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Quy định viết comments trong JIPV:

1. Tôi đã đọc rất kỹ thông tin về JIPV. 

 Nếu  tôi viết comment trong JIPV thì 

2. Mọi ý kiến của tôi đều mang tính khoa học và xây dựng. Tôi cam kết thực hiện 5 KHÔNG: 
không xuyên tạc vô cớ, không đùa giỡn, không chửi bới, không tung tin mù, không mang động 
cơ chính trị của bất kỳ đảng phái nào vào đây (“thực hiện” khác với “nói không” vì “nói” nhưng 
có thể “không thực hiện”). 

3. Tôi không phải là đối tượng do các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu chỉ đạo vào đây nhằm 
phá hoại hoạt động khoa học của JIPV. 

4. Động cơ phía sau và phía trước của tôi không phải là ủng hộ JIPV theo kiểu tung hứng và 
cũng không bảo vệ các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu một cách mù quáng, tôi xin hứa sẽ 
phản biện JIPV như ở điều 6 và tuân thủ điều 7. 

5. Nếu tôi từng là học trò của các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, thì tôi xin hứa sẽ tuân thủ 
điều 6 và 7, tôi không mang những bức xúc cá nhân vào đây để phá hoại hoạt động khoa học của 
JIPV. 

6. Thông tin mà tôi dùng để phản biện được lấy từ cơ sỡ dữ liệu ISI, hoặc thông tin công khai từ 
các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trên thế giới, hay trên trang wiki bằng tiếng anh. 

7. Nếu tôi vi phạm những quy định trên, tôi sẽ tự xấu hỗ với lương tâm của tôi vì tôi đã tiếp tay 
cho các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, và tôi sẽ liên hệ với những người hiểu về nghiên cứu 
và công bố khoa học nghiêm túc để bổ sung kiến thức, hoặc tôi sẽ đăng kí một tài khoản truy cập 
ISI ở đây: http://db.vista.gov.vn/login.aspx. Đồng thời tôi xin vui lòng bị cấm tham gia JIPV. 
Sau khi tôi hiểu được thông tin về ISI, tôi có thể trở lại và viết comments trong JIPV. 

8. Những comments cẩu thả về ngôn ngữ hay cách trình bày đều không được duyệt. Comments 
bằng tiếng Việt không dấu cũng không được chấp nhận. 

9. Khi phát hiện comments vi phạm quy định, Editors hoặc Độc giả liên quan chỉ cần thông báo 
JIPV xóa,  không nên hồi đáp. 
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Xin chân thành cảm ơn Độc giả đã quan tâm. Nếu những quy định và yêu cầu trên đã làm phiền 
Độc giả thì chúng tôi xin Độc giả lượng thứ và hết sức thông cảm cho chúng tôi. 

**** 

Mọi góp ý và liên hệ, xin vui lòng post trong mục Trò chuyện & Liên hệ, hoặc email riêng về 
JIPV 

**** 

JIPV xin tặng Độc giả videos sau thay lời cảm ơn Độc giả đã ghé thăm và để lại comments 
trong JIPV: 

</pre> 

  
Blog at WordPress.com. | Theme: Andreas09 by Andreas Viklund. 
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Phòng giáo dục thường xuyên 
Phòng giáo dục thường xuyên dành cho GS, PGS dỏm 

Trưởng Phòng: Editor Tuan Ngoc@ 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Mục đích: Giúp các GS, PGS dỏm trang bị lại những hiểu biết cơ bản về nghiên 
cứu khoa học, ý thức được thế nào là khoa học dỏm, khoa học nghiêm túc. 

 

Ý kiến của một Nhà khoa học gửi cho JIPV: Tôi thấy “Phòng trưng bày những quà 
tặng mà Dỏm nhận được” rất hay và rất bổ ích cho GS, PGS dỏm. Hiện nay, thay vì 
tập trung nghiên cứu khoa học nghiêm túc phục vụ cho sự phát triển của đất nước, 
phần nhiều GS, PGS dỏm chỉ lo đi buôn: giảng vì tiền (vì tiền, không vì mục đích đào 
tạo) và chạy đề tài. Một hoạt động buôn bán cực kỳ nguy hiểm đang tiềm ẩn nguy cơ 
tàn phá đất nước của các GS, PGS dỏm là kiếm tiền thông qua đào tạo tại chức tại 
các trung tâm giáo dục thường xuyên, dân lập,….Nhằm giúp các GS, PGS dỏm trang 
bị lại những hiểu biết cơ bản về nghiên cứu khoa học, ý thức được thế nào là khoa 
học dỏm, khoa học nghiêm túc, tôi đề nghị đổi tên “Phòng trưng bày những quà tặng 
mà Dỏm nhận được” thành “Phòng giáo dục thường xuyên dành cho GS, PGS dỏm”. 
Xin cảm ơn. Xin chúc những vị anh hùng JIPV nhiều sức khỏe, tiếp tục giúp những 
nhà khoa học dỏm và bệnh hoạn của Việt Nam sớm phục hồi khả năng NCKH. 
Originally posted at 9:02AM, 8 March 2010 PDT ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Ý kiến của GS Hồ Tú Bảo về công trình ISI (SCI, SCIE), kỷ yếu hội nghị. GS, PGS và 
học trò nên học cho biết: 

www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/1/217139/ 

Từ loạt bài Đào tạo tiến sĩ – “Chất” và “lượng”: Chất lượng, chất lượng và… không 
ngoài chất lượng 
Thứ năm, 28/01/2010, 00:26 (GMT+7) 

Sau khi báo SGGP đăng loạt bài Đào tạo tiến sĩ – “Chất” và “lượng” (ngày 25, 26 và 27-
1) đề cập những bất cập trong công tác đào tạo đội ngũ giảng viên có học vị, học hàm 
cao nhất của hệ thống giáo dục Việt Nam, nhiều bạn đọc, đặc biệt là các nhà khoa học và 
các cấp quản lý, đã bày tỏ ý kiến ủng hộ quan điểm không thể chạy theo “lượng” mà 
quên “chất” và tiến sĩ (TS) phải đóng vai trò “đầu tàu” kéo theo sự phát triển khoa học, 
đào tạo của đất nước. Với nhiều góc nhìn mang tính xây dựng, dường như ai cũng kỳ 
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vọng chất lượng đào tạo TS sẽ được cải thiện và chuẩn hóa theo đúng những tiêu chí 
quốc tế thông lệ. 

Với quy định của Bộ GD-ĐT “Để được công nhận là TS, các nghiên cứu sinh (NCS) 
phải có ít nhất một bài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu của hội nghị khoa học 
chuyên ngành nước ngoài, một bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín 
trong nước do cơ sở đào tạo quy định…”, GS Hồ Tú Bảo (Viện Công nghệ Thông tin) 
cho rằng, đây là một tiêu chí quan trọng để chuẩn hóa chất lượng. 

Tiêu chuẩn tạp chí khoa học 

Nhiều nhà khoa học đầu ngành cũng nhấn mạnh, NCS phải có bài đăng tải trên các tạp 
chí quốc tế của từng lĩnh vực và đây chính là thước đo những kết quả nghiên cứu khoa 
học thuộc loại “hàng chất lượng cao”. 

Theo một khảo sát, ước tính tất cả thầy trò và các nhà nghiên cứu của chúng ta trong 10 
năm (1995-2004) đăng được 3.236 bài báo trên các tạp chí quốc tế xếp trong danh sách 
của ISI, trong đó chừng 800 bài hoàn toàn làm tại Việt Nam, tức khoảng 80 bài/năm. 
Giả sử mỗi bài báo trong các con số kể trên đều có ít nhất một trong số 5.279 giáo sư, 
phó giáo sư của cả nước vào năm 2004 là tác giả hay đồng tác giả, thì tính trung bình 
mỗi giáo sư, phó giáo sư trong 10 năm đó làm được hơn 1/2 bài ở tạp chí quốc tế (tức 
một bài trong gần 20 năm), và/hoặc khoảng 1/6 bài hoàn toàn làm trong nước. 

GS Hồ Tú Bảo nhận định đó là những con số hết sức khiêm tốn so với lực lượng khoa 
học đông đảo của ta. Điều này nói lên ít nhất một điều, hoặc các nhà khoa học của ta 
chưa có thói quen viết và gửi bài đến các tạp chí quốc tế, hoặc chất lượng nghiên cứu 
của chúng ta chưa cao nên các kết quả chưa lọt được vào các tạp chí quốc tế. Trong điều 
kiện và tình hình nghiên cứu khoa học như vậy, câu hỏi làm sao để các NCS – với số 
lượng khoảng 1.000 người được nhận vào mỗi năm – có bài đăng ở tạp chí quốc tế thật 
sự là một thách thức rất lớn, mà theo nhiều ý kiến là một việc chưa có cách gì làm được. 

Ngoài ra, theo GS Hồ Tú Bảo, lâu nay, “Hội nghị khoa học quốc tế” là một cụm từ dễ 
gây nhầm lẫn vì chúng rất… “thượng vàng hạ cám”, từ những hội nghị chất lượng rất 
cao mà mỗi bài tham luận được nhận đều là công bố của một khám phá quan trọng cho 
đến những hội nghị ai muốn gửi bài gì cũng được nhận, miễn là nộp đủ hội nghị phí. Do 
vậy, câu “hoặc có bài ở hội nghị khoa học chuyên ngành nước ngoài” thực sự chưa xác 
định. 

Ngoài ra, chữ “hoặc” trong câu “bài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu của hội 
nghị” cần được đổi thành chữ “và”. Cần khẳng định ngay ta chỉ chấp nhận kết quả 
nghiên cứu đăng ở các hội nghị quốc tế có chất lượng, và các hội nghị này cần do các 
chuyên gia trong ngành xác định. 

Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ? 

Dường như nét nổi bật của đào tạo TS ở ta cho đến nay là một phần, có thể là phần rất 



lớn, người đã tốt nghiệp TS chưa được rèn luyện và làm nghiên cứu khoa học để đạt các 
kết quả nghiên cứu theo các chuẩn mực quốc tế thông thường. Vì vậy, chúng ta phải làm 
nhiều việc để có thể nâng chất lượng đào tạo TS. 

GS Hồ Tú Bảo đề nghị, trước hết, cần xác định rõ về bản chất, mục tiêu và yêu cầu của 
đào tạo TS. Tuyển chọn chặt chẽ để chỉ đào tạo TS cho những người có động lực và khả 
năng nghiên cứu. Khi được chọn, những người này phải được tạo điều kiện để có thể 
phấn đấu vươn đến chuẩn mực quốc tế (như phải có bài ở các hội nghị quốc tế uy tín và 
được cấp ít nhất một lần kinh phí trong thời gian đào tạo để đi dự hội nghị quốc tế). Cần 
có các điều kiện và quy định thích hợp để chọn người hướng dẫn NCS, không bởi bằng 
cấp khoa học và chức vụ lãnh đạo mà nhất thiết phải bởi kết quả nghiên cứu khoa học 
hiện tại, bởi kết quả đã có trong việc hướng dẫn NCS vươn đến chuẩn mực quốc tế. Nếu 
người hướng dẫn chưa bao giờ công bố ở tạp chí quốc tế sẽ rất khó dẫn dắt NCS làm 
được điều này. 

Để tránh nể nang và tiêu cực khi cho tốt nghiệp những luận án chưa đạt, dự kiến công 
khai các luận án và đánh giá là một việc khả thi và sẽ có tác dụng tốt. Tuy nhiên, việc 
đưa lên mạng các luận án đã bảo vệ chỉ là phần sau của việc đào tạo. Quan trọng hơn, 
cần phải tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn về chất lượng của các luận án TS, như tiêu chuẩn 
dự định ban hành của Bộ GD-ĐT. 

Có thể tham khảo và học tập một kinh nghiệm từ Trung Quốc. Gần đây phần lớn các 
trường đại học ở Trung Quốc quy định yêu cầu tối thiểu của một luận án TS các ngành 
khoa học tự nhiên và công nghệ là 2 bài báo trong các tạp chí hay hội nghị khoa học 
được xếp loại trong SCI (science citation index) hoặc EI (engeneering index). 

Một giáo viên đại học Trung Quốc cho biết Trung Quốc có hàng ngàn tạp chí khoa học 
nhưng chỉ một vài chục được xếp loại trong SCI hay EI. NCS cứ việc theo các điều kiện 
cần này mà phấn đấu, chưa đủ thì chưa bảo vệ, và khi bảo vệ cũng tránh được sự nể 
nang và xuê xoa của những người đánh giá. 

Có thể thấy rõ là chất lượng chung của đào tạo TS ở ta còn thấp so với mặt bằng chung 
của thế giới. Với toàn bộ năng lực đào tạo hiện nay, liệu chúng ta có thể đào tạo “nhanh, 
rẻ” mà lại “tốt” (theo yêu cầu đã quy định) cho “nhiều” TS (khoảng 10.000 đào tạo trong 
nước của kế hoạch 20.000 TS) trong 10 năm tới. Rõ ràng là không thể, và ta cần dứt 
khoát lấy chất lượng của đào tạo TS làm trọng. 

Khoa học và nghiên cứu khoa học có những quy luật mà ta không thể quyết tâm một 
cách duy ý chí. Hậu quả của việc cho ra lò những TS chất lượng thấp là khôn lường. 
Những TS có chức có quyền nhưng chuyên môn yếu sẽ có nhiều khả năng là mầm mống 
của điều xấu. Chúng ta sẽ phải trả giá lâu dài nếu tiếp tục đào tạo TS chất lượng thấp 
như hiện nay hoặc quá nhấn mạnh về số lượng để có nguy cơ chất lượng ngày càng thấp 
hơn. 

LINH AN – TIẾN ĐẠT 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
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Tuan Ngoc@ says: 

Theo ý kiến của GS Bảo thì HĐXHHD yêu cầu tối thiểu 3 bài ISI đối với một PGS bình 
thường ở Việt Nam là quá bèo, hơi bị xem thường, thậm chí quá bôi bát. Đối với GS thì 
yêu cầu tối thiểu 5 bài ISI thì khinh thường kinh khủng. 

Đã như thế mà vẫn có nhiều dỏm. Đó là lí do tụt hậu của khoa học Việt Nam. Hình như 
các GS, PGS dỏm của ta tranh thủ hộp son “GS, PGS” để kiếm tiền hay sao ấy? Nếu như 
vậy thì chỉ biết ăn…. 

Ai chạm đến miếng ăn thì họ xúm vào bôi bát, nào là không hiểu, nào là ném đá, nào là 
động cơ chính trị,…… Thật buồn cười cho GS, PGS dỏm và đồng bọn sâu dân, mọt 
nước. 
Originally posted 5 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 5 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Trong bài 
www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/1/216813/ 

có đoạn “Có hay không việc “xã hội đen” can thiệp vào khoa học?”. 

Trời! Hèn chi! Ghê quá! GS, PGS dỏm là bọn xã hội đen. Ai nói chúng dỏm, không cẩn 
thận là bị chúng chém ngay. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Ở đây tôi xin giới thiệu đánh giá của một số Nhà khoa học cũng là các Bloggers về hoạt 
động của Hội đồng xét học hàm dỏm, để mọi người có cái nhìn khách quan: 

Chuong: Tôi thử tìm kiếm thông tin bài viết của tôi trên ISI Web of Knowledge. Tuy 
nhiên trong kết quả tìm kiếm thì phân nửa là proceedings, mà cái này cũng chỉ là 
conference paper thôi. Như vậy việc thỏa mãn “số lượng công bố ISI <= 03″ vẫn còn 
quá dể dàng vì tối thiểu chỉ cần có có 3 proceedings được ISI liệt kê là được. Một đề tài 
với 1 ít cải tiến thì hoàn toàn có thể đăng được trong nhiều conferences, trong khi theo 
tôi hiểu ý tác giả của Flickr account trên muốn nhấn mạnh đến 3 journal papers. 

Muốn có 1 journal paper thì tác giả phải có 1 công trình tương đối mới mẽ trong lãnh 
vực của mình, mặc dù cũng có nhiều người chỉ có journal papers với kết quả tàm tạm 
mà thôi. Những công trình tàm tạm như vậy thì cũng không khác gì tốt nghiệp với kết 
quả học tập đạt điểm 5, nên cũng không có gì là đáng tự hào. 

Việc phong tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư dựa trên những tiên chuẫn dễ dàng và không 
thuộc lãnh vực chuyên môn thì chỉ ngày càng đưa Việt Nam xuống đáy của thế giới chứ 
làm sao mà lên ngang hàng được. Nhìn vào phân nữa danh sách “đề cử” của Flickr 

http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
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account trên là cũng đủ thấy hết hồn. 

weirdo619: Nếu Tài liệu in tiếng Nga không có trên ISI tức là tư liệu đó không có giá trị 
khoa học, không đáng tham khảo, như tài liệu khoa học in ấn ở VN đó thôi. Đáng tiếc, 
nhưng đó là một thực tế, phải chấp nhận dù không muốn. 

Đông A: Và tôi cũng viết rằng “tiêu chí của hội đồng phong học hàm dỏm này khác với 
tiêu chí của hội đồng chức danh GS nhà nước”, có nghĩa là theo một nghĩa nào đó thì 
tiêu chí để được phong chữ “dỏm” này “cao hơn” tiêu chí phong học hàm của hội đồng 
chức danh GS nhà nước. Nhưng tiêu chí phong chữ “dỏm” này, theo như tôi thấy, là 
tiêu chí rất thấp, đã tính tới Việt Nam là nước đang phát triển, khoa học và công nghệ 
còn lạc hậu và tụt hậu so với các nước trên thế giới, đồng thời đó cũng là tiêu chí khả 
thi trong tình hình hiện tại ở Việt Nam. 

Thực sự thì tôi không rõ có ân oán giang hồ gì không giữa PhDVN và Flickr, nhưng tôi 
cảm thấy PhDVN thì quá “hữu”, còn Flickr thì thiên “tả”. Nhưng bác muốn biết chuyện 
gì đang xảy ra trong giới hàn lâm VN thì tôi có thể tóm tắt như sau, theo cảm nhận chủ 
quan của riêng cá nhân tôi, còn thực tế có đúng như cảm nhận của tôi hay không thì tôi 
không đảm bảo chắc chắn: 

Hiện nay trong giới hàn lâm trong nước đang hình thành 2 dòng chính, đấu tranh rất 
gay gắt và quyết liệt với nhau. Cuộc chiến này không biểu hiện trên truyền thông, bên 
ngoài nhìn vào dường như rất phẳng lặng hay cùng lắm chỉ nổi vài bong bóng. Một 
dòng cho rằng khoa học VN vẫn đang OK, không đến nỗi nào, chỉ cần tăng kinh phí và 
nhân lực là OK, tôi gọi dòng này là A. Dòng kia cho rằng khoa học VN đang be bét, và 
nỗi be bét này là do văn hóa khoa học lệch chuẩn và xuống cấp, tiền bạc là một phần 
nhưng không phải là yếu tố quyết định, và văn hóa khoa học lệch chuẩn và xuống cấp đó 
cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra “chảy máu chất xám”, dẫn đến hao hụt 
nhân lực, có đổ bao nhiêu tiền vào cũng bằng thừa, tôi gọi dòng này là B. Cuộc đấu 
tranh này đã manh nha từ 10 năm trước. Đến tận năm 2009 dòng B mới chiến thắng ở 
chương trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trên các phương diện 
khác như học hàm, hay các chương trình nghiên cứu khác như chương trình KC dòng A 
vẫn chủ đạo, tuy năm ngoái, 2009, quy định học hàm đã có một nhượng bộ cho dòng B, 
đó là tăng điểm công trình khoa học trên ISI lên gấp đôi. Đại khái là như vậy. Có nhiều 
điểm người ngoài không biết, ví dụ trước năm 2007 để trở thành một nghiên cứu viên 
cao cấp bắt buộc phải là đảng viên (yêu cầu này không tường minh, được thể hiện qua 
yêu cầu bằng lý luận chính trị cao cấp) hay “lách luật” bằng học hàm GS. Hiện nay yêu 
cầu bằng lý luận chính trị cao cấp đã bị bãi bỏ, tuy một hình “yếu hơn” vẫn còn tồn tại 
là bằng quản lý kinh tế chính trị gì đấy. Đây cũng là một thành quả đấu tranh của dòng 
B. 

Khi đã thống nhất được văn hóa khoa học chuẩn thì nảy sinh ra văn hóa ngành. Thực ra 
chiến thắng của dòng B ở chương trình nghiên cứu cơ bản là tạm thời thống nhất được 
văn hóa khoa học chuẩn trong lĩnh vực tự nhiên, tức là cũng là một thứ văn hóa ngành, 
nhưng là ngành rộng. Khoa học xã hội vẫn nằm ngoài cải cách. Một số ngành nhỏ như 
khoa học máy tính, toán … có đòi hỏi một số lệch chuẩn khỏi văn hóa khoa học tự nhiên 



chuẩn, và gọi đó là văn hóa ngành. Điều này dẫn đến nguy cơ là mỗi ngành có văn hóa 
ngành, và ngành nọ nhìn ngành kia, dẫn đến quay về như cũ như dòng A. Hiện tại có 
một thỏa thuận mỗi ngành có một số điểm văn hóa ngành lệch chuẩn chung, nhưng sự 
lệch chuẩn này không quá lớn để phá vỡ chuẩn chung và chấp nhận được trong toàn 
lĩnh vực tự nhiên. Đại loại là như vậy. Nhưng vấn đề học hàm vẫn là vấn đề đang đấu 
tranh. Tiêu chí học hàm hiện nay theo quan điểm của dòng B là lệch chuẩn, và chính vì 
vậy mà người xứng đáng được thì bị gạt ra, còn người không xứng đáng thì lại được 
(một ví dụ điển hình là có một PGS ở Việt Nam có số lượng công bố khoa học trên ISI 
vào thuộc loại nhiều nhất ở Việt Nam, cỡ 8, 9 chục bài gì đấy, 3 lần nộp đơn làm GS đều 
bị gạt ra). Tôi nghĩ trang Flickr có lẽ cũng nằm trong cuộc đấu tranh này. 

Chắc chắn các bác nhà báo không phải là ngoài cuộc. Tình hình khoa học Việt Nam như 
vậy (các kiểu vĩ đại, bộ óc thế kỷ…) là có phần đóng góp không nhỏ của các nhà báo. 
Không chỉ chuyện “nổ” không thôi mà còn cả chuyện PR lấy điểm thăng quan tiến chức 
nữa. Báo chí đừng có mà tưởng bở là vô can.  

Trang Flickr có giải thích về tiêu chí 3 bài cho PGS và 5 bài cho GS. Nhưng tôi có thể 
nói rằng tiêu chí này là tiêu chí khả thi ở Việt Nam, không có gì là cao. Chương trình 
nghiên cứu cơ bản đã yêu cầu các đề tài trong 2 năm phải có ít nhất 2 bài báo trong 
danh sách của ISI. Như vậy trung bình 1 năm 1 bài báo. Như vậy 1 chủ nhiệm đề tài của 
chương trình nghiên cứu cơ bản chỉ cần 3 năm hay 5 năm là có 3 bài báo hay 5 bài báo. 

Về tiêu chí PGS/GS của hội đồng học hàm nhà nước đã từng có ý kiến rằng cần phải 
yêu cầu 1/2 tổng số điểm cho PGS/GS là công trình trong danh sách ISI. Tiêu chí này 
còn cao hơn nhiều cái 3 điểm và 5 điểm trên, vì yêu cầu cho PGS/GS kiêm nhiệm là 10 
và 20 điểm tương ứng, và 1 bài báo là 1 điểm chia cho tổng số tác giả bài báo (năm 
2009, 1 bài báo được 2 điểm). Nếu trung bình 1 bài báo có 2 tác giả, thì ý kiến kể trên 
yêu cầu để được là PGS/GS là 10 bài và 20 bài tương ứng (tính theo năm 2009 là 5 bài 
và 10 bài tương ứng). 

Việc lập ra danh sách như vậy tôi thấy cũng có tác dụng nếu truyền thông VN đưa tin. 
Không phải vấn đề ai dỏm, ai dốt, ai kém ở đây, mà thông qua cái danh sách đấy người 
ta thấy sự lố bịch trong giới học thuật ở VN và đặt câu hỏi về tiêu chí học hàm của hội 
đồng GS nhà nước. Tiêu chí như thế nào mà để dẫn đến tình thế nực cười như thế? Đấy 
là một tác dụng. Tác dụng thứ hai, qua danh sách như vậy, những ai còn ủng hộ quan 
điểm tất cả các kiểu công bố tây, ta, hội nghị, đều như nhau, sẽ phải cảnh tình bởi vì nếu 
họ cứ tiếp tục ủng hộ như vậy thì có khả năng họ sẽ tiếp tục bị vào cái danh sách dỏm 
đấy. Bia đá có thể mòn chứ bia miệng thì sống dai lắm. 

Về chuyện họ có phớt lờ hay không thì đấy là chuyện của họ, tôi không biết. Nhưng cá 
nhân tôi có góp ý cho họ ở danh sách công trình của Bùi Thế Duy và họ có chỉnh sửa 
lại. Về Đào Trọng Thi tôi có góp ý họ thận trọng, nhưng họ vẫn giữ quan điểm của họ 
và tôi thấy đấy cũng bình thường, nhưng tôi có cho rằng đấy là điều đáng tiếc và không 
phải. Bác Tiến Dũng có nói là tra trên ISI được 5 bài của Đào Trọng Thi nhưng bác ấy 
không đưa dẫn chứng nên cũng khó nói lắm, vì tôi có tra công trình của Đào Trọng Thi 
trên mathnet, tôi không thấy có cơ được cả 5 bài (tôi đã cho các tạp chi Doklady math, 



Functional analysis vào ISI), cỡ 4 bài thôi. 

Gọi là bôi nhọ thì cũng không đúng lắm vì anh có bao nhiêu công bố thì họ tra ra như 
thế, chứ có phải anh có nhiều công bố mà họ nói anh có ít hay dìm công bố của anh đâu. 
Điều không phải của Flickr, theo quan điểm của tôi, là họ không tính đến yếu tố lịch sử, 
xét quá khứ như trong hiện tại. Chính vì vậy mà tôi gọi họ là thiên tả. Bất kể họ có mục 
tiêu và động cơ như thế nào, việc làm của họ cho mọi người biết những nhân vật của 
công chúng đấy thực sự có bao nhiêu công bố khoa học, và số lượng những công bố đấy 
ở mức như thế nào, là điều có ý nghĩa. Ít nhất nhiều người chưa biết, cứ tưởng thế nọ 
thế kia, như các nhà báo chẳng hạn, những người có thể sẽ viết những bài tụng ca, sẽ có 
điểm nhìn tham chiếu và thận trọng về bài viết của mình. Việc làm của họ cũng sẽ có tác 
động về đánh giá các tiêu chí của hội đồng học hàm. 

VN đang hội nhập với thế giới, và văn hóa khoa học không thể không hội nhập với thế 
giới. Xem xét các công bố của Thái Lan chẳng hạn, sẽ thấy không phải toán, lý là các 
lĩnh vực có số lượng công bố đứng đầu, trái lại là engineering, y sinh. Như vậy công bố 
trong lĩnh vực engineering hay y sinh không phải là khó hơn công bố trong lĩnh vực toán 
lý. Khoa học Thái Lan cũng khởi đầu từ con số 0 như Việt Nam. Công bố của VN trong 
lĩnh vực y sinh cũng lớn hơn công bố của VN trong lĩnh vực toán hay lý. Công bố của 
VN trong lĩnh vực engineering còn thấp, nhưng những người VN có công bố trong lĩnh 
vực này có nói là hội nhập được theo công bố trên ISI. Trong cùng 1 lĩnh vực tại sao lại 
có người có công bố ổn thỏa, còn người không có công bố ổn thỏa thì lại nói là do điều 
kiện nghiên cứu này nọ? Điều kiện nghiên cứu của VN còn kém, kinh phí hạn chế thì tiêu 
chí công bố của VN sẽ yêu cầu ít hơn, ví dụ như người ta yêu cầu 3 bài thì mình yêu cầu 
1 bài chẳng hạn, nhưng không thể không theo những chuẩn mực như trên thế giới. Tự 
tạo cho mình những ngoại lệ, đi ngược với chuẩn mực mà thế giới đang vận hành, là tự 
bóp chết nền khoa học của đất nước. 

Linh: Hai cái link của bác Xuân Lê tôi đọc thấy buồn cười. 
Link thứ nhất thì viết như sau: ” Các vị đấu tố ai thì đấu tố cho đáng. Đằng này mấy 
người phụ nữ VN vừa quay cuồng chăm chồng chăm con, bị cả họ nhà chồng xét nét, bị 
cả xã hội săm soi vừa lo nghiên cứu khoa học, mới được có cái chức danh để động viên 
thôi mà các vị cũng lôi ra ném đá hằn học quá, thật chả xứng danh nam nhi chút nào.” 

Đầy tinh thần 8/3 bất diệt, trịch thượng và sexist. Hóa ra chức danh giáo sư hay PGS 
cho các nữ khoa học gia là để “động viên” họ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”? 

Link thứ 2 thì phỏng đoán hàm hồ với tinh thần quy nguồn gốc xuất thân, phát hiện 
thằng phản động. Trích “Cuối bài viết có một chữ ký lăng mạ ĐCS VN mà tôi đã không 
copy lại thể hiện một thái độ hết sức hằn học với chế độ hiện tại. Thêm nữa, chuyện 
trang đó chuyên săn lùng các vị lãnh đạo cấp cao có mác GS cũng góp phần tăng thêm 
độ chính xác của kết luận này.” 

Vấn đề cần phản biện đây là những sai sót, bất hợp lý gì trong việc phong PGS, GS dỏm 
của nhóm Flickr hay việc này sẽ gây ảnh hưởng tốt hay xấu tới khoa học VN. Đằng này 
các bạn “phản biện” trên phdvn (trong hai ý kiến bác đưa link) thì tập trung vào việc 



tấn công xuất xứ một cách rất thiếu cơ sở, suy đoán rằng chúng nó đang tấn công chế 
độ, bêu xấu Đảng và các vị lãnh đạo cao cấp. Hoặc là vuốt trán kiểu chức danh GS cho 
cán bộ khoa học nữ là để động viên chị em, mà bọn Flickr còn phê phán phụ nữ chứng 
tỏ bọn nó hẹp hòi. 

PhD mà chỉ tấn công cảm tính, nhìn đâu cũng ra thế lực thù địch, phản biện không dựa 
vào logic và fact như thế thì cũng hơi buồn cười. 

Tất nhiên, nhiều phê bình khác của nhóm Flickr cũng cảm tính và thiếu rõ ràng nhưng 
đó lại là một việc khác. 

Đông A: Việc sử dụng bất cứ một bibliometrics nào để đánh giá năng lực khoa học đều 
có nhược điểm, bởi vì trong khoa học luôn có những outlier, tức là những trường hợp 
ngoại lệ đặc biệt. Nhược điểm SCI là điều rất dễ thấy: các tạp chí trong SCI không đồng 
đều. Đề cao SCI sẽ dẫn đến 2 hiệu ứng: một là tạp chí quốc gia không có cơ hội phát 
triển, hai là chạy theo số lượng công bố ở những tạp chí làng nhàng trong SCI, hơn là 
nghiên cứu khoa học theo đúng nghĩa thực sự của nó là đi tìm cái đẹp. Đây là những 
nhược điểm mà những người ủng hộ chủ trương cải cách văn hóa khoa học ở Việt Nam 
đều đã biết và đã lường trước. Nhưng hiện trạng của khoa học Việt Nam hiện nay không 
còn có con đường nào khác tốt hơn sử dụng bibliometrics để chấn chỉnh và chấn hưng 
văn hóa khoa học vốn đã lệch chuẩn và xuống cấp. Biện pháp này có người gọi là “bá 
đạo”. Bá đạo là giai đoạn đầu, sau bá đạo sẽ tới giai đoạn vương đạo. 

Một số nhà khoa học Trung quốc phê phán SCI bởi vì Trung quốc có 5000 tạp chí mà 
chỉ có hơn 100 tạp chí có mặt trong SCI. Điểm này dễ hiểu. Tình hình tạp chí khoa học 
của Việt Nam chưa đạt tới mức cả về chất lượng lẫn số lượng như ở Trung Quốc. Đấy là 
điểm thứ nhất. Điểm thứ 2, Trung Quốc áp dụng SCI từ thập niên 80, và như vậy đã 
được hơn 20 năm. Phải thấy rằng trong 20 năm đấy nền khoa học của Trung Quốc đã 
phát triển rất nhanh và rất mạnh. Thành công của khoa học Trung Quốc có thể có nhiều 
nguyên nhân, nhưng không thể không thấy trong đấy có vai trò của SCI. Bây giờ nền 
khoa học lớn mạnh của Trung Quốc đã cảm thấy SCI gò bó hay bộc lộ nhược điểm là 
điều dễ hiểu. Việt Nam khác Trung Quốc ở chỗ là Việt Nam chưa bao giờ sử dụng SCI. 
Mãi tận năm 2009, sau gần cả chục năm đấu tranh, SCI mới được áp dụng ở trong duy 
nhất một chương trình nghiên cứu. Nếu SCI áp dụng rộng rãi ở Việt Nam thì ít nhất phải 
20 năm sau mới bộc lộ hạn chế của nó. Mặc dù SCI có nhược điểm và chỉ trích, nhưng 
nó vẫn được nền khoa học Trung Quốc hiện nay sử dụng, tuy không sử dụng SCI như 
một công cụ độc tôn. Việt Nam áp dụng SCI sau các nước khác và hoàn toàn có thể học 
được kinh nghiệm của các nước đi trước. 

Đông A: Việc tra cứu công bố của người Việt trong SCI không dễ. Nhưng ở VN có 
cái lạ là rất ít GS/PGS công khai danh sách công bố khoa học của mình. Hiện tại 
mới chỉ thấy một số nơi ở Việt Nam công khai danh sách công bố khoa học. Nếu 
các GS/PGS công khai danh sách công bố khoa học của mình thì việc tra cứu trong 
danh sách đó có bao nhiêu bài trong SCI không có khó khăn gì. 

Tôi thấy trang Flickr cho phép mọi phản biện. Vậy ai thấy trong danh sách đấy có 



sai sót gì thì cứ nêu ra. Việc sửa sai số lượng công bố khoa học không có khó khăn 
gì. Vấn đề này không phải là vấn đề nguyên tắc. 
Originally posted 5 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 5 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Tôi rất đồng ý với ý kiến cuối cùng của Nhà vật lí Đông A: Việc tra cứu công bố của 
người Việt trong SCI không dễ. Nhưng ở VN có cái lạ là rất ít GS/PGS công khai danh 
sách công bố khoa học của mình. Hiện tại mới chỉ thấy một số nơi ở Việt Nam công khai 
danh sách công bố khoa học. Nếu các GS/PGS công khai danh sách công bố khoa học 
của mình thì việc tra cứu trong danh sách đó có bao nhiêu bài trong SCI không có khó 
khăn gì. 

Tôi thấy trang Flickr cho phép mọi phản biện. Vậy ai thấy trong danh sách đấy có sai 
sót gì thì cứ nêu ra. Việc sửa sai số lượng công bố khoa học không có khó khăn gì. Vấn 
đề này không phải là vấn đề nguyên tắc.  

Mọi việc rõ như ban ngày mà các dỏm và học trò không đồng ý thì không biết họ thuộc 
dzạng gì? 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 

sieu_giaosu says: 

@ All: Theo ý kiến của bác Tuan Ngoc@ chuyển ý kiến này sang đây. Xin lỗi, đành 
spam mấy bác hai lần vậy. 
Gần đây được một bạn đang công tác ở một trường đại học cho biết tiền NCKH của các 
trường ĐH ở VN thống kê khoảng chừng 60 -120 tỷ /1 trường trong 15 năm. Kinh phí 
này không nhỏ, nhưng kết quả chẳng thấy một công bố nào trên tạp chí quốc tế cả, toàn 
là tự tung hô với nhau và tập trung cho các bác GS va PGS (d và rd). Nghĩ mà thấy tội 
cho dân VN phải đi đóng thuế để đóng góp cho các bác làm khoa học dỏm này quá đi. 
Mỗi lần hỏi mấy bác GSrd &PGSd đã có bài nào quốc tế chưa, thì các bác toàn chống 
chế bảo là nghiên cứu ứng dụng. Thật ra kết quả chẳng thấy ứng dụng gì cả toàn làm lại 
cái họ đã làm, rồi sửa qua sửa lại một chút và thêm hàng chữ nghiên cứu trong điều kiện 
VN! (giời ạ) 
Với số tiền và kiểu mần ăn như thế, thì thà đừng nghiên cứu gì hết, mà lấy tiền đó đi 
mua “Bí quyết công nghệ” ở nước ngoài đôi khi còn thấy có ứng dung và có lợi hơn. 

@ Cho nên việc các Bác đang làm trên trang này là rất có ý nghĩa đối với những người 
đang đóng thuế như chúng ta. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

sieu_giaosu: 

“Gần đây được một bạn đang công tác ở một trường đại học cho biết tiền NCKH 
của các trường ĐH ở VN thống kê khoảng chừng 60 -120 tỷ /1 trường trong 15 
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năm. Kinh phí này không nhỏ, nhưng kết quả chẳng thấy một công bố nào trên tạp 
chí quốc tế cả, toàn là tự tung hô với nhau và tập trung cho các bác GS va PGS (d 
và rd). Nghĩ mà thấy tội cho dân VN phải đi đóng thuế để đóng góp cho các bác 
làm khoa học dỏm này quá đi. Mỗi lần hỏi mấy bác GSrd &PGSd đã có bài nào 
quốc tế chưa, thì các bác toàn chống chế bảo là nghiên cứu ứng dụng. Thật ra kết 
quả chẳng thấy ứng dụng gì cả toàn làm lại cái họ đã làm, rồi sửa qua sửa lại một 
chút và thêm hàng chữ nghiên cứu trong điều kiện VN! (giời ạ).” 
Originally posted 5 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Vì sao khoa học Việt Nam chưa phát triển?  

Kinh phí cho khoa học từ ngân sách nhà nước nay đã vượt 400 triệu USD/năm. Thế 
nhưng, các nhà khoa học Việt Nam chỉ độc lập đứng tên công bố quốc tế bình quân 80 
bài báo khoa học/năm trong suốt 10 năm qua… 

“Sử dụng mọi thước đo khách quan, dường như nền khoa học và công nghệ của Việt 
Nam là một thất bại…”, báo cáo của ĐH Havard đã nhận định như thế về nền khoa học 
Việt Nam. TS Phạm Đức Chính, Viện Cơ học (Hà Nội) phân tích thêm về sự yếu kém 
của khoa học nước nhà. 

Trên trường quốc tế, trình độ và năng lực của các nhà khoa học và cả các quốc gia được 
đánh giá trước tiên qua số bài báo công bố trên các tạp chí khoa học chuẩn mực quốc tế, 
và số bằng phát minh, sáng chế được cấp bởi các cơ quan quốc tế có uy tín. 

Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information – ISI, website: 
www.isinet.com), có trụ sở tại Mỹ đã tiến hành các thống kê trên cơ sở gần mười ngàn 
tạp chí khoa học tiêu biểu được chọn lọc trong tổng số hơn một trăm ngàn tạp chí đủ loại 
trên thế giới. 

Chỉ mới góp… một chút với khoa học quốc tế! 

Mô tả ảnh. 
TSKH Phạm Đức Chính 
TS Phạm Đức Chính sinh năm 1958 tại Nam Định. Tốt nghiệp ĐH Bielorutxia (Minsk, 
Liên Xô) năm 1981. Bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1995, tiến sĩ khoa học (1996) tại Hà Nội. 
Công tác tại Viện Cơ học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ năm 1992 
đến nay. 

Theo ISI, trong vòng 11 năm, từ tháng 1/1997-12/2007, các nhà khoa học Việt Nam 
thuộc 17 ngành (y học lâm sàng; vật lý; động, thực vật học; toán; kỹ thuật; sinh học và 
hoá sinh; hoá; nông nghiệp; vi sinh; môi trường; khoa học vật liệu; miễn dịch học; dược; 
sinh học phân tử và di truyền; khoa học thần kinh; toán; kinh tế) đã công bố tổng cộng 
4.667 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế chuẩn mực. 
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Trong khi đó, số công bố quốc tế ISI các ngành của Thái Lan là 20.672 bài báo; 
Malaysia: 13.059; Hàn Quốc: 203.637. Riêng Trung Quốc, trong khoảng thời gian nói 
trên, các nhà khoa học nước này đã công bố tới… 508.561 bài báo. 

Từ các con số trên có thể thấy rằng các công bố quốc tế đến từ tất cả các lĩnh vực, và 
chủ yếu là từ các lĩnh vực khoa học ứng dụng, chứ không phải là đặc thù riêng của các 
lĩnh vực lý thuyết như Toán hay Vật lý – như ngụy biện của một số người ở ta. 

Căn cứ vào các con số nói trên, dễ dàng thấy rằng các công bố quốc tế của Việt Nam là 
rất yếu. 

Trong cùng khoảng thời gian nhưng các nhà khoa học Việt Nam chỉ công bố được số bài 
báo khoa học bằng 1/3 so với Malaysia (trong khi số dân nước ta lớn hơn 3 lần số dân 
Malaysia), 1/5 số bài của Thái Lan, dưới 1/11 của quốc đảo Singapore, 1/45 của Hàn 
Quốc, 1/110 của Trung Quốc (số dân VN bằng 1/16 TQ). 

Xét riêng về công bố quốc tế từ nội lực (tự ta làm được) – sự tụt hậu của chúng ta lại 
càng lớn hơn. 

Cụ thể, gần nửa số bài của Thái Lan là do các nhà khoa học Thái Lan viết và đứng tên 
tác giả. Trong khi đó, có đến 80% bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam công bố 
trên các tạp chí khoa học quốc tế là từ “hợp tác quốc tế”. 

Mô tả ảnh. 
Nhìn vào biểu đồ, Việt Nam đứng ở cuối bảng khi so sánh với các nước Malaysia; Thái 
Lan; Hàn Quốc; Trung Quốc về số bài báo khoa học đã công bố quốc tế trong 11 năm 
qua (1/1997-12/2007). 

Điều đó cho thấy các nhà khoa học của chúng ta vẫn còn phải dựa nhiều vào hỗ trợ quốc 
tế (về chuyên môn, phương tiện, hoặc tài chính). 

Khả năng sáng tạo công nghệ của một quốc gia được đánh giá qua số lượng bằng sáng 
chế được cấp bởi những cơ quan có uy tín trên thế giới. Trong những năm qua chúng ta 
có quá ít sáng chế được đăng ký để có thể có được các so sánh thống kê, ngay cả với các 
kết quả vốn đã rất khiêm tốn của “hàng xóm” Đông Nam Á của chúng ta. 

Vào năm 1997, số bằng sáng chế được cấp ở Mỹ đối với người Mỹ là 80.295, Nhật: 
30.841, Hàn Quốc: 2.359, Singapore: 120, Trung Quốc: 3.100, Malaysia: 23, Thái Lan: 
13, Philippin: 8. Trong khi đó, số bằng sáng chế của người Việt chỉ là 1 – theo nhà 
nghiên cứu Đặng Mộng Lân. Trong năm 2002, Việt Nam chỉ đăng ký có 2 bản quyền 
với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). 

Không thiếu tiền, chỉ ngại tư duy lạc hậu 

Tư duy nào đã cản trở bước tiến tới hội nhập của khoa học VN những năm qua? Không 
ít người thường tìm mọi cách lảng tránh các chuẩn mực khoa học nghiêm túc và khách 



quan với ngụy biện: Chúng ta còn nghèo, trình độ chung còn thấp, việc thực hiện các đề 
tài “nghiên cứu ứng dụng” không đòi hỏi phải có công bố quốc tế như một số “nghiên 
cứu lý thuyết” ? 

Sử dụng mọi thước đo khách quan, dường như nền khoa học và công nghệ của Việt Nam 
là một thất bại… Trong năm 2002, Việt Nam chỉ đăng ký có 2 bản quyền với Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). 
… Năm 2006, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 
đăng được 41 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Cũng trong năm đó, chỉ riêng 
các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải đã đăng được 2.286 
bài trên các tạp chí quốc tế. 

Nguồn: Báo cáo của nhóm chuyên gia ĐH Havard “Lựa chọn thành công: Bài học từ 
Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam – Một khuôn khổ chính sách phát 
triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam trong giai đoạn 2011–20201″. HARVARD 
UNIVERSITY – JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT – CHƯƠNG 
TRÌNH CHÂU Á 
Lập luận đó vẫn cứ được bám giữ trong nhiều năm, bất chấp nhiều thay đổi tích cực của 
đất nước thời gian qua. 

Một số cá nhân và cơ quan khoa học thường lấy lý do là họ nghiên cứu ứng dụng để lảng 
tránh chuẩn mực quốc tế khách quan (?). Nhưng khi đề cập tới Nghị định 115 đặt cơ sở 
tự trang trải cho các hoạt động ứng dụng, với cơ chế có lợi cho các nhà khoa học làm 
ứng dụng thật sự, thì họ đồng loạt kêu rằng họ làm nghiên cứu cơ bản và cần được bao 
cấp. 

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của chúng ta, kể từ các đề tài lớn cấp bộ ngành và cấp 
Nhà nước, thực chất chỉ là tập hợp lại các tài liệu đã có ở trong và ngoài nước, áp dụng 
công nghệ đã có, lắp các số liệu đầu vào các chương trình do mua hoặc xin được của 
nước ngoài để tính… Thế nhưng, những việc đó không phải là những nghiên cứu khoa 
học theo quy ước quốc tế. 

Phần lớn các đề tài không được thẩm định khách quan qua các bài báo công bố quốc tế, 
và trong nhiều trường hợp trở thành nguồn tham nhũng, và là nơi “đánh quả” của các cá 
nhân và nhóm đặc quyền đặc lợi. 

Trong khoa học – lĩnh vực cần tính chuyên nghiệp cao nhất, tuy chưa nói thẳng ra, 
nhưng thực tế còn đáng buồn hơn: Các nhà khoa học của chúng ta thiếu tính chuyên 
nghiệp. 

Trong nhiều trường hợp, các nhà khoa học Việt Nam chỉ thực hiện các bài báo khoa học 
công bố quốc tế khi có cơ hội được ra nước ngoài cộng tác hay làm thuê (như ở các 
ngành Toán và Vật lý), hoặc từ các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong nước được quốc tế 
tài trợ và có sự lãnh đạo của chuyên gia nước ngoài (như trong các lĩnh vực khoa học sự 
sống). 



Ngoài các tác động trên thì từ các đề tài nghiên cứu ứng dụng trọng điểm có kinh phí lớn 
cấp bộ ngành, cấp Nhà nước tới các đề tài nghiên cứu cơ bản có kinh phí nhỏ hơn, tất cả 
đều phớt lờ đòi hỏi cần có về công bố quốc tế. Năm 2006, tỷ lệ số bài báo quốc tế do 
chính các nhà khoa học Việt Nam đứng tên độc lập năm 2006 chỉ còn là 13%, với vẻn 
vẹn 72 bài – bằng 1/10 số bài nội lực (đứng tên độc lập để công bố quốc tế) của Thái 
Lan. 

Có ý kiến cho rằng, tiền nào của nấy vì các đề tài trong nước ít tiền hơn, nhưng thực tế 
cho thấy số ít các đề tài trong nước có được công bố quốc tế lại thường không phải là 
các đề tài được cấp nhiều tiền. Nhiều nhà khoa học có thu nhập thực tế từ kinh phí các 
đề tài bao cấp không thua kém, thậm chí còn vượt trội cả… thu nhập của cán bộ khoa 
học đi công tác ở nước ngoài, nhưng không hề cho được kết quả chất lượng và bài báo 
quốc tế… 

Có những ý kiến eo xèo rằng, Nhà nước cần phải tăng kinh phí nghiên cứu hơn nữa?!!! – 
điều đó đúng, nhưng hãy nhớ rằng, cho dù kinh phí cho khoa học từ ngân sách nhà nước 
được tăng mạnh hằng năm, nay đã vượt 400 triệu USD/năm. Thế nhưng, điều đáng buồn 
và không thể hiểu nổi, số bài báo quốc tế từ nội lực (đứng tên độc lập) vẫn chỉ đứng 
nguyên xung quanh con số 80 bài/năm trong suốt 10 năm qua (1/1997-12/2006) – một 
mức hiệu quả có lẽ vào hàng thấp nhất trên thế giới. 

Lại cũng có ý kiến, ta thiếu đầu tư thiết bị nghiên cứu? Quả thật, thiết bị nghiên cứu ở ta 
chưa thể đầy đủ và trang bị hoàn hảo như các nước tiên tiến: Anh, Nhật, Mỹ, châu Âu… 
Nhưng hãy nhìn thử xem: Bao thiết bị đắt tiền và 18 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp 
quốc gia đã được đầu tư nhưng không được khai thác hiệu quả? Các thiết bị đó đã dẫn 
tới bao nhiêu bài báo công bố quốc tế và có được hiệu quả kinh tế – công nghệ bù đắp 
được giá trị các thiết bị được mua? phải chăng các thiết bị được đầu tư chưa đúng lúc 
hay chưa đúng chỗ? 

Trong khi các nhà khoa học Thái Lan và Malaysia từ lâu đã chấp nhận chuẩn mực công 
bố các nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, thì các nhà khoa 
học Việt Nam lại cố tình phớt lờ điều đó với ngụy biện rằng điều kiện của ta còn chưa 
được như Âu – Mỹ nên ta chưa làm!!! 

Thiếu ràng buộc về chất lượng nghiên cứu dẫn tới lỏng lẻo trong quản lý và tiêu cực 
trong việc xét và phân kinh phí các đề tài, đạo đức thấp của cộng đồng khoa học, làm giả 
ăn thật tràn lan. Kể cả các nhà khoa học đã được đào tạo tốt ở nước ngoài trở về cũng bị 
tàn lụi dần theo thời gian trong một môi trường thiếu lành mạnh như vậy. 

Với tư duy lạc hậu và tiến độ làm khoa học như đã nói ở trên, phải mấy thập niên nữa 
chúng ta mới có thể tới được trình độ công bố quốc tế hiện nay của các láng giềng vốn 
chẳng có gì nổi trội về khoa học và kỹ thuật như Thái Lan và Malaysia. Liệu ta có đành 
lòng quên đi ước mơ cái ngày Việt Nam sánh vai được với các cường quốc năm châu 
như cố Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi? 



Cần tổ chức lại Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam 

Theo GS Phạm Duy Hiển, số người làm nghiên cứu (R&D) của ta hiện rất lớn so với 
Thái Lan: 21.000 so với 6.400, nhưng kết quả nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực 
quốc tế thì lại quá nghèo nàn so với họ. Các công bố quốc tế từ nội lực của cơ quan 
nghiên cứu khoa học đầu tầu của Việt Nam là Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Việt Nam trong năm 2006 chỉ là 41 bài – ít hơn 8 lần số công bố nội lực của Đại học 
Chulalongkorn của Thái Lan, và ít hơn 57 lần so với con số tương ứng của Đại học Phúc 
Đán ở Thượng Hải, chưa nói tới các viện nghiên cứu hùng mạnh của Viện Hàn lâm khoa 
học Trung Quốc… 

Viện KH&CN Việt Nam cần được tổ chức lại! Khi mới thành lập cuối những năm 70 – 
đầu 80, Viện ưu tiên nhận chủ yếu là các nhà khoa học trẻ đẳng cấp được đào tạo ở nước 
ngoài, và có tiềm năng trở thành một trung tâm nghiên cứu mạnh, nhưng điều đó đã 
không xảy ra do nhiều lý do. 

Qua thời gian, chảy máu chất xám cùng với sự úa tàn của nhiều cán bộ ban đầu còn lại 
cộng với thiếu đầu vào chất lượng đã khiến Viện trở nên già nua trong khi ngày càng xa 
rời mục tiêu trở thành một cơ quan nghiên cứu khoa học trình độ quốc tế. 

Cách nhận các cử nhân, kỹ sư bình thường (thậm chí không phải là sinh viên giỏi của 
các đại học trong nước) bởi các quan chức cơ sở rồi sau vài năm đưa thành biên chế 
chính thức (nay gọi là hợp đồng dài hạn) là hoàn toàn không ổn, và đang làm mất dần vị 
thế của Viện như một đầu tầu nghiên cứu khoa học của cả nước. 

Số đông các cán bộ của Viện được biên chế không qua tuyển chọn nghiêm túc, không có 
năng lực và động lực nghiên cứu, làm việc vật vờ, mà lại vẫn hưởng phần kinh phí 
nghiên cứu bao cấp. 

* 
Phạm Đức Chính (Viện Cơ học) 

vietnamnet.vn/khoahoc/2008/05/782005/ 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says: 

Theo GS Nguyễn Văn Tuấn: Có ít nhất một giáo sư khả của nước ta không hiểu 
“thế nào là nghiên cứu khoa học.” 

Thế nào là “nghiên cứu khoa học”? 

Trong vở kịch “Romeo và Juliet”, văn hào Shakespeare cho Juliet nói một câu về hoa 
hồng như sau: “Một đóa hoa hồng, dù được gọi bằng bất cứ tên gì, thì vẫn có hương vị 
ngọt ngào”. Câu hỏi đặt ra là trong khoa học, chúng ta có thể phân biệt các hoạt động 
nghiên cứu khoa học với các hoạt động khác trong xã hội mà nhìn và cảm nhận cũng 
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giống như nghiên cứu? 

Theo một giáo sư khả kính thì hai hoạt động sau đây là nghiên cứu khoa học: một bà nội 
trợ đi thăm dò giá cả ngoài chợ để mua thực phẩm với giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất, 
hay đôi trai gái tìm hiểu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. 

Nhưng tôi ngờ rằng cách hiểu về nghiên cứu khoa học như là những hoạt động thường 
ngày của vị giáo sư có phần phiến diện, nếu không muốn nói là sai. Thế thì vấn đề đặt ra 
là: thế nào là một nghiên cứu khoa học (NCKH)? 

Người viết bài này (và nhiều người khác) có thể lấy kinh nghiệm thực tế của mình để trả 
lời câu hỏi trên. Nói một cách ngắn gọn: nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con 
người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học. Theo cách hiểu phổ quát 
này, có hai điều kiện để một hoạt động có thể xem là nghiên cứu khoa học: mục tiêu và 
phương pháp. 

Nghiên cứu khoa học phải nhằm mục tiêu phát triển tri thức mới, hay đóng góp thêm tri 
thức cho kho tàng tri thức của con người. Những tri thức này phải mang tính phổ quát 
hay có thể khái quát hóa. Một bà nội trợ có thể ra chợ khảo sát giá cả thực phẩm và có 
những so sánh thú vị, nhưng đó không phải là một NCKH, bởi vì tri thức đó không thể 
khái quát hóa. Người ta có thể tạo ra tri thức bằng cách kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn 
tắm, nhưng tri thức này chỉ hợp lí tại một thời điểm và một bối cảnh cụ thể. Nhưng nếu 
người đó đổ nước nóng vào bồn tắm và đo lường sự thay đổi nhiệt độ nước, thì đó là 
một tri thức có thể khái quát hóa, và đáp ứng một điều kiện của NCKH. 

Nghiên cứu khoa học là một cuộc điều tra hay khảo sát có hệ thống. Hai chữ “hệ thống” 
ở đây có nghĩa là công trình nghiên cứu được thực hiện theo những qui trình chuẩn. Qui 
trình chuẩn trong nghiên cứu khoa học gồm 8 bước: đặt câu hỏi; thu thập thông tin hiện 
hành; đặt giả thuyết; thử nghiệm và thu thập dữ liệu; phân tích dữ liệu; diễn giải kết quả 
phân tích; công bố kết quả; và tái kiểm định giả thuyết. Trong qui trình này, phương 
pháp đóng vai trò quan trọng, vì chính phương pháp quyết định khoa học tính của một 
hoạt động, và phân định hoạt động đó là khoa học hay phi khoa học. Một phương pháp 
thu thập dữ liệu mang tính khoa học nếu phương pháp đó có cơ sở lí thuyết, có giả định, 
độ tin cậy cao, và độ chính xác cao. 

Vì phương pháp khoa học có độ tin cậy và chính xác cao, cho nên kết quả của NCKH có 
tính lặp lại (repeatability). Nói một cách khác, nếu giả có một nghiên cứu đã được công 
bố bởi một nhà khoa học nào đó; nếu một nhà nghiên cứu khác lặp lại nghiên cứu đó 
bằng những phương pháp và với điều kiện đã được mô tả, phải đạt được những kết quả 
tương tự. Điều này rất khác với các hoạt động phi khoa học, vì kết quả của các hoạt 
động phi khoa học không có khả năng lặp lại hay kiểm tra. Do đó, việc khảo giá của bà 
nội trợ hay việc đôi trai gái tìm hiểu nhau không thể xem là khoa học, bởi những kết quả 
đó không có khả năng lặp lại và khái quát hóa. 

Bởi vì phương pháp khoa học dựa trên lí thuyết và giả định, cho nên kết quả khoa học 
phải được diễn giải bằng bằng chứng, bằng lí luận dựa vào logic hay lập luận của toán 



học, không đi ra ngoài phạm vi của dữ liệu cho phép. Ngược lại, các hoạt động phi khoa 
học thường dựa vào niềm tin và sự trung thành. Những hoạt động phi khoa học thường 
mang tính tôn giáo; nó cố gắng cải đạo, chứ không thuyết phục bằng bằng chứng thực 
nghiệm; nó đòi hỏi người ta phải tin, mặc kệ cho sự thật có đi ngược lại niềm tin. 

Bởi vì kết quả của nghiên cứu có giá trị phổ quát, cho nên kết quả nghiên cứu không hẳn 
tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh địa phương. Do đó, cho rằng “Chẳng hạn, một đề tài 
mang lại ý nghĩa lớn đến phòng chữa bệnh ở xứ sở nhiệt đới như nước ta. Nghiên cứu về 
‘Mắm tôm và bệnh tả’ dầu có thể là rất bổ ích (ít nhất là đối với Bộ Y tế) nhưng chắc 
không tạp chí quốc tế nào đăng” thể hiện một hiểu lầm và … sai. Có lẽ tác giả của phát 
biểu trên không biết rằng các tập san khoa học danh tiếng về bệnh nhiệt đới đều có trụ 
sở ở Mĩ và Anh, chứ không phải ở Á châu hay Phi châu. Bộ Y tế đã khẳng định rằng 
mắm tôm không phải là nguyên nhân gây bệnh tả; do đó, câu phát biểu trên chẳng những 
không cần thiết, mà còn không thích hợp. 

Ngay cả nếu một nghiên cứu về mắm tôm và bệnh tả được thực hiện, thì kết quả của 
nghiên cứu vẫn có thể công bố trên các tập san khoa học có uy tín, nếu công trình nghiên 
cứu được tiến hành đúng theo các phương pháp khoa học. Thật là sai lầm khi suy nghĩ 
rằng mắm tôm là một đặc sản của Việt Nam, và do đó, kết quả nghiên cứu mắm tôm 
không được thế giới quan tâm. Vấn đề không phải là mắm tôm, mà mắm tôm là một 
trong những mô hình để nghiên cứu về nồng độ mặn và vi khuẩn tả, và đó là một vấn đề 
khoa học mang tính phổ quát. Tương tự, khi chúng tôi muốn phân định ảnh hưởng của 
đạm thực vật đến xương, chúng tôi có thể chọn nghiên cứu các tu sĩ Phật giáo đại thừa, 
hay chúng tôi muốn tìm hiểu vận động cơ thể và chất lượng xương, chúng tôi có thể 
chọn nghiên cứu ở những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não (vì một số bệnh nhân 
không có khả năng đi đứng). Bệnh nhân tai biến, tu sĩ Phật giáo, và mắm tôm trong 
những nghiên cứu này là những mô hình khoa học để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu 
tố sinh học đặc thù, chứ không phải là những nghiên cứu chỉ áp dụng cho một địa 
phương hay cho một nhóm người. 

Những người làm nghiên cứu khoa học dấn thân vì mục tiêu khám phá, truyền bá, và 
phổ biến sự thật. Một công trình nghiên cứu khoa học chỉ hoàn tất khi kết quả được công 
bố trên một tập san khoa học có đồng nghiệp bình duyệt và phản biện nghiêm chỉnh. Ở 
đây, tính minh bạch của NCKH rất quan trọng, vì nó chẳng những là một yêu cầu của 
khoa học mà còn là một khía cạnh để phân biệt khoa học với phi khoa học. 

Các hoạt động thường ngày mới nhìn vào thì thấy cũng chẳng khác gì nghiên cứu khoa 
học, nhưng thật ra thì không phải nghiên cứu khoa học, do không đáp ứng hai điều kiện 
cần thiết: mục tiêu và phương pháp. Vì không phân biệt được hai điều kiện này nên 
nhiều người không hiểu thế nào là một nghiên cứu khoa học. Thật vậy, trong một cuộc 
thăm dò ý kiến ở Mĩ vào năm 1999, chỉ có 21% người dân hiểu đúng về nghiên cứu 
khoa học. Ở một nước với trình độ khoa học tiên tiến như Mĩ mà có đến gần 80% người 
không hiểu về nghiên cứu khoa học, thì có lẽ chúng ta không ngạc nhiên nếu thấy ở 
nước ta cũng có nhiều người chưa am hiểu về nghiên cứu khoa học. Nhưng đó không 
phải là lỗi của người dân, mà là vấn đề của giới khoa học và giới truyền thông. Rất tiếc 



là một số nhà khoa học vẫn hiểu lầm thế nào là một nghiên cứu khoa học! 

Khoa học, nhà khoa học, nghiên cứu, trí thức, v.v… không phải là những phù hiệu mà ai 
muốn mang vào ngực thì mang, mà là những việc làm thực tiễn, những ý nghĩ hay sáng 
kiến mới. Muốn có những sáng kiến mới và làm nghiên cứu thực tế, nhà khoa học phải 
làm việc một cách gian khổ, bất vụ lợi, có khi rất lâu dài. Có thể ví khoa học như một cái 
đỉnh chót vót của sự chính trực, công bằng, và hợp lí. Nhưng cái đỉnh này nó trơn và dễ 
bị trượt. Người ta cần phải có một sự cố gắng tột bực mới đến gần hay đứng trên nó 
được, và càng phải cố gắng hơn để ở được cái vị trí đó. 

NVT 

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/nao-la-nghien-cuu-khoa… 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says: 

Xin mời các bác dỏm hãy đọc các bài viết sau đây: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623452567143/ 

Chúc các bác dỏm sử dụng tiền của nhân dân một cách hiệu quả, trách rút ruột và nghiên 
cứu dỏm. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Đại học đẳng cấp quốc tế 

Gần đây, báo VietNamNet nêu câu hỏi “Đại học Việt Nam đẳng cấp quốc tế: Tại sao 
không?” và kêu gọi bạn đọc tham gia thảo luận. Trong điều kiện hiện nay, có thể nói đây 
là một ý nghĩ táo bạo. Nhưng tình trạng “chảy máu chất xám” hiện nay ở nước ta, sự có 
mặt tương đối đông đảo của người Việt trong thành phần khoa bảng thuộc các trường 
đại học nước ngoài, và tham vọng công nghiệp hóa đất nước, thiết tưởng ý nghĩ này 
không phải là quá xa vời. Thực ra, chẳng riêng gì nước ta, hầu như nước nào cũng mong 
muốn có một đại học đẳng cấp quốc tế, nhưng ít ai bàn cụ thể một đại học như thế đòi 
hỏi những gì và phải vận hành ra sao. Qua bài viết này tôi muốn đóng góp một vài ý 
kiến chung quanh chủ đề này. 

Ý tưởng về một đại học đẳng cấp quốc tế được hình thành ở Đức từ thời cuối thế kỉ 19. 
Theo đó, một đại học đẳng cấp quốc tế không chỉ đơn thuần là một trung tâm đào tạo 
xuất sắc theo các tiêu chuẩn quốc tế, mà chủ yếu là một trung tâm nghiên cứu khoa học 
kĩ thuật. Nhưng câu hỏi đặt ra ai là người đề ra những tiêu chuẩn này? Chưa ai trả lời 
được câu hỏi này, nhưng nói đến một đại học đẳng cấp quốc tế tức là nói đến một bối 
cảnh xuyên quốc gia. Và, theo xu hướng quốc tế, các đại học danh tiếng ở Mĩ và Tây 
phương thường được xem là những mô hình “chuẩn” để tham khảo. Theo sắp hạng của 
các tạp chí quốc tế, các đại học hàng đầu thế giới là Harvard, Yale, Stanford, MIT, 
California Institute of Technology, Cambridge, Oxford, Sorbonne, và Tokyo. Nhìn qua 
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những đại học này chúng ta thấy vài đặc điểm chung, và cũng có thể là những yêu cầu 
mà chúng ta phải xem xét đến: 

Thứ nhất, một đại học đẳng cấp quốc tế cần phải có những giáo sư đẳng cấp quốc tế. Đó 
là những giáo sư, nhà nghiên cứu có uy tín cao trên trường quốc tế, những người “có tên 
tuổi” trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ thu hút 
giáo sư giỏi gốc Việt ở trong và ngoài nước, mà còn phải thu hút cả những nhà nghiên 
cứu tài danh quốc tịch nước ngoài. Chẳng hạn như trong nỗ lực nâng cao khả năng 
nghiên cứu và phát triển, một số nước trong vùng Á châu như Đài Loan đã thu hút được 
Yang Chen Ning (giải Nobel vật lí) về làm việc, và Hàn Quốc đã thuyết phục Robert 
Laughlin từ Mĩ (giải Nobel vật lí, Đại học Stanford) về nghiên cứu tại Viện Khoa học và 
Công nghệ. Điều kiện để thu hút các giáo sư đẳng cấp quốc tế như thế là một môi trường 
làm việc tự do để họ có thể theo đuổi định hướng nghiên cứu của họ, tự do tuyển dụng 
chuyên gia nghiên cứu, tự do phát biểu ý kiến về những vấn đề khoa học mà không chịu 
sự ràng buộc hay chi phối từ các áp lực chính trị và quản lí hành chính. 

Thứ hai, một đại học đẳng cấp quốc tế phải là nơi nuôi dưỡng những tài năng đẳng cấp 
quốc tế tương lai. Cơ chế tuyển dụng và nuôi dưỡng các nhà nghiên cứu trẻ có tiềm năng 
lớn cần phải được minh bạch và công bằng. Những ai từng quen thuộc với cơ chế tuyển 
dụng của các trường đại học lớn ở Mĩ đều biết rằng các giáo sư và nhà nghiên cứu cấp 
thấp thường được nâng đỡ trong vòng 3 đến 5 năm để họ tự chứng minh khả năng của 
mình, sau đó họ phải trải qua một quá trình bình duyệt từ bên ngoài, và chỉ có những 
người xuất sắc với những nghiên cứu đẳng cấp quốc tế mới được giữ lại làm việc. Dù cơ 
chế này chưa thể áp dụng cho các trường đại học ở nước ta, nhưng một đại học đẳng cấp 
quốc tế phải xem xét đến cách thức nuôi dưỡng nhân tài như thế. 

Thứ ba, một đại học đẳng cấp quốc tế cần phải có (hay tạo ra) một môi trường nghiên 
cứu với những cơ sở vật chất nghiên cứu đầy đủ. Những công trình nghiên cứu tiên tiến 
và sáng tạo nhất phụ thuộc một phần lớn vào những thông tin mới nhất và cơ sở thí 
nghiệm thích hợp. Một đại học ngày nay, cho dù là đại học không phải đẳng cấp quốc tế, 
khó mà vận hành một cách hữu hiệu nếu không có một hệ thống thư viện và internet 
hoàn chỉnh. Do đó, nhu cầu cho một thư viện đẳng cấp quốc tế với hàng triệu sách tham 
khảo và tạp chí khoa học là một điều kiện hàng đầu. 

Thứ tư, để tận dụng năng lực của các giáo sư đẳng cấp quốc tế cần phải có ngân sách 
nghiên cứu dồi dào. Và nghiên cứu phải là những nghiên cứu cơ bản, bởi vì phần lớn 
những tiến bộ khoa học gần đây đều xuất phát từ những công trình nghiên cứu cơ bản, 
đặc biệt là công nghệ sinh học. Một công trình nghiên cứu khoa học cơ bản trung bình 
có thể tốn đến một triệu USD trong một năm. Thành ra, không ngạc nhiên khi thấy ngân 
sách dành cho nghiên cứu tại các trường đại học lớn của Mĩ có khi lên đến con số một tỉ 
USD. Tại nhiều trường đại học Tây phương ngày nay, trường đại học chỉ cung ứng cho 
nghiên cứu và trả lương giáo sư trong vòng 3 hay 5 năm, sau thời gian này giáo sư phải 
tự tìm lấy nguồn tài trợ cho nghiên cứu. Thành ra, dù rằng một phần ngân sách nghiên 
cứu (có thể là 60%) do nhà nghiên cứu tìm được từ nước ngoài, nhưng trường đại học 
vẫn phải sẵn sàng cung ứng khi nguồn tài trợ từ nước ngoài gặp khó khăn. 



Thứ năm, dù đối với các giáo sư hay nhà nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, lương bổng có 
thể không phải là mối quan tâm hàng đầu, nhưng phần lớn họ đều mong muốn được 
hưởng lương bổng theo giá thị trường quốc tế. Không thể kì vọng một giáo sư với hàng 
trăm ngàn USD lương bổng lại chịu làm việc tại một đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam 
với số lương 50 ngàn USD. Còn nhớ khi Hồng Kông được Anh trao trả về Trung Quốc, 
rất nhiều giáo sư ngoại quốc rời bỏ các đại học Hồng Kông vì họ không thể sống với 
lương bổng mới và cách quản lí mới. Phải cần đến 5 năm các đại học Hồng Kông mới 
mời các giáo sư này quay lại làm việc. 

Một đại học đẳng cấp quốc tế như các điều kiện trên sẽ xây dựng dựa vào các đại học 
đang tồn tại hay một đại học hoàn toàn mới? Kinh nghiệm trong thời gian qua về sự hình 
thành của Đại học quốc gia cho thấy việc chuyển các trường đại học hiện có thành một 
đại học cực kì khó khăn và đòi hỏi nhiều tiền bạc cũng như thời gian. Do đó, tôi đề nghị 
Nhà nước cần phải mạnh dạn xây dựng một đại học mới và độc lập, với những tiêu 
chuẩn quốc tế. Một trường đại học đẳng cấp quốc tế có giá trị hơn nhiều đại học trung 
bình, vì nó sẽ phục vụ như là một đầu tàu cống hiến vào nỗ lực phát triển khoa học và 
công nghệ để góp phần đưa nước ta vào hạng các nước đã phát triển. Kinh nghiệm ở Mĩ 
cho thấy phần lớn khám phá khoa học quan trọng đều xuất phát từ các đại học danh 
tiếng, và qua đó các đại học này góp phần giữ vị thế lãnh đạo của Mĩ trong khoa học và 
công nghệ. 

Nhưng cũng nên cân nhắc trước những hệ quả của việc xây dựng một đại học đẳng cấp 
quốc tế ở nước ta. Thứ nhất, cần phải nhận thức rằng một đại học đẳng cấp quốc tế 
không phải ưu tú trong tất cả mọi bộ môn khoa học. Chẳng hạn như Đại học Harvard 
chưa bao giờ đứng đầu trong các ngành kĩ thuật. Do đó một số đại học trên thế giới tập 
trung vào việc xây dựng các phân khoa “mạnh” để trở thành những trung tâm nghiên 
cứu hàng đầu, như Mã Lai tập trung vào công nghệ thông tin và công nghệ cao su nhằm 
đáp ứng nhu cầu địa phương. Ở Việt Nam ta cũng có thể tập trung vào công nghệ thông 
tin và nghiên cứu nông nghiệp. 

Tập trung tài lực vào thiết lập một đại học đẳng cấp quốc tế có thể gây ảnh hưởng không 
tốt đến các đại học khác và hệ thống khoa bảng. Bởi vì dồn tài chính và nhân lực vào 
việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu cấp cao sẽ ảnh hưởng đến ngân sách cho nhu 
cầu giảng dạy của các trường khác. Một đại học đẳng cấp quốc tế đặt kì vọng rất cao vào 
các giáo sư và nhà nghiên cứu, và nếu những kì vọng này không đạt được nó có thể ảnh 
hưởng đến tinh thần làm việc của giáo sư và sinh viên nói chung. 

Trước những yêu cầu này có lẽ nhiều bạn đọc sẽ hỏi trong điều kiện còn nhiều khó khăn 
hiện nay liệu bao giờ chúng ta mới có một đại học đẳng cấp quốc tế. Vào cuối thế kỉ 19 
ở Mĩ, cũng có người đặt câu hỏi đó. John D. Rockefeller từng hỏi Charles W. Eliot (lúc 
đó là hiệu trưởng Đại học Harvard suốt 40 năm liền) nếu muốn thành lập một đại học 
đẳng cấp quốc tế cần những điều kiện gì. Eliot trả lời rằng cần 50 triệu USD và 200 
năm! Nhưng Eliot đã sai lầm to. Trường Đại học Chicago được thành lập vào đầu thế kỉ 
20, với trên 50 USD (do chính Rockefeller trao tặng) nhưng chỉ sau 20 năm hoạt động, 
đã trở thành một đại học đẳng cấp quốc tế. 



Tất nhiên, đó là câu chuyện thời xưa, thời mà trường đại học còn rất hiếm và sự cạnh 
tranh quyết liệt giữa các trường đại học chưa xảy ra, nhưng câu chuyện cho chúng ta 
một bài học: muốn có một đại học đẳng cấp quốc tế, điều kiện tiên quyết là tài chính và 
thời gian. Kinh nghiệm của các trường như MIT và Stanford ở Mĩ cho thấy trong thời 
gian đầu Nhà nước phải tài trợ cho các trường này, và sau một thời gian hoạt động, nhất 
là kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong công nghiệp, họ có khả năng tự tìm nguồn 
tài trợ từ tư nhân hay từ các học sinh cũ. 

Ở nước ta, năm 2020 thường được đề cập đến như một cái mốc thời điểm để hoàn thành 
công cuộc kĩ nghệ hóa và hiện đại hóa đất nước. Thời gian 20 năm không phải là dài, 
nếu không muốn nói là quá ngắn, cho một mục tiêu xây dựng một đại học đẳng cấp quốc 
tế đầy thử thách và tham vọng này. Tuy nhiên, nếu lịch sử là một bài học quí thì kinh 
nghiệm từ các đại học trên cũng cho chúng ta lí do và động cơ để phấn đấu. 

NVT 

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/03/moi-truong-ai-hoc-va-n… 

Về GS Tuấn: www.garvan.org.au/about-us/our-people/associate-professor… 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

hat_cat says: 

Đọc tin đăng trên báo Thanh Niên, tôi có các cảm nhận sau: 

Do cách xét duyêt học hàm PGS và GS tại Việt Nam ưu đãi cho những người viết sách 
giáo trình, kết quả hiện có trào lưu truyền miệng giữa các PGS dỏm, TS dỏm muốn 
nhanh chân “Lên đời” bằng cách ” Đi Tắt, Đón đầu” là chép sách. Sách được viết theo 
công nghệ này được mô tả bằng hai lệnh Ctrl-V rồi Ctrl-C, khỏe re có 3 điểm cho hồ sơ 
xét duyệt PGS hay GS. Kết quả là các Bác có thể đọc chi tiết qua một vụ scandal trong 
bài dưới đây đăng trên Báo Thanh Niên. Nếu lấy báo quốc tế với ISI thì có ai chép sách 
làm gì, mời các Bác đọc: 

Tố giác “đạo” giáo trình, GS-TS Trần Ngọc Thơ bị đe dọa 

*GS-TS Trần Ngọc Thơ với cuốn giáo trình Tài chính quốc tế do mình biên soạn (bên 
phải) và cuốn sách bị nhóm giảng viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM “đạo” 
-* Trường ĐH Kinh tế phát hiện thêm 3 cuốn giáo trình bị các giảng viên trường ĐH 
Công nghiệp TP.HCM “luộc” 

Liên quan đến vụ cuốn giáo trình Tài chính quốc tế bị nhóm giảng viên trường ĐH Công 
nghiệp TP.HCM “đạo”, chiều 11.4, GS-TS Trần Ngọc Thơ – Trưởng khoa Tài chính 
doanh nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết ông đã bị đe dọa bằng thư điện tử. 

>> Cần có chế tài về sách tham khảo 

Nội dung e-mail chỉ vỏn vẹn 1 câu: “Tao chém chết… mày đó! Thằng… Số tao là: 
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09034…..”. E-mail trên được gửi từ địa chỉ tron…@hua….com. Tuy không khẳng định 
đây là e-mail đe dọa có liên quan đến vụ cuốn giáo trình bị “đạo” nhưng ông Thơ cho 
hay trong bối cảnh từ khi xảy ra vụ việc đến khi nhận e-mail này cho thấy nó có liên 
quan mật thiết với nhau. 

GS-TS Trần Ngọc Thơ nói: “Sau khi phát hiện 2 cuốn giáo trình của khoa bị một nhóm 
tác giả của trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mà chủ biên là PGS- TS Phan Thị Cúc – 
Trưởng khoa Tài chính ngân hàng sao chép nguyên xi, tôi đã báo cáo với lãnh đạo 
trường ĐH Kinh tế và các cơ quan chức năng. Ngay khi các báo đưa tin thì tôi nhận 
được e-mail này. Tôi đã thử gọi vào số điện thoại có ghi kèm trong bức thư nhưng 
không có người bắt máy”. Quá bức xúc và lo lắng với những lời lẽ thô tục trong e-mail 
trên, GS-TS Trần Ngọc Thơ đã báo cáo với lãnh đạo trường và đề nghị các cơ quan chức 
năng giúp đỡ. 

Chưa có một lời xin lỗi! 

Trở lại chuyện “đạo” giáo trình, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trường ĐH Công 
nghiệp TP.HCM đã gửi công văn đến BGH trường ĐH Kinh tế TP.HCM để xin lỗi và 
hứa sẽ thu hồi toàn bộ số sách trên. Tuy nhiên, đây chỉ là việc làm của lãnh đạo 2 trường 
còn cá nhân nhóm biên soạn 2 quyển sách trên mà cụ thể là bà chủ biên PGS-TS Phan 
Thị Cúc vẫn chưa có một lời xin lỗi nào. 

Đây không chỉ là bệnh thành tích mà còn là một vấn nạn về đạo đức mà những người 
làm thầy đã không gương mẫu. 

GS-TS Trần Ngọc Thơ 

Khi sự việc trên chưa kết thúc, các giảng viên khoa Tài chính doanh nghiệp trường ĐH 
Kinh tế TP.HCM lại tiếp tục phát hiện thêm 3 cuốn giáo trình Toán tài chính của mình 
cũng bị “luộc” thành 1 cuốn giáo trình cùng tên, cũng do các giảng viên khoa Tài chính 
ngân hàng của trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thực hiện. “Toán tài chính là một trong 
rất nhiều cuốn giáo trình của trường chúng tôi bị các giảng viên của trường ĐH Công 
nghiệp TP.HCM “luộc”. Khi nào có kết quả kiểm định chính thức, chúng tôi sẽ báo cáo 
với lãnh đạo trường để giải quyết”, GS-TS Trần Ngọc Thơ nói. 

Tâm tư về những đứa con tinh thần của mình, GS-TS Trần Ngọc Thơ bức xúc: “30 năm 
giảng dạy, tôi chỉ nghiên cứu và biên soạn được 3 cuốn sách. Mất 5 năm mới in một 
cuốn giáo trình, mỗi lần tái bản lại tốn thêm một thời gian dài dày công nghiên cứu để 
cập nhật thêm vào cuốn giáo trình của mình để các sinh viên có thể tiếp cận được kiến 
thức mới. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, những đứa con tinh thần của mình bị 
người khác “luộc” trắng trợn. Đây không chỉ là bệnh thành tích mà còn là một vấn nạn 
về đạo đức mà những người làm thầy đã không gương mẫu thì làm sao có thể đứng trên 
bục giảng giảng bài cho sinh viên nghe được”. 

Theo Phi Loan, Bao Thanh Nien. 



Link: www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201015/20100411232116.aspx 

Admin@: Lời nhắn của bác đến các GS dỏm và học trò dỏm quá hay. Có edit post 
của bác chút xíu. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
hat_cat edited this topic 4 months ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Vấn đề côn đồ, bảo kê, băng nhóm trong khoa học ở nước ta không phải là hiếm, ngay 
cả với những người về “danh phận” rất đáng tin, nhưng thật ra lại là những đối tượng 
đang góp phần làm chậm bước tiến của khoa học nước ta. Tôi xin giới thiệu một nhóm 
bảo kê khoa học dỏm “Nguyễn Tiễn Dũng (Pháp)-Đỗ Ngọc Diệp (VN)-Đỗ Đức Hạnh 
(du học Mỹ)”: www.flickr.com/photos/48187765@N03/4465279354/. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

phamtuanky says: 

Các GS, PGS dỏm và học trò dỏm nên học cách tranh luận khoa học từ những đường 
link này: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/tranh-luan-giua-nha-kh… 

www.ykhoanet.com/binhluan/nguyendinhnguyen/100407_nguyend… 

Nói theo cảm nghĩ nhằm ngụy biện là thói quen của mấy em nhỏ. Nếu người lớn nói 
chuyện thì phải có số lượng, có thống kê, số liệu lấy từ đâu cũng phải chỉ rõ! 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Giáo sư/Phó giáo sư Việt Nam – Họ là ai ! 

Tác giả: LDH 

Giáo sư, phó giáo sư (GS/PGS) là chức danh khoa học cao nhất của nhà giáo. Tuyệt đại 
đa số các GS/PGS được nhà nước phong tặng trước đây đều xứng đáng với kỳ vọng của 
nhân dân. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều có những GS/PGS xuất chúng, họ thực sự là con 
chim đầu đàn dẫn dắt và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao phục vụ có hiệu 
quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong mấy chục năm qua. 

Trong thời kỳ hội nhập, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, nghị định, hướng dẫn . . 
như nghị định 20, quyết đinh 174/2008/QĐ-TTg . . . nhằm nâng cao chất lượng các đợt 
xét công nhận GS/PGS tiến đến phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo các văn bản này, 
ngoài các tiêu chuẩn chung như thâm niên giảng dạy, hướng dẫn luận văn sau đại học 
…. vấn đề then chốt và quan trọng nhất để trở thành GS/PGS là các ứng viên phải đạt 
các tiêu chuẩn về số điểm công trình tính từ các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí 
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có uy tín. 

Để đủ điểm công trình xét chức danh GS/PGS theo qui định, người làm khoa học phải 
có năng lực thực sự với một tinh thần làm việc nghiêm túc. Đây là lĩnh vực không có 
chỗ cho những người bất tài hoặc lười nhác. Vậy tại sao vẫn có người không làm khoa 
học, hoặc năng lực chuyên môn kém. . . nhưng vẫn có tên trong danh sách những 
GS/PGS được tôn vinh ở Văn Miếu ngày 20/11/2009 vừa qua ?. Họ là ai và vì sao họ có 
đủ tiêu chuẩn xét chức danh cao quí này ?. Trong bài viết này xin kể ra đây một số 
“công nghệ GS/PGS” và “chân dung” một số GS/PGS đang tồn tại ở Việt Nam trong 5 
năm trở lại đây. 

1. Công nghệ “góp gạo thổi cơm chung” cùng lên GS/PGS 

Tôi có học trò cũ hiện làm trưởng phòng của một viện nghiên cứu. Anh là nhà khoa học 
thực sự, đứng tên rất nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế. Nhưng khi đạt 
được PGS rồi thì mấy năm liền không thấy tên anh trên các tạp chí nữa. Anh hồn nhiên 
chia sẻ :”Trước khi được phong PGS, em và các nghiên cứu viên cùng tham gia đề tài 
trọng điểm cấp nhà nước, cùng viết bài báo khoa học, nhưng chỉ em đứng tên bài báo đó. 
Bây giờ em được PGS rồi, tiếp theo là anh phó phòng. . . sau đó là các anh em trẻ khác 
đứng tên các bài báo khoa học. Ai năng lực kém không có khả năng nghiên cứu, nhưng 
muốn giữ biên chế ở viện và lên PGS thì Viện tạo điều kiện cho làm kinh tế, làm công 
việc kinh doanh bên ngoài kiếm tiền nộp cho những người làm nghiên cứu khoa học 
thực sự. Vấn đề quan trọng nhất là anh em trong cơ quan phải đoàn kết, thì ai cũng đến 
lượt lên PGS thôi.! 

2. Công nghệ “tìm điểm tựa của Acsimet” để lên PGS 

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng Trái Đất lên !”, đó là câu nói của Acsimet, nhà 
cơ học thiên tài của thời cổ đại đã khám phá ra các định luật về đòn bẩy. Ông còn nói 
thêm rằng “giá mà có một Trái Đât khác nữa, tôi sẽ sang Trái Đất đó và đẩy bật Trái Đất 
của chúng ta đi chỗ khác”. Trong công nghệ GS/PGS, điểm tựa đó chính là một chức vụ 
cao, quan trọng liên quan đến các vấn đề quản lý khoa học. Một ứng viên đang phấn đấu 
PGS đã thốt lên rằng “hãy cho tôi làm hiệu trưởng trường đại học này, tôi sẽ trở thành 
giáo sư”. Trong thực tế chỉ cần một chức vụ như trưởng khoa, trưởng phòng.khoa học . . 
cũng là điểm tựa làm PGS một cách dễ dàng. Khi duyệt cấp kinh phí (tiền) cho các đề 
tài, một số quan chức “đam mê khoa học” sẵn sàng từ chối nhận tiền “lại quả“ từ đề tài, 
thay vào đó lại muốn cấp dưới để tên mình khi công bố các bài báo khoa học. Càng 
duyệt nhiều đề tài, thì quan chức đó càng có nhiều điểm bài báo khoa học. Có vị đứng 
đầu một trường đại học công nghệ, duyệt cho mỗi đề tài mũi nhọn rất nhiều tiền chỉ để 
cuối năm sản phẩm là các bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế có tên mình. Điều 
này giải thích vì sao một số giảng viên khi giảng dạy ở trường đại học, hoặc nghiên cứu 
viên ở viện không có nổi bài báo khoa học, nhưng khi có chức quyền, mặc dù bận tối 
ngày với các công việc sự vụ của trường, nhưng chỉ vài năm đã thừa điểm công trình, 
vượt xa tiêu chuẩn giáo sư. 



3. Công nghệ dùng tiền làm khoa học đạt GS/PGS 

Tên tội phạm Năm Cam đã từng tuyên bộ:”cái gì không mua được bằng tiền thì có thể 
mua được bằng rất nhiều tiền”. Câu nói này không phải chân lý nhưng nó đúng trong 
công nghệ làm GS/PGS hiện nay. Hãy nghe 2 câu chuyện sau đây 

Câu chuyện thứ nhất : Hãy ở lại làm luận án Tiến sĩ với tôi 
Một người bạn tôi kể : “tôi làm nghiên cứu sinh thời kỳ Liên Xô sụp đổ, đời sống của 
các giáo sư Nga rất khó khăn. Tôi không có học bổng, nên vừa nghiên cứu khoa học, 
vừa chạy chợ để có tiền nuôi sống bản thân và gửi biếu giúp giáo sư hướng dẫn. Sau một 
thời gian, mối quan hệ thầy trò đã trở nên thân thiết, tôi toàn tâm làm kinh tế kiếm tiền, 
thầy chuyên tâm làm khoa học, viết bài báo đứng tên tôi. Ngày tôi bảo vệ luận án Tiến sĩ 
chuẩn bị về nước, vị giáo sư Nga buồn bã nói với tôi :”Em đừng về Việt Nam nữa, em 
về bây giờ thì gia đình tôi đói. Hãy ở lại nghiên cứu tiếp Tiến sĩ khoa học và đi làm thêm 
để có tiền giúp tôi vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu Xô Viết này .. . . Danh sách các 
bài báo khoa học trong hồ sơ xét PGS của tôi đa số do giáo sư Nga viết hộ trước đây. Để 
hoàn tất hồ sơ, đầu năm vừa rồi (2009) tôi viết thư sang nhờ Thầy viết hộ thêm mấy bài 
để đủ điểm bài báo ở 3 năm cuối”. 

Câu chuyện thứ hai : “Đi ô tô trồng sắn “ 

Thời kỳ bao cấp, cán bộ khoa học cũng phải lao động tự túc lương thực. Một số viện 
nghiên cứu có thế lực, liên hệ mượn được ô tô cơ quan chở cán bộ đi lên đồi trồng sắn. 
Đồng chí Tố Hữu khi đó là Phó thủ tưởng, trong một lần đi cơ sở, cầm củ sắn lên và nói 
:”sắn hôi mùi xăng quá”. Mọi người quá đỗi ngạc nhiên, đến lúc này Đồng chí Tố Hữu 
mới giải thích :”Tiền bán sắn trồng được không bằng tiền xăng đưa cán bộ đi trồng sắn”. 
Đến lúc này mọi người mới hiểu cách chơi chữ rất thâm thúy của Đồng chí Tỗ Hữu. 

Trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ, để có các bài báo khoa học đăng trên các tạp 
chí Quốc tế, ngoài năng lực nghiên cứu cùng tinh thần làm việc quyên mình trong khoa 
học của các nghiên cứu viên, phải có các phòng thí nghiệm trọng điểm, các phương tiện 
nghiên cứu hiện đại và đồng bộ. Phòng thí nghiệm trọng điểm tương đương triệu USD, 
nhưng không phải viện nghiên cứu nào, trường đại học nào cũng được đầu tư phòng thí 
nghiệp trọng điểm. Khi có phòng thí nghiệm trọng điểm, muốn có bài báo Quốc tế phải 
đầu tư thêm hàng nghìn USD. Tổng kết cuối năm, các bài báo khoa học đăng trên tạp chí 
quốc tế được mang ra trưng bày, một nhà khoa học lão thành (trước đây đã từng đi ô tô 
trồng sắn) cầm quyển tạp chí lên và nói :”bài báo khoa học này hôi mùi USD quá”. 

4. Tâm tình của các GS/PGS theo công nghệ mới. 

Theo qui trình xét GS/PGS trước đây, chỉ có những người giỏi thực sự mới được tôn 
vinh GS/PGS. Rất ít người nghĩ ra những “chiêu công nghệ GS/PGS” kể trên. Còn bây 
giờ theo công nghệ GS/PGS ở trên, các đối tượng trở thành GS/PGS hết sức đa dạng và 
phong phú. Ngoài những người giỏi thực sự, còn có cả các quan chức, người nắm giữ 
tiền quản lý khoa học, người có quan hệ tốt, người có may mắn làm ở các phòng thí 
nghiệm trọng điểm . . .Sau ngày tôn vinh các GS/PGS ở Văn Miếu – Quốc tử giám 



20/11/2009 vừa qua, tôi có dịp được các GS/PGS mời đi ăn mừng ở nhà hàng sang trọng 
của Hà Nội. “Rượu vào lời ra”, một tân PGS trong trạng thái “phê phê” hát vang “Anh 
GS, tôi GS, tất cả chúng ta là GS. là lá la, là lá la . . .” làm náo loạn cả góc phố. Một 
PGS khác tâm sự :”Tôi sinh ra trong một gia đình mà ba đời là giảng viên đại học, Ông 
nội và bố tôi đều là Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài về, nhưng chỉ đến đời tôi mới 
được phong PGS nhờ “công nghệ GS/PGS”. Ông tôi mừng quá, vuốt râu bảo tôi :”con 
hơn cha là nhà có phúc”! 

5. Thân phận của các giảng viên thường trong cuộc sống mưu sinh. 

Tình trạng bùng nổ các trường đại học, số sinh viên tăng vọt, các giảng viên không có 
chức vụ, muốn có tiền mưu sinh trong thời buổi giá cả tăng vọt, phải dạy tối ngày, về 
đến nhà là kiệt sức lấy đâu sức khỏe và thời gian để nghiên cứu khoa học. Cũng chẳng ai 
giúp viết hộ bài báo, mặc dù có rất nhiều ý tưởng khoa học hay. Đối với đối tượng này, 
các bài báo khoa học là xa xỉ, và chức danh GS/PGS đối với họ hết sức xa vời. Và cuộc 
đời của họ không bao giờ được cái may mắn “con hơn cha là nhà có phúc”. 

6. Công nghệ GS/PGS có tồn tại vĩnh cửu ! 

Theo văn bản pháp quy về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS xuất 
bản tháng 7/2009 của Hội đồng chức danh GSNN, Việt Nam đang tồn tại 02 loại : 
GS/PGS suốt đời và GS/PGS có thời hạn. 

- Tại khỏan 3 điều 1 chương 1 trang 9, quyết đinh 174/2008/QĐ-TTg ghi “Các GS/PGS 
đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong, công nhận hoăc bổ 
nhiệm trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục giữ chức danh 
GS/PGS”. Nghĩa là GS/PGS xét trước 2007 không phải xin bổ nhiệm, cũng chẳng ai 
giao nhiệm vụ, nên dù họ không còn nghiên cứu khoa học nữa thì chức danh GS/PGS 
vẫn theo họ suốt đời. 

- Tại điều 16 mục 2 chương 3 trang 19, quyết đinh 174/2008/QĐ-TTg ghi “đối tượng 
được bổ nhiệm chức danh GS/PGS : nhà giáo đã được được công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh GS/PGS không quá 2 năm”. Tại điều 17 trang 20 ghi “định kỳ 3 năm 1 lần, 
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tiến hành rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ 
được giao của các GS/PGS để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo.” Như vậy GS/PGS 
sau 2009 cũng giống như văn bằng tốt nghiệp. Người có văn bằng này vẫn phải đi xin 
việc (xin bổ nhiệm). Nếu sau 2 năm không có nơi bổ nhiệm thì văn bằng sẽ không có 
hiệu lực. Đây là một nét hết sức “độc đáo” của Việt Nam, không giống với bất cứ nước 
nào trên hành tinh này. 

Do đó muốn chức danh GS/PGS có giá trị lâu dài, các GS/PGS sau năm 2009 phải “chạy 
bổ nhiệm” và tiếp tục “chạy” công trình bài báo. “Cuộc chiến” này sẽ không có hồi kết 
thúc và công nghệ GS/PGS vì thế vẫn còn đất sống cho cả những tân GS/PGS và các 
ứng viên muốn đạt PGS những năm tiếp sau. 

Khi thi đại học, thí sinh phải có giấy báo thi dán ảnh mới được vào phòng thi, do đó rất 



khó đưa người thi hộ. Còn khi nộp bài báo khoa học, ban biên tập không bao giờ kiểm 
tra chính xác được tác giả bài viết là ai. Đây là cơ hội để người làm khoa học thực sự, 
trực tiếp viết bài báo nhưng người khác lại đứng tên mà không ai có thể phát hiện được. 
Do đó rất khó để ngăn chặn các công nghệ GS/PGS trên. 

7. Bát nháo việc bổ nhiệm GS/PGS 

Nếu Bộ giáo dục, Hội đồng chính sách khoa học công nghệ Quốc gia. . . làm một cuộc 
thanh tra toàn diện, chắc chắn sẽ phát hiện thêm nhiều loại “công nghệ GS/PGS” độc 
chiêu hơn những “công nghệ” mà bài viết đã nêu. Nếu không có biện pháp ngăn chặn 
tận gốc, tỷ lệ GS/PGS theo “công nghệ” trên tổng số GS/PGS thực chất sẽ tăng lên hàng 
năm, năm sau cao hơn năm trước. Việc xét công nhận chức danh GS/PGS đã nhiều 
chuyện, nay việc bổ nhiệm còn phức tạp hơn. Bắt đầu từ năm 2009, tất cả những ai được 
công nhận đạt chuẩn GS/PGS nhưng vẫn phải chờ sự bổ nhiệm của một trường đại học 
nào đó có nhu cầu thì khi đó mới chính thức trở thành GS/PGS. Đây là lần đầu tiên xét 
bổ nhiệm GS/PGS nên chưa hình thành “công nghệ bổ nhiệm” nhưng nhiều rắc rối đã 
xảy ra. 
- Cùng một đất nước Việt Nam đang tồn tại hai loại GS/PGS. Loại GS/PGS theo nghị 
định 20 không có nhiệm vụ mới là loại GS/PGS suốt đời. Còn GS/PGS theo quyết định 
174 thì sau khi được bổ nhiệm, hiệu trưởng giao nhiệm vụ mới và “bị” kiểm tra đánh giá 
sau 3 năm một lần. 

- Có quan chức cùng một lúc xin bổ nhiệm ở 3 trường đại học. Có quan chức nộp hồ sơ 
xét GS/PGS ở một cơ sở đại học này nhưng khi xin bổ nhiệm lại ở một trường đại học 
khác. 

- Một số dự định sau khi được bổ nhiệm GS/PGS sẽ xin chuyển về các thành phố lớn. 
Từ đó hình thành một loại GS/PGS được bổ nhiệm một nơi nhưng lại giảng dạy một nơi. 
Để hợp thức hóa, các GS/PGS mỗi khi chuyển công tác lại xin bổ nhiệm lại. Nó giống 
như hình thức chuyển nhượng cầu thủ của các câu lạc bộ bóng đá hay các đảng viên 
chuyển công tác phải chuyển sinh hoạt đảng. 

- Người trực tiếp giảng dạy lại không được đề nghị bổ nhiệm, những quan chức không 
tham gia giảng dạy lại được đề nghị bổ nhiệm! . . . . GS/PGS là chức danh khoa học cao 
quí dành cho những người trực tiếp giảng dạy đại học. Như vậy có nhất thiết phải bổ 
nhiệm GS/PGS cho các đối tượng là thứ trưởng, hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa không ? 
Nếu bổ nhiệm thì ai giao nhiệm vụ cho họ, nếu chính họ tự giao nhiệm vụ sẽ hình thành 
loại GS/PGS “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Vv . . .vv 

Vẫn biết rằng số GS/PGS theo “công nghệ” chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, nhưng nếu 
nhiều sâu quá thì không thể ăn được. Để nâng tầm GS/PGS Việt Nam phù hợp với thông 
lệ Quốc tế và vô hiệu hóa các “công nghệ GS/PGS”, rất cần có sự vào cuộc của chính 
phủ, các cơ quan chức năng và giới khoa học nước nhà. 

Hà Nội, ngày 08/04/2010 
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Tuan Ngoc@ says: 

Mục Đi vòng quanh các blogs: Vừa qua tôi có xem blog của Thầy Đông A. Blog của 
Thầy đã bị “người nhà” của các dỏm tấn công. Xin giới thiệu Những lời dạy, giáo 
dục của Thầy Đông A đối với các dỏm như sau: 

Dỏm giả danh “Lone Wolf”: Thưa chủ blog. 
Đường Link Flickr trên của 1 tài khoản đã lớn tiếng khẳng định các GS/PGS trên là 
dỏm. Chủ tài khoản này không tiết lộ danh tính, hành sự theo kiểu ném đá giấu tay. Các 
comment dưới mỗi bài viết đều là của các account đã inactive. Tôi dám cá tất cả 
account đó đều được tạo ra chỉ một mục đích là tung hô cái tuyên bố phiến diện và lếu 
láo trên, và do cùng 1 người tạo ra. Chưa cần nói đến việc là thông tin đó thật giả thế 
nào, tôi chỉ cần biết nguồn gốc thông tin không rõ ràng. 
Tôi được trực tiếp làm việc trực tiếp với 1 vị trong danh sách trên, người đó luôn là tấm 
gương cho tôi noi theo trên con đường học tập của mình. Tôi dám khẳng định những 
thông tin đưa ra ở tài khoản Flickr trên hoàn toàn là rác rưởi. 

Thầy Đông A giáo dục dỏm này như sau: Bác có bức xúc gì thì sang bên Flick mà 
comment. Theo như tôi thấy nguồn thông tin ở trang Flick là nguồn thông tin từ ISI Web 
of Knowledge, bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra nếu thư viện nơi làm việc có thuê bao. 
Trong một số trường hợp, do tên người Việt viết phức tạp, có thể tra từ ISI không ra hết 
kết quả. Nếu bác thấy có trường hợp nào như vậy thì comment cho trang Flick, tôi tin là 
họ sẽ sửa ngay. Cơ sở dữ liệu của ISI là khách quan và công khai. 

Dỏm trên “biến hóa” ra “icyborg” và tiếp tục: Bác ĐA nói vậy là không ổn rồi, bác 
đăng tải thông tin lên blog thì người ta bình luận trên blog của bác là chuyện bình 
thường thôi. 

Tôi thấy bác luôn ủng hộ việc làm của trang Flickr trên và còn tham gia cùng với họ 
nữa, vậy bác nghĩ sao về những nhận xét trong này này: 

Em có copy gửi lại các comment của các thầy lên trang flick nọ. Kết quả là bị xóa và bị 
ban nick. Họ không bao giờ lắng nghe bất cứ phản biện nào cho dù có trích dẫn ISI, 
MathSciNet,… chống lại cáo buộc của họ. 
Như vậy đây là một trang web bôi xấu cá nhân, nói là phản động cũng không quá. 

Em nghĩ họ có động cơ (chính trị): 
- Để những người không hiểu biết về chuyên môn (số đông nhiều bạn trẻ) nghĩ ngờ, có 
thể hiểu là một kiểu “diễn biến tâm lý”. 
-Nhằm vào những người làm khoa học làm lãnh đạo (bất kể ai cho dù họ là người 
nghiên cứu nghiêm túc như GS Thi). 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/72157623870290048/�
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Đây là lời dạy của Thầy Đông A dành cho dỏm: Chính xác thì tôi không tham gia 
trang Flick đó. Tôi chỉ có một vài comment ở đấy. Về chuyện ông Đào Trọng Thi tôi 
cũng có comment ở đấy và không hẳn là tán đồng trang Flick. 

Tôi nghĩ bác có thể lập ra blog của mình, đưa những comment mà trang Flick đã xóa, 
để mọi người có thể tham chiếu xem như thế nào. Hay bác có thể đăng toàn bộ comment 
của bác mà bị trang Flick xóa ở phần comment của entry này của tôi ở đây. Bây giờ chỉ 
bàn suông thì thật là khó nói. 

Xác định một vấn đề nào đấy có phải là chính trị hay không rất mông lung bởi vì chính 
trị bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống. Chính sách khoa học tất nhiên cũng là một 
vấn đề chính trị. Tôi nghĩ trang Flick sẽ góp phần làm rõ hơn thực trạng khoa học của 
Việt Nam, đặc biệt là thực trạng nhân sự lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học và giáo dục 
của Việt Nam, và qua đó có thể hình dung thấy những khó khăn trong cải cách chính 
sách khoa học và giáo dục của Việt Nam, lĩnh vực trọng tâm phát triển của đất nước. 
Không ai có thể bôi xấu được ai nếu như chính bản thân họ không như vậy. Cách thức 
chống lại trang Flick tốt nhất là những người bị nêu tên trên trang Flick công khai danh 
sách công bố khoa học của mình, tôi nghĩ, mọi người đều có thể tham chiếu và nhận 
định, xem có ai bôi xấu ai không. Công bố khoa học không phải là một giá trị riêng tư 
(bởi vì công bố có nghĩa là đã công khai, thông báo cho tất cả mọi người quan tâm 
biết), do đó không có bất cứ một lý do nào để phải che dấu nó 

Dỏm nặc danh “icyborg” cảm nhận việc “thuyết phục” Nhà hiền triết Đông A 
không xong nên quay ra chửi, còn mượn tên học giả gian dối Nguyễn Tiến Zũng để 
dọa: Tôi thấy bác có những nhận xét khá hàm hồ. Bác cho rằng “không ai bôi nhọ 
người khác khi họ không như vậy”. Tôi thấy điều đó hoàn toàn không có cơ sở thực tế. 
Cách Flickr tung tin ít nhiều cũng ảnh hưởng tới những người không biết, gây hiệu ứng 
tâm lý như comment trên tôi trích có nói. 

Bác đẩy trách nhiệm cho những người bị đưa tên trên danh sách đó cũng không thoả 
đáng. Với điều kiện hiện tại về hạ tầng CNTT, tôi chắc đa phần trong số họ còn chưa có 
website chính thức, thế thì nói gì tới chuyện công khai danh sách công bố khoa học. 

Về chuyện comment bị xoá bác có thể xem trực tiếp trên đó, có rất nhiều thông báo cảnh 
cáo trống không, buộc tội vu vơ mà chẳng có chứng cứ nào hết. Đơn giản là vì họ đã 
xoá các comment trước đi rồi. Đấy là cách làm không đàng hoàng theo kiểu cả vú lấp 
miệng em. Một ví dụ cụ thể chính là cái comment tôi trích trên blog của GS NT Zung, 
nội dung bị xoá chính là những gì ông Zung đã viết trên blog. 

Khi bác đã tham gia comment, lại góp phần giúp học phát tán thông tin qua blog này thì 
có thể coi bác cũng là người tham gia đóng góp và phát triển trang Flickr đó rồi. 

Nhà hiền triết Đông A tung đòn “Mike Tyson” vào phút cuối vì cảm nhận không 
thể dạy dỗ, giáo dục được các dỏm: Chỗ nào tôi viết: “không ai bôi nhọ người khác 
khi họ không như vậy”? 



Tôi chỉ viết rằng: “Không ai có thể bôi xấu được ai nếu như chính bản thân họ không 
như vậy.” 

Chỉ việc đơn giản này cũng cho thấy khả năng của bác như thế nào khi hiểu hay truyền 
đạt lại ý kiến của người khác. 

Ngoài ra tôi thấy đa số các cơ quan công quyền của Việt Nam đều có website. Ít nhất 
Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP HCM … đều có website của mình. 
Không có lý do gì mà các đại học này không thể đưa ra danh sách công trình khoa học 
của các GS/PGS của mình. 

Cuối cùng, blog của tôi là nơi tôi bàn luận, trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau trong 
cuộc sống và xã hội. Tôi bàn luận về một vấn đề nào đấy, bất kể là ủng hộ hay phản đối, 
không có nghĩa là tôi tham gia vào công việc của vấn đề đấy hay có liên quan tới chúng. 
Ví dụ như tôi có thể bàn về phim ảnh, không có nghĩa là tôi tham gia làm phim ảnh. 

Dỏm giả danh “icyborg” tự thú là hồ đồ, và bắt đầu thay đổi chiến thuật: vừa dụ 
dỗ, vừa đe dọa Nhà hiền triết Đông A, nghiêm trọng là dỏm lại hết sức thô tục khi 
đề cập films of pigs: À đoạn đó tôi gõ thiếu, nhưng đoạn sau đã thể hiện khá rõ ý 
“Flickr có thể tạo hiệu ứng tiêu cực nhất định cho những người thiếu thông tin”. Tôi 
không nghĩ với người tự tin về khả năng đọc hiểu như bác ĐA lại không hiểu nổi cái 
hàm ý đơn giản ấy chỉ vì một sai sót về đánh máy khá nhỏ. 

Xin thưa thêm với bác rằng website thì đâu cũng có nhưng thế không có nghĩa là họ 
cung cấp đầy đủ cho các vị GS web riêng để cập nhật. Cho nên vừa rồi bác lại nói rằng: 
“Cách thức chống lại trang Flick tốt nhất là những người bị nêu tên trên trang Flick 
công khai danh sách công bố khoa học của mình” thì thật là không công bằng cho họ. 

Chuyện hết sức đơn giản, trang web kia chỉ là vô danh, việc ai đó đưa nó lên blog cũng 
là một hình thức gián tiếp quảng bá cho nó. Khi viết về chuyện gì thì tác giả cũng có 
phần trách nhiệm của mình trong đó. Tất nhiên nếu bác cho là blog thì viết thoải mái 
như kiểu trang Flickr trên thì tôi không bình luận. Nếu bác viết về phim con heo theo lối 
mô tả khía cạnh dung tục chẳng hạn (tôi chỉ ví dụ thế) thì nó sẽ là một vết đen khó rửa 
trong mắt những ai đọc blog ĐA… 

Còn trong chuyện vừa rồi, tôi cũng chưa kết luận bác “ủng hộ hoàn toàn” hay “trực 
tiếp tham gia nhóm Flickr kia”. Mong bác đừng hiểu nhầm ý tôi! 

Thầy Đông A vẫn bình tĩnh, từ tốn, tự tin “tung đòn Evander Holyfield” hạ 
knockout dỏm và các dạng biến hóa: Tôi không thấy có bất cứ vấn đề nào về ẩn danh. 
Bởi vì thông tin chính tự bản thân nó chứa đựng nội dung và người tiếp nhận thông tin 
phải tự xử lý thông tin đó dựa trên sự hiểu biết của chính mình. Nguồn cung cấp thông 
tin chỉ đóng góp một phần cho người tiếp nhận thông tin trong quá trình xử lý thông tin. 
Ví dụ như nguồn cung cấp thông tin là cơ quan nhà nước, chẳng hạn như Bộ Giáo dục 
chẳng hạn, thì người tiếp nhận thông tin sẽ dễ tiếp nhận thông tin đấy là đúng. Nếu 
nguồn thông tin ẩn danh, như trang Flick chẳng hạn, thì hiển nhiên người tiếp nhận 



thông tin cần phải thận trọng, kiểm tra và tham chiếu. Còn nếu như với một nguồn tin 
ẩn danh mà người tiếp nhận thông tin tin ngay lập tức thì rõ ràng người tiếp nhận thông 
tin có vấn đề trong xử lý thông tin. Ở trên mạng có vô số nguồn tin khác nhau và người 
đọc phải tự có khả năng chọn lọc cho mình. Như vậy ẩn danh cũng có tác dụng tích cực 
nhất định, đó là người đọc phải thận trọng hơn. Hơn nữa, ngay từ đầu ẩn danh vốn 
không có thương hiệu hay uy tín, do vậy chính họ phải tự xây dựng thương hiệu hay uy 
tín cho mình. Đấy là ý nghĩa tích cực thứ hai của ẩn danh. Tôi nghĩ nếu trang Flick lăng 
nhăng, bôi xấu thiên hạ thì nó chắc chắn sẽ bị người đời lãng quên. 

Tôi giới thiệu trang Flick ở blog của tôi vì vấn đề mà trang Flick đưa ra là một vấn đề 
hay đối với tôi và tôi quan tâm tới nó. Tôi có thể kiểm chứng được các thông tin mà 
trang Flick đưa ra, và thực tế tôi có thử kiểm tra một số, ví dụ như về công bố của Bùi 
Thái Duy. Trang Flick đúng là có một số sai sót nhất định, nhưng tôi thấy đấy không 
phải là các sai sót mang tính nguyên tắc, chúng chỉ là sai sót mang tính kỹ thuật. Ở đây 
cần phải phân biệt cho rõ ràng: những sai sót mang tính kỹ thuật và những vấn đề có 
thể gây tranh cãi. Sai sót mang tính kỹ thuật là sai sót về số lượng công bố khoa học, và 
sai sót này đều dễ dàng sửa sai, không có bất cứ một vấn đề gì. Những vấn đề có thể 
tranh cãi là những vấn đề như có tính tới hay không tính tới yếu tố lịch sử, vấn đề các 
tạp chí của Đông Âu trước đây… 

Thông tin về công bố khoa học của các nhân vật công chúng và chức sắc ở Việt Nam mà 
trang Flick cung cấp, tôi thấy, là thông tin tra được từ cơ sở dữ liệu của ISI, do vậy khó 
có thể coi chúng là thông tin bôi nhọ. Chúng có thể là thông tin chưa đầy đủ, nhưng 
không có khó khăn gì để cập nhật lại chúng. 

Cuối cùng, tôi không hiểu, nếu trang Flick lăng nhăng, chuyên đi bôi xấu thiên hạ, lại 
ném đá dấu tay, ẩn danh lẫn vô danh thì bác bận tâm tới nó làm gì? 

Trận “so găng” vừa rồi, Thầy Đông A đã hạ knockout dỏm. Không biết dỏm đã bị 
khuất phục hay chưa, nếu dỏm không biết xấu hỗ thì chắc dỏm sẽ tiếp tục “thách 
đấu” với Nhà hiền triết Đông A. Xin lưu ý với Thầy Đông A: Thầy cần đề phòng vì 
dỏm có thể sẽ tung thủ đoạn đê tiện. Đó là tường thuật cho “trận đấu” hôm nay. 
Xin mời độc giả tiếp tục theo dõi những trận đánh sắp tới, hy vọng sẽ không kém 
hấp dẫn. 

Xin chân thành cảm ơn Thầy Đông A đã vô tư, khách quan và khoa học. 
 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 4 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Phát hiện có mấy bài viết rất hay của GS Nguyễn Văn Tuấn, xin gởi tặng các GS, 
PGS dỏm và các học trò dỏm đọc để có ngày tiến bộ: 

1. Chung quanh vấn đề xét phong chức danh GS/PGS: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/72157623873993462/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
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tuanvannguyen.blogspot.com/2009/11/chung-quanh-van-e-xet-… 

2. Những ngộ nhận về học vị tiến sĩ: tuanvannguyen.blogspot.com/2009/09/nhung-ngo-
nhan-ve-hoc-… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

GS, PGS dỏm: dốt, lười biếng hay nhà nước không đầu tư? 

Đây có thể là một trả lời: tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/tu-quang-cao-cong-
trin… 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Anh Phạm Duy Hiển là người có đóng góp lớn trong việc quốc tế hóa NCKH ở nước ta. 
Đúng vậy, kể từ bài viết dưới đây mà giới làm khoa học Vietnam rất ngạc nhiên và nhìn 
lại. 

vietnamnet.vn/khoahoc/vande/2006/01/532815/ 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Link của bác Hoa1950 quá hay. 

Riêng tôi thì đến bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao các GS dỏm và học trò dỏm lúc nào cũng 
“tung bài chính trị” khi bị người đời phát hiện họ có trình độ dỏm ( theo lý giải của bạn 
bè thì tôi được biết “bí quá phải mượn chính trị để nổ và chụp cho bớt xấu hỗ” chứ sao!). 
Thật ra thì khoa học dỏm thù hận khoa học nghiêm túc thì cũng phải. Do đó để khoa học 
nước ta phát triển thì khoa học dỏm và khoa học nghiêm túc phải “hoà hợp”? Như bác 
Tuấn đề cập trong link này: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/ngay-304-va-chuyen-hoa… 

Khi nam nữ gần nhau thì người ta hay lo sợ “cháy nhà”. Theo tôi nếu khoa học dỏm và 
khoa học nghiêm túc hòa hợp thì “bán nhà”. 

Cũng rất may cho nước ta là còn nhiều người không muốn chứng kiến cảnh “bán nhà” 
xảy ra. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
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Hoa1950 says: 

Bác TuanNgoc@ so sánh rất hài hước và phù hợp: ” Khi nam nữ gần nhau thì người ta 
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hay lo sợ “cháy nhà”. Theo tôi nếu khoa học dỏm và khoa học nghiêm túc hòa hợp thì 
“bán nhà”. 
Cũng rất may cho nước ta là còn nhiều người không muốn chứng kiến cảnh “bán nhà” 
xảy ra.” 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: JIPV cảm ơn hai bác đã đưa tin. Hai bác hợp nhau ghê nhỉ, đặc biệt là 
vụ “cháy nhà”! JIPV cũng xin góp ý các GS, PGS dỏm: phải ngưng làm khoa học 
dỏm ngay, phải tập trung nghiên cứu nghiên túc ngay, không được “bán nhà”. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Hoa1950 says: 

Có trường hợp GS thật nhưng đã ngưng làm khoa học từ lâu, nhưng vẫn nhân danh làm 
khoa học, thậm chí còn nằm trong Hội đồng nầy nọ,…để làm những nhiệm vụ quan 
trọng. Vận dụng ý tưởng của bác TuanNgoc@ trong trường hợp nầy là: vì hết tiền phải 
“bán nhà”. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Thật ra không phải mấy lão ấy hết tiền, mà là hết khả năng làm nghiên cứu nghiêm túc 
(như vậy có thể bác Hoa1950 ngụ ý tiền là khả năng nghiên cứu không dỏm phải 
không?). Nhưng lúc nào mấy lão cũng muốn chứng tỏ “ta đây”, và lúc nào cũng lo sợ 
“nếu mấy anh nghiên cứu nghiêm túc vào các hội đồng thì mình vừa mất cơ hội làm ăn 
và có nguy cơ bị phát hiện dỏm nữa”. 

Do đó cách “tốt nhất”, dù “phản khoa học nhất” là phải tiếp tục “nằm” trong các hội 
đồng bằng mọi giá: vừa kiếm ăn, vừa góp phần ngăn chặn những ai dám hiên ngang làm 
khoa học nghiêm túc. 

Nhân đây cũng xin gởi vài lời vàng ngọc đến các GS dỏm: khi thấy mình “bất lực” 
(dỏm) thì không nên nằm lăng lóc trong các Hội đồng để bóp chết khoa học của đất 
nước. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
TCHGGD edited this topic 3 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Thói ngụy biện ở người Việt 

Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu 
được trong một xã hội văn minh. Ở nhiều nước, lưu lượng của những tranh luận cởi mở 
và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Ở các nước phương 
Tây, hầu như ngày nào báo chí cũng có những bài của những cây bỉnh bút tranh luận về 
một vấn đề nóng nào đó. Trên tivi cũng có những cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai hay 
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nhiều người về những chủ đề từ “đại sự” đến những vấn đề tưởng như nhỏ nhất. Trong 
các hội nghị khoa học, trước một vấn đề còn trong vòng nghi vấn, người ta cũng có 
những chuyên gia tranh luận dưới dạng những bài giảng khoa học. 

Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một 
cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có qui tắc, mà trong đó 
người tham gia không được, hay cần phải tránh, phạm luật chơi. Những qui tắc chung và 
căn bản là người tham gia chỉ phát biểu bằng cách vận dụng những lí lẽ logic, với thái 
độ thành thật và cởi mở, chứ không phát biểu theo cảm tính, lười biếng, hay biểu hiện 
một sự thiển cận, đầu óc hẹp hòi. 

Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề xuất 
ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, 
phải cân nhắc những quan điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh 
hưởng của sự chủ quan và cảm tính, phải tập trung vào việc tìm sự thật hơn là muốn 
mình đúng, phải sẵn sàng chấp nhận những quan điểm không được nhiều người ưa 
chuộng, và phải ý thức được định kiến và chủ quan của chính mình. Khi tranh luận phải 
nhất quán là chỉ xoay quanh chủ đề bàn luận, luận điểm bàn luận chứ không đi lạc đề. 
Không công kích vào cá nhân và nhân thân của người tham gia tranh luận. 

Đó là những đòi hỏi khó khăn cho một cuộc tranh luận nghiêm túc có ý nghĩa, và không 
phải ai cũng có khả năng đạt được những yêu cầu này, nhất là đối với người Việt vốn 
chưa quan với văn hóa tranh luận. Do đó, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy có quá 
nhiều trường hợp chất lượng của những cuộc tranh luận giữa người Việt rất thấp. Chỉ 
cần xem qua những cái-gọi-là “tranh luận” trên các diễn đàn báo chí (và nhất là các 
“chat room” hay blog), người ta có thể thấy đó không phải là tranh luận, mà là những 
cuộc đụng độ giũa các cá nhân tham gia tranh luận, những cuộc chửi bới, chẳng có lí 
luận của người tranh luận. Ngoài ra, đối với một số người tham gia bình luận về một câu 
chuyện nào đó là một cuộc dàn xếp, một sự đóng kịch, nhằm tung hỏa mù hoặc lên lớp, 
hoặc a dua theo đám đông. Đó là những kịch bản ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Ngớ ngẩn là 
vì người xuất hiện chẳng nói được gì cho đầy đủ, mà cũng chẳng phân tích một vấn đề 
gì cho đến nơi đến chốn. 

Thật vậy, rất nhiều trường hợp, những cuộc tranh luận giữa người Việt chỉ là những 
cuộc chửi lộn, mà trong đó người ta tha hồ vung vít, ném liệng vốn liếng chữ nghĩa qua 
lại một cách hỗn độn, mà chẳng cần để ý đến logic hay các nguyên tắc của tranh luận là 
gì. Hơn nữa, rất dễ dàng nhận thấy rằng trong các cuộc tranh luận đó người ta nhắm vào 
mục tiêu là nhân thân, cá nhân của người tranh luận chứ không nhắm vào quan điểm và 
lí lẽ của người đó. Thay vì tranh luận thẳng vào vấn đề, người ta tìm cách gắn cho đối 
phương một nhãn hiệu, và từ đó làm lu mờ đi quan điểm của họ. Trong hầu như những 
tranh luận, nhiều người cố tìm hay tạo cho mình một vị trí đạo cao đức trọng cả bằng 
cách gắn cho đối phương những danh từ và tính từ mang tính miệt thị, một thủ đoạn có 
khả năng làm cho một cuộc tranh luận trở nên một cuộc ẩu đã ngôn từ đinh tai nhức óc 
thay vì là một trao đổi khoa học. 

Thực ra, đó là một hình thức ngụy biện, một lỗi lầm cơ bản nhưng nghiêm trọng trong 



tranh luận. Nói một cách đơn giản, ngụy biện là những nhầm lẫn trong lí luận và suy 
luận. Ngụy biện khác với logic. Logic, nói một cách ngắn gọn trong trường hợp này, là 
những qui ước quản lí tính nhất quán trong việc sử dụng ngôn ngữ. Giới triết học Tây 
phương đã bỏ khá nhiều công sức để phân biệt thế nào là logic và thế nào là ngụy biện. 
Aristotle có lẽ là một nhà logic học đầu tiên có công phát triển các qui tắc và hệ thống 
suy luận. Trong quá trình làm việc, ông phát hiện ra nhiều lỗi lầm mà sau này người ta 
quen gọi là những “ngụy biện.” Mặc dù Aristotle là một nhà nhà logic học đầu tiên có 
công liệt kê và phân loại những loại ngụy biện, thầy của ông (Plato) mới xứng đáng 
được vinh danh như là một nhà triết học đầu tiên đã có công sưu tầm những ví dụ về 
ngụy biện. Kể từ khi Plato và Aristotle, đã có khá nhiều nhà triết học và logic học như 
John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, và Arthur Schopenhauer cũng có nhiều 
cống hiến quan trọng trong việc nghiên cứu về ngụy biện. 

Điều đáng chú ý là những lỗi lầm về ngụy biện ở người Việt lại hay thấy trong giới có 
học. Chỉ cần điểm qua báo chí, websites, blog, v.v… chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều 
cái-gọi-là “tranh luận” thật ra chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đó 
là những ngụy biện, mà thậm chí còn hết lời khen ngợi kẻ ngụy biện là … uyên bác! 
Điều này cho thấy trong những người Việt học cũng có người rất lười biếng suy nghĩ và 
chẳng phân biệt được thật và giả, không có khả năng nhận dạng được ngụy biện. Phải 
ghi nhận một điều là internet đã rất tuyệt vời, vì qua những “tranh luận” và chửi bới của 
những kẻ tham gia trên internet, chúng ta biết được bộ mặt xấu xí đằng sau những người 
mang nhãn mác “trí thức” hay “có học”. Những kẻ này tương đối nguy hiểm, vì với cái 
nhãn mác “có học” đó, họ có cơ hội làm lũng đoạn xã hội và trở thành những con vi 
khuẩn làm nhiễm trùng nền học thuật nước nhà. Do đó, cần phải giúp họ nhận ra đâu là 
ngụy biện và đâu là logic. 

Thực ra, nhận dạng ngụy biện không phải là một việc làm khó khăn. Nói chung chỉ với 
một lương năng bình dân, người ta có thể phân biệt một phát biểu mang tính ngụy biện 
với một phát biểu logic. Tuy nhiên, cũng có nhiều dạng thức ngụy biện mà vẻ bề ngoài 
hay mới nghe qua thì rất logic, nhưng thực chất là phi logic. Những loại ngụy biện núp 
dưới hình thức “khoa học” này không dễ nhận dạng nếu người đối thoại thiếu kiến thức 
về logic học hay thờ ơ với lý lẽ. Do đó, một điều quan trọng trong tranh luận là cần phải 
phát hiện và nhận dạng những hình thức ngụy biện, và quan trọng hơn, cần phải hiểu tại 
sao chúng sai. Có thể phân loại ngụy biện thành nhiều nhóm khác nhau liên quan đến 
việc đánh lạc vấn đề, lợi dụng cảm tính, thay đổi chủ đề, nhầm lẫn trong thuật qui nạp, 
lý luận nhập nhằng, phi logic, và sai phạm trù. Trong khuôn khổ giới hạn, người viết bài 
này không có tham vọng trình bày tất cả những loại ngụy biện một cách chi tiết (vì việc 
này đã được hệ thống hóa trong nhiều sách về logic học), mà chỉ muốn liệt kê ra những 
loại ngụy biện thường hay gặp trong báo chí và truyền thông, hầu giúp bạn đọc có thể 
phân biệt giữa chân và giả. 

Liệt kê sau đây là một loạt những ngụy biện phổ biến hay thấy ở người Việt. Những 
ngụy biện này có thể phân thành 7 nhóm như sau: 

• Đánh tráo chủ đề 
• Lợi dụng cảm tính và đám đông 



• Làm lạc hướng vấn đề 
• Qui nạp sai 
• Nhập nhằng đánh lận con đen 
• Phi logic 
• Các nhầm lẫn khác 

Nhóm 1. Đánh tráo chủ đề 

1. Công kích cá nhân (ad hominem). Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, thấp kém 
nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có “công hiệu” nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người 
tranh luận, và tìm cách trốn tránh luận điểm của cá nhân đó. Hình thức ngụy biện này 
thường xuất hiện dưới dạng: Ông A phát biểu về một vấn đề; ông B tấn công vào cá 
nhân ông A, và làm cho người ta nghi ngờ luận điểm của ông A. Tuy nhiên, có thể 
không có mối liên hệ nào giữa cá nhân và luận điểm của ông A. 

Có hai hình thức thuộc loại ngụy biện này. Thứ nhất là dưới hình thức sỉ nhục, hay chửi 
rủa. Khi bất đồng ý kiến, người ngụy biện chỉ việc công kích vào cá nhân của người phát 
biểu. Chẳng hạn như “Ông nói là những người vô thần có đạo đức, vậy mà chính ông là 
người từng li dị với vợ con,” hay “Ông là người làm kinh tế, không biết gì về khoa học, 
mà nói chuyện khoa học”. Đây là một ngụy biện, bởi vì sự thật của phát biểu không tùy 
thuộc vào cá nhân của người phát biểu, mà là logic của lời phát biểu. Cũng nằm trong 
loại ngụy biện này là thói dùng một đặc điểm của một vật thể nào đó để ứng dụng cho 
một cá nhân hay một vật thể khác. Ví dụ: “Anh học của Tây có vài chữ mà đã quay lại 
chửi bới đồng nghiệp à? Anh là con công cháu cha, anh không hiểu gì về sự nghèo khổ 
của chúng tôi.” 

2. Lợi dụng quyền lực (ad verecundiam). Đây là loại ngụy biện dùng những nhân vật nổi 
tiếng hay được nhiều người ái mộ để tìm sự ủng hộ cho luận điểm của mình. Chẳng hạn 
như “Isaac Newton là một thiên tài, và ông tin vào Thượng đế,” làm như ông Newton là 
người có thẩm quyền để chúng ta tin vào Thượng đế. Thẩm quyền không thuyết phục 
được ai; chỉ có sự thật, lí lẽ và logic mới quan trọng và có khả năng thuyết phục. 

3. Lợi dụng nặc danh. Trong trường hợp này, người ngụy biện không nêu danh tính 
người có thẩm quyền, và vì không ai biết tên người có thẩm quyền nên không ai có thể 
kiểm chứng sự chính xác của lời phát biểu. Một loại ngụy biện khác có quan hệ với loại 
này là dùng lời đồn đại để làm cơ sở lập luận. Giới công an hay sử dụng ngụy biện này, 
ví dụ như “Một viên chức tình báo cho biết chính anh từng hoạt động cho địch.” 

4. Lợi dụng tác phong. Loại ngụy biện này dùng tác phong hay cách làm việc hay một 
đặc tính nào đó của đối tượng để cố thuyết phục về tính hợp lí của phát biểu. Tiêu biểu 
cho loại ngụy biện này là những phát biểu như “Nixon thất cử vì ông ta thường hay ra 
mồ hôi trên trán,” hay “Tại sao anh không nghe theo lời khuyên của anh chàng ăn mặc 
bảnh bao đó?” Thực ra, “bảnh bao” và “mồ hôi trên trán” chẳng có dính dáng gì đến vấn 
đề đang bàn thảo. 

5. Luận điệu cá trích. Loại ngụy biện này thường hay được ứng dụng khi một người nào 



đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục 
đích đánh lạc hướng vấn đề. Ví dụ: “Anh có thể nói rằng tử hình là một hình thức không 
có hiệu quả trong việc chống lại tội phạm, nhưng còn nạn nhân của tội phạm thì sao? 
Gia đình của nạn nhân sẽ nghĩ gì khi họ thấy tên sát nhân người thân của họ bị giam giữ 
trong nhà tù bằng đồng tiền của chính họ. Họ có nên nuôi dưỡng những tên sát nhân như 
thế không?” 

6. Luận điệu ngược ngạo. Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu. Do 
đó, tìm cách chuyển gánh nặng đó cho một người khác là một thủ đoạn của những người 
ngụy biện. Chẳng hạn như trong câu này “Anh nói rằng ăn nhiều mỡ không liên quan 
đến cholesterol, nhưng anh có thể chứng minh điều đó không?” Đáng lẽ người phát biểu 
phải chứng minh, nhưng công việc đó lại được chuyển cho người đối thoại! 

Nhóm 2. Lợi dụng cảm tính và đám đông 

7. Dựa vào bạo lực (ad baculum). Ngụy biện dựa vào bạo lực thực chất là một sự đe dọa, 
nhằm mục đích gây áp lực cho người đối thoại phải chấp nhận một kết luận nào đó. Loại 
ngụy biện này thưởng được giới chính khách dùng, và có thể tóm gọn bằng một câu 
“chân lí thuộc về kẻ mạnh”. Sự đe dọa không hẳn chỉ xuất phát từ người phát biểu, mà 
có thể từ một người khác. Ví dụ như “Những ai không tin vào chính sách của Nhà nước 
sẽ phải trả giá đắt”, hay “Được rồi, tôi đã biết số điện thoại của anh và biết anh đang ở 
đâu. À, tôi có nói cho anh biết là tôi mới mua một cây súng ngắn chưa nhỉ?” 

8. Lợi dụng lòng thương hại (ad misericordiam). Đây là một loại ngụy biện dựa vào lòng 
trắc ẩn của người đối thoại để người đối thoại chấp nhận lí lẽ của mình. Ví dụ như “Anh 
ấy không có giết người bằng búa. Làm ơn đừng tuyên án anh ấy có tội, anh ấy đang trải 
qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần,” hay “Tôi hi vọng anh sẽ chấp nhận đề nghị 
này, chúng ta đã tiêu ra ba tháng nay để bàn rồi đấy.” 

9. Lợi dụng hậu quả (ad consequentiam). Ngụy biện loại này thường được biểu hiện qua 
cách phát biểu “A hàm ý B, B là sự thật, do đó A là sự thật”. Ví dụ: “Nếu vũ trụ được 
một đấng chí tôn thượng đế tạo nên, chúng ta có thể thấy những hiện tượng được tổ chức 
một cách thứ tự. Và hiện tượng chung quanh chúng ta quả rất thứ tự, vậy đấng chí tôn 
thượng đế chính là người tạo nên vũ trụ,” hay “Anh phải tin vào Đảng Cộng hòa, chứ 
nếu không cuộc đời này sẽ chẳng có ý nghĩa” (hay là nói một cách ngược lại: cuộc sống 
này chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Đảng cộng hòa!) 

10. Lạm dụng chữ nghĩa. Đây là một loại ngụy biện dựa vào dùng những chữ mang cảm 
tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay một câu phát biểu. Chẳng hạn 
như trong câu “Bất cứ một người có lương tri nào cũng phải đồng ý rằng về Việt Nam 
ăn Tết là làm lợi cho cộng sản,” chữ “lương tri” được cài vào nhằm cho người đối thoại 
phải nghiêng theo những người có lương tri. 

11. Dựa vào quần chúng (ad numerum). Loại ngụy biện này tin rằng nếu có nhiều người 
ủng hộ một đề nghị nào đó, thì đề nghị đó phải đúng. Ví dụ như “Đại đa số người dân 



trong cộng đồng ủng hộ ông Minh, vậy phát biểu của ông Minh ắt phải đúng.” 

Nhóm 3. Làm lạc hướng vấn đề 

12. Lí lẽ chẻ đôi. Loại ngụy biện này thường phân định một vấn đề thành hai giá trị: 
trắng và đen, bạn và thù, có và không, v.v.. dù trong thực tế, có hơn hai lựa chọn. Chẳng 
hạn như “Hoặc là anh hợp tác với tôi hay là anh chống tôi, anh chọn hướng nào, yes hay 
là no?” 

13. Lí lẽ ngờ nghệch (ad ignorantiam). Loại ngụy biện này, như tên gọi ám chỉ, xuất 
phát từ sự ngớ ngẩn. Một trong những cách nói thông thường nhất trong loại ngụy biện 
này mà giới ngụy biện hay dùng là nếu một điều gì đó chưa được chứng minh là sai (hay 
giả) thì điều đó là đúng (hay thật). Ví dụ: “Bởi vì các nhà khoa học chưa chứng minh 
dioxin có thể gây ra dị thai, do đó dioxin không thể gây ra dị thai,” hay kiểu lí luận của 
“nền kinh tế phát triển và xã hội ổn định mấy năm nay, không có lý do gì phải cần đến 
dân chủ”. 

14. Lí luận lươn trạch. Loại ngụy biện này cho rằng nếu một sự kiện xảy ra, các sự kiện 
có hại khác sẽ xảy ra. Chẳng hạn như “Nếu chúng ta hợp pháp hóa cần sa, công chúng sẽ 
bắt đầu hút cần sa, và chúng ta cũng sẽ phải hợp pháp hóa á phiện. Rồi chúng ta sẽ là 
một quốc gia với những người ăn bám vào xã hội. Do đó, chúng ta không thể hợp pháp 
hóa á marijuana”. Hay một đoạn ví dụ khác:” Tiếc thay một cuộc cải cách về kinh tế, 
bình bị, tài chánh, xã hội, nông nghiệp như vậy, đang trên đường thành công rực rỡ: bị 
tan vỡ, bị huỷ bỏ chỉ vì tham vọng đánh Đại việt của Vương An Thạch. Mà đau đớn biết 
bao, khi người phá vỡ chỉ là một thiếu phụ Việt ở tuổi ba mươi. Giá như Thạch không 
chủ trương Nam xâm, chỉ cần mười năm nữa, toàn bộ xã hội Trung quốc thay đổi; rồi 
với cái đà đó, thì Trung quốc sẽ là nước hùng mạnh vô song, e rằng cứ muôn đời mặt 
trời vẫn nở phương Đông chứ không ngả về Tây như hồi thế kỉ 18 cho đến nay bao giờ.” 

15. Mệnh đề rời rạc. Đây là loại ngụy biện dùng hai (hay nhiều hơn hai) mệnh đề chẳng 
dính dáng gì với nhau để làm thành một phát biểu hay kết luận. Ví dụ: “Anh ủng hộ tự 
do dân chủ và quyền mang vũ khí hay không?” hay “Anh đã ngưng làm ăn trái phép 
chưa?” Câu hỏi sau thực ra hỏi hai vấn đề “Anh từng làm ăn trái phép?” và “Anh đã 
ngừng hoạt động hay chưa?” 
16. Đơn giản hóa. Đây là một loại ngụy biện mà người phát biểu cố tình biến một quan 
niệm trừu tượng thành một điều cụ thể để bắt lấy thế thượng phong trong đối thoại 
(nhưng là ngụy biện). Ví dụ: “Tôi để ý thấy anh mô tả ông ta là một người quỉ quyệt. 
Vậy tôi hỏi anh cái “quỉ quyệt” đó nó nằm ở đâu trong bộ não? Anh không chỉ ra được 
cho tôi; do đó, tôi có thể nói cái quỉ quyệt không có thực.” 

Nhóm 4. Qui nạp sai 

17. Khái quát hóa vội vã. Loại ngụy biện này cũng khá phổ biến. Nó dùng một ví dụ hay 
trường hợp nhỏ và từ đó khái quát hóa cho một cộng đồng. Chẳng hạn như “Ông ấy là 
một tay đạo đức giả. Do đó, các bạn bè của ông ấy cũng giả dối.” 



18. Khái quát hóa không đúng chỗ. Đây là loại ngụy biện mà người sử dụng chúng 
thường áp dụng một qui luật chung cho một tình huống hay một cá nhân. Chẳng hạn như 
“Người cộng sản là vô thần. Anh là người theo chủ nghĩa cộng sản, vậy anh chắc chắn là 
một người vô thần.” 

19. Kéo dài tính tương đồng. Trong loại ngụy biện này, người dùng nó đề nghị một điều 
lệ chung chung, rồi áp dụng nó cho mọi trường hợp và cá nhân. Ví dụ: “Tôi tin rằng 
chống luật pháp bằng cách phạm luật pháp là một điều sai trái”, hay “Nhưng quan điểm 
đó ghê tởm lắm, vì nó ám chỉ rằng anh sẽ không ủng hộ tôi,” hay “Anh muốn nói rằng 
luật về mật mã cũng có tầm quan trọng tương đương với phong trào giải phóng sao? Sao 
anh dám nói thế?” 

20. Lí lẽ quanh co. Loại ngụy biện này thường luẩn quẩn trong vài giả định và kết luận. 
Chẳng hạn như “Những người đồng tính luyến ái nhất định không thể nắm chính quyền. 
Do đó, phải tống khứ những viên chức chính phủ đồng tính luyến ái. Vì thế, những 
người đồng tính luyến ái sẽ làm mọi cách để dấu diếm hành tung của họ, và họ có nguy 
cơ bị tống tiền. Do vậy, những người đồng tính luyến ái không được giữa chức vụ gì 
trong chính phủ.” Tức là trong một lí giải như thế, cả hai giả thuyết và kết luận đều 
giống nhau. 

21. Đảo ngược điều kiện. Loại ngụy biện này thường được biểu hiện qua hình thức “Nếu 
A xảy ra thì B sẽ xảy ra, do đó, nếu B xảy ra thì A sẽ xảy ra.” Ví dụ: “Nếu tiêu chuẩn 
giáo dục bị hạ thấp, chất lượng tranh luận sẽ bị tồi đi. Do đó, nếu chúng ta thấy chất 
lượng tranh luận suy đồi trong những năm sắp đến, thì điều đó cho thấy tiêu chuẩn giáo 
dục của ta bị xuống cấp.” 

22. Lợi dụng rủi ro. Ngụy biện này thường dùng một qui luật chung và áp dụng nó cho 
một trường hợp cá biệt. Ví dụ: “Luật giao thông không cho anh chạy quá 50 km/h. Cho 
dù cha anh sắp chết anh cũng không được chạy quá tốc độ đó.” 

23. Lợi dụng trường hợp cá biệt. Ngụy biện này thường dùng một trường hợp cá biệt để 
đem ra ứng dụng cho một đám đông. Ví dụ: “Chúng ta cho phép bệnh nhân sắp chết 
dùng á phiện, chúng ta nên cho phép mọi người dùng á phiện.” 

24. Kết luận lạc đề. Loại ngụy biện này thường xuất hiện khi một kết luận chẳng dính 
dáng gì đến lí lẽ mà người biện luận trình bày. Một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp ngụy 
biện này là: “Độ nhiễm arsenic trong nước ở Việt Nam chưa cao và còn trong mức độ 
cho phép. Dữ kiện của Bangladesh cho thấy tình trạng nhiễm arsenic ở Việt Nam rất 
trầm trọng.” 

25. Ngụy biện rơm. Loại ngụy biện này cố tình xuyên tạc, bóp méo quan điểm hay phát 
biểu của người khác, để làm luận điểm tấn công. Đây là một ngụy biện, vì nó không 
đương đầu với cái lí lẽ đang bàn. Chẳng hạn như: “Chúng ta nên ủng hộ chế độ cưỡng 
bách quân dịch. Người ta không thích tòng quân vì họ không muốn cuộc sống bị đảo 
lộn. Nhưng họ cần nhận thức rằng có nhiều điều quan trọng hơn tiện nghi trong cuộc 
sống.” 



Nhóm 5. Nguyên nhân giả tạo 

26. “Post hoc”. Loại ngụy biện này phát biểu rằng hai sự kiện xảy ra, một trước và một 
sau, có quan hệ với nhau như nguyên nhân và hậu quả. Ví dụ: “Liên Xô sụp đổ sau khi 
nhà nước theo chủ nghĩa vô thần. Do đó, chúng ta phải từ bỏ chủ nghĩa vô thần để khỏi 
bị suy sụp.” 

27. Ảnh hưởng liên đới. Một sự kiện được cho là có ảnh hưởng đến một sự kiện khác, 
nhưng thực chất thì cả hai sự kiện đều có cùng một nguyên nhân. Đây cũng chính là một 
trường hợp ngụy biện dưới dạng “post hoc”. Ví dụ: “Chúng ta đang chứng kiến một tình 
trạng thất nghiệp rất cao, vì do thiếu nhu cầu của người tiêu thụ.” (Nhưng có thể cả hai 
sự kiện có nguyên nhân từ tiền lời quá cao.) 

28. Ảnh hưởng không đáng kể. Đây là một loại ngụy biện mang tính phóng đại từ một 
ảnh hưởng rất nhỏ. Chẳng hạn như “Hút thuốc gây ra ô nhiễm môi trường ở Sydney” là 
một phát biểu đúng, nhưng ảnh hưởng của thuốc lá đến môi trường rất khiêm tốn khi so 
với ảnh hưởng của khói xe và các hãng xưởng. 

29. Ảnh hưởng ngược chiều. Mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả bị đảo ngược 
chiều để tìm đến một kết luận mang tính ngụy biện. Ví dụ: “Ung thư gây ra thói quen 
hút thuốc lá”. 
30. Nguyên nhân phức tạp. Một sự kiện xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng người ngụy biện có thể đơn giản hóa thành một liên hệ đơn giản. Chẳng hạn như 
“Tai nạn xe cộ là do đường xá xấu” có thể đúng, nhưng tai nạn cũng có thể do người lái 
xe ẩu trong một điều kiện xấu. 

31. Nguyên nhân sai (Non causa pro causa). Loại ngụy biện này xảy ra khi một điều nào 
đó được cho là nguyên nhân của một sự kiện, nhưng nó chưa thực sự được chứng minh 
là nguyên nhân. Ví dụ: “Tôi uống một viên aspirin và cầu nguyện thượng đế, và tôi 
không còn bị nhức đầu. Như vậy thượng đế đã chữa trị tôi khỏi nhức đầu.” 

Nhóm 6. Phi logic (non sequitur) và nhần lẫn trong tam đoạn luận 

32. Phi logic. Ngụy biện phi logic thường xảy ra trong trường hợp một lí lẽ mà kết luận 
được rút ra từ những tiêu đề không dính dáng gì với nhau. Chẳng hạn như “Người Ai 
Cập đã từng làm nhiều khai quật để xây dựng những kim tự tháp, họ chắc chắn phải rất 
thạo về cổ sinh vật học.” 

33. Loại bỏ tiền đề. Ngụy biện loại này thường xảy ra dưới hình thức “nếu A thì B, 
không phải A thì không phải B.” Ví dụ: “Nếu tôi ở Sydney thì tôi đang ở New South 
Wales. Tôi hiện không ở Sydney, do đó, tôi không ở New South Wales”. 

34. Nhét chữ vào miệng người khác. Đây là một loại ngụy biện bằng cách dùng kĩ thuật 
phỏng vấn. Một trường hợp cổ điển là “Ông đã ngưng đánh vợ chưa?” Tức là một câu 
hỏi với một giả định rằng người được hỏi từng hành hung vợ. Đây là một mẹo mà giới 
luật sư thường hay dùng trong thẩm vấn. “Ông dấu tiền ăn cắp đó ở đâu?” Giới chính 



khách cũng thích mẹo này, đại khái như “Bao giờ thì nhóm EU này sẽ không còn xâm 
phạm vào công việc của chúng ta?” 
35. Ngụy biện tứ ngữ. (Một tiêu chuẩn của tam đoạn luận gồm có 3 chữ). Ví dụ như 
trong câu phát biểu “Tất cả chó là thú vật, và tất cả mèo là loài động vật có vú, do đó tất 
cả chó là loài động vật có vú,” có bốn chữ: chó, mèo, động vật, và động vật có vú. 

36. Đứt đoạn. Hai sự vật riêng biệt được xem là có liên hệ nhau nếu chúng có chung đặc 
tính. Người ngụy biện lợi dụng chữ giữa của một phát biểu để đưa đến một kết luận sai. 
Chẳng hạn như trong câu “Tất cả người Nga là nhà cách mạng, và tất cả những người 
theo chủ nghĩa vô chính phủ cũng là nhà cách mạng, do đó, tất cả những người theo chủ 
nghĩa vô chính phủ là người Nga,” chữ chính giữa là “nhà cách mạng”. Nhưng kết luận 
này sai, vì dù những người theo chủ nghĩa vô chính phủ và người Nga là những người 
cách mạng, nhưng họ có thể là hai nhóm cách mạng khác nhau. 

Nhóm 7. Các nhầm lẫn khác 

37. Dẫn chứng bằng giai thoại. Một trong những ngụy biện phổ biến nhất và đơn giản 
nhất là dựa vào những câu chuyện có tính vụn vặt, hay giai thoại. Chẳng hạn như “Có 
hàng khối bằng chứng cho thấy thượng đế hiện hữu và vẫn ban phép mầu hàng ngày. 
Mới tuần rồi đây, tôi có đọc được một câu chuyện về một cô gái sắp chết vì ung thư, cả 
gia đình cô đi cầu nguyện trong nhà thờ, và chỉ vài ngày sau cô hết bệnh.” Dùng kinh 
nghiệm cá nhân để minh họa cho một luận điểm là một điều hoàn toàn hợp lí, nhưng 
dùng những giai thoại như thế sẽ chẳng chứng minh gì. Một anh bạn có thể cho rằng anh 
từng gặp Elvis ở một siêu thị nào đó, nhưng những người chưa gặp Elvis bao giờ thì cần 
nhiều bằng chứng xác thực hơn. 

38. Lợi dụng cổ tích. Đây là một loại ngụy biện cho rằng những gì đúng hay tốt chỉ đơn 
giản vì chúng là cổ xưa, và những người theo cách ngụy biện này thường nói “hồi nào 
đến giờ ai cũng vậy.” Chẳng hạn như “Hàng trăm năm nay, Úc chịu dưới sự cai trị của 
Hoàng gia Anh, và là một nước thịnh vượng. Một thể chế tồn tại lâu dài như thế ắt phải 
là một thể chế ưu việt.” 

39. Dựa vào cái mới (ad novitatem). Ngược lại với loại ngụy biện dựa vào cái cũ, ngụy 
biện dựa vào cái mới cho rằng một điều gì đó tốt hơn và đúng hơn đơn giản chỉ vì nó 
mới hơn cái khác. “Windows 2000 phải tốt hơn Windows 95, Windows 2000 mới được 
thiết kế lại năm ngoái.” 
40. Lí lẽ của đồng tiền. Loại ngụy biện này thường dựa vào một niềm tin duy nhất rằng 
đồng tiền là một tiêu chuẩn của sự đúng đắn. Những người có nhiều tiến có khả năng 
đúng hơn những người ít tiền. Chẳng hạn như “Nhu liệu của hãng Microsoft đương 
nhiên là tốt hơn; nếu không thì làm sao Bill Gates có thể trở nên tỉ phú như thế”. 

41. Dựa vào cái nghèo. Ngược lại với ngụy biện dựa vào sự giàu có, có một loại ngụy 
biện khác dựa vào sự nghèo khổ. Chẳng hạn như “Các vị sư có khả năng hiểu thấu được 
ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì họ từ bỏ mọi xa hoa của cuộc sống.” 

42. Điệp khúc (ad nauseam). Loại ngụy biện này cho rằng một lí lẽ càng được lặp đi lặp 



lại nhiều chừng nào thì nó sẽ được người ta chấp nhận là đúng. Do đó, người ngụy biện 
thường chỉ lặp đi lặp lại những phát biểu, bất kể đúng sai ra sao, cho đến khi người đối 
thoại mệt mỏi không còn muốn nghe nữa, như “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà 
nước quản lí”. 

43. Lạm dụng thiên nhiên. Đây là một ngụy biện rất thông thường trong giới chính trị 
gia, mà trong đó họ tìm cái tương đồng giữa một kết luận nào đó và một khía cạnh của 
thế giới tự nhiên, rồi từ đó phát biểu rằng kết luận đó là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn 
như “Đặc điểm của thế giới tự nhiên là cạnh tranh; động vật đấu tranh chống nhau để 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên. Chủ nghĩa tư bản, một hình thức cạnh tranh để làm chủ 
tư liệu, chỉ đơn giản là một phần của con người sống trong thế giới tự nhiên. Đó cũng là 
cách mà thế giới tự nhiên vận hành.” 

Một hình thức khác của lạm dụng thiên nhiên là lí luận cho rằng bởi vì con người là sản 
phẩm của thế giới tự nhiên, chúng ta phải bắt chước hành động theo những gì chúng ta 
thấy trong thế giới tự nhiên, và làm khác đi là “phi tự nhiên”. Ví dụ: “Đồng tính luyến ái 
dĩ nhiên là không tự nhiên.” 

44. Ngụy biện “anh cũng vậy”. Đây là một trong những ngụy biện rất phổ biến. Nó dựa 
vào lí lẽ rằng một hành động có thể chấp nhận được bởi vì người đối nghịch đã làm. 
Chẳng hạn như “Anh là một người lừa dối.” “Rồi sao? Anh cũng là một tay lừa dối 
vậy.” 

45. Lạm dụng thống kê. Thống kê thường được giới ngụy biện sử dụng tối đa, vì theo họ 
thống kê có thể dùng để “chứng minh” bất cứ điều gì. Người ta có thể vặn vẹo hai con số 
1 và 3 điểm để sản xuất những phát biểu như “khác nhau 2 điểm”, “cao gấp 3 lần”, hay 
“tăng 200%”; người ta có thể dựa vào ý kiến đồng tình của 4 người trong 5 người để cho 
là “80% người được thăm dò”, hay thậm chí “đa số cộng đồng” đồng ý với một luận 
điểm nào đó. Tức là những khái quát hoá một cách vội vã, hay dựa vào một mẫu số cực 
kỳ thấp, thấp đến độ nó không có nghĩa lí gì. Thực ra, thống kê không chứng minh điều 
gì cả. Thống kê chỉ là một phương tiện hay thuật toán dùng để loại bỏ những trường hợp 
khả dĩ hay không khả dĩ. Vì có quá nhiều ngụy biện thống kê, nên vấn đề này sẽ được 
bàn tiếp trong một dịp khác. 

Nhận xét 

Có thể nói những loại ngụy biện trên đây có những đặc điểm chung là (a) phát biểu 
không dựa vào lí lẽ logic; (b) các định đề không vững để đi đến một kết luận; và (c) đưa 
ra giả định không đúng. Ngụy biện, do đó, nói cho cùng, là một sản phẩm của sự lười 
biếng suy nghĩ. Và hầu như trong chúng ta, ai cũng có ít nhất là một lần lười suy nghĩ. 
Do đó, nếu điểm qua những loại ngụy biện trên đây, chúng ta tự cảm nhận rằng trong 
quá khứ mình chắc cũng có lần phạm vào lỗi lầm của ngụy biện. Điều này có thể đúng, 
và không nên lấy làm ngạc nhiên, vì các nhà thông thái, và ngay cả giới có huấn luyện 
về logic học cũng đôi khi, vì cố ý hay vô tình, ngụy biện. Giới chính trị gia và truyền 
thông là những người cực kì nổi tiếng về ngụy biện. 



Nhưng tại sao những ngụy biện vẫn còn có mặt trên báo chí? Theo tôi, bởi vì chúng vẫn 
có khách hàng. Vẫn có người, dù ít hay nhiều, tin tưởng vào ngụy biện, vì nó thuận nhĩ, 
trơn tru, và nhất là không thách thức. Sờ một hòn đá trơn tru đem lại cho chúng ta một 
cảm giác khoan khoái dễ chịu hơn là sờ một hòn đá lởm chởm, hay ngồi trên một cái ghế 
ghồ ghề. Người ta thích sự trơn tru, bởi vì trơn tru là dấu hiệu của sự khoan khoái, dễ 
chịu, là cái khoảng thời gian giải lao, không cần sự thách thức. 

Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng không đến nỗi tệ, bởi vì những ngụy biện 
phản ánh sự thành công [hay có người nói sự phong phú] của ngôn ngữ trong việc tách 
rời giữa những gì thô thiển, gồ ghề với những gì hoàn thiện, mĩ miều. Nhưng sự trơn tru 
của các vật thể và ngôn ngữ ngày nay đem lại cho chúng ta một cảm giác giả tạo về thế 
giới thực của các vật thể. Những kì kẹt xe trên đường xá mới để lộ trái tim phức tạp của 
một thành phố. Tương tự, một sự cố của internet sẽ nhắc nhở chúng ta về tình trạng hỗn 
mang và phức tạp của hệ thống thông tin điện tử. Sự hỗn mang và phức tạp là thực. Trơn 
tru, tròn trĩnh có thể là giả tạo. Những câu văn ngụy biện có thể chỉ là những lời phát 
biểu lém lỉnh thay vì lịch thiệp, hàm chứa mánh khóe thay vì thân thiện. Có thể nói, 
ngụy biện là những lối sáo ngữ liến thoắng nhằm vào mục đích lôi cuốn người nghe/đọc, 
thay vì cung cấp cho họ một sự thực. 

Bởi vì ngụy biện là những lí lẽ mà bề ngoài có vẻ logic, nên chúng có khả năng thuyết 
phục những người không chịu khó suy nghĩ, nhất là những người còn mang nặng cảm 
tính. Điều này giải thích tại sao nhiều người tiếp nhận một cách thụ động quá nhiều 
những điều quái gở về thế giới chung quanh, kể cả những niềm tin tôn giáo, những mê 
tín dị đoan, những triết lí quái đảng, những thông tin sai lạc, v.v.. Cái tác hại của việc 
tiếp nhận thụ động này là nó làm cho người ta trở nên nô lệ với cảm tính, và dễ dàng trở 
thành những tín đồ cuồng tín của những người “lãnh đạo” chính trị hay tôn giáo. 

Để không trở thành những nô lệ, cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Suy nghĩ nghiêm túc là 
một quá trình hoạt động tri thức nhằm ý niệm hóa, ứng dụng, phân tích, tổng hợp, và 
đánh giá những thông tin được thu thập từ quan sát, kinh nghiệm, phản ánh, lí luận, hay 
liên lạc, như là một niềm tin cho hành động. Cần phải dựa vào những giá trị tri thức với 
những đặc điểm như trong sáng, chính xác, nhất quán, có liên hệ, bằng chứng tốt, lí lẽ 
hợp lí, có chiều sâu, và công bằng. Tức là, trước một câu phát biểu hay một đề nghị, cần 
phải thẩm định lại kết cấu và nguyên tố của phát biểu hay đề nghị đó. Những kết cấu và 
nguyên tố này là: mục đích, vấn đề, giả định, quan niệm, bối cảnh, kết luận, ngụ ý, hậu 
quả, phạm vi tham khảo, và quan điểm khác. 

Người Việt chúng ta thường rất tự hào về những đối thoại [mà chúng ta cho là “thông 
minh”] giữa Trạng Quỳnh và Chúa Trịnh ngày xưa. Nhưng nói một cách công bằng và 
theo tiêu chuẩn của lí luận logic, thì những trao đổi của Trạng Quỳnh hay tương tự chỉ là 
những ngụy biện ở trình độ thô sơ nhất. Nhưng có điều đáng buồn là những đối thoại 
kiểu Trạng Quỳnh, mà trong đó sự hơn thua nhau từng câu nói, bắt bẽ nhau từng chữ, 
vặn vẹo ý nghĩa của từng câu văn, v.v… lại đi vào sử sách, như thể để làm gương cho 
thế hệ sau này. Mà làm gương thật. Cho đến ngày nay, có người vẫn còn cho đó là một 
biểu tượng của sự thâm thúy, thông minh của dân tộc, là phản ánh sự phong phú của 



ngôn ngữ Việt, và đem ra ứng dụng trong tranh luận. 

Theo dõi báo chí, chúng ta thấy những hình thức tấn công cá nhân (thay vì tấn công vào 
luận điểm), xuyên tạc ý tưởng, chụp mũ, suy luận theo cảm tính, mỉa mai, đơn giản hóa 
vấn đề, v.v… xuất hiện hầu như hàng ngày, có khi hàng giờ. Vì những tần số của những 
loại ngụy biện xuất hiện quá nhiều như thế, nó thành một sự rập khuôn. Theo thời gian, 
rập khuôn trở thành “truyền thống”. Hậu quả của cái truyền thống này là những ai ra 
ngoài cái khuôn sáo của ngụy biện đều có thể bị xem là phi chính thống, dẫn đến một lối 
suy nghĩ và phán xét kì quặc kiểu “anh/chị không thuộc nhóm của tôi, vậy thì anh/chị 
thuộc nhóm bên kia,” “anh chê ‘quốc gia’, vậy anh phải là cộng sản,” “anh khen Việt 
Nam, vậy anh là cộng sản,” “giọng nói anh ‘Bắc kỳ 75’, vậy anh là cộng sản,” hay “Nhà 
nước cho anh ra ngoài này trình diễn, chắc anh là cộng sản đi tuyên truyền”… Anh ở 
phía này, tôi bên kia. Nói tóm lại, đó là một lối phân định theo hai giá trị: xấu và tốt, đen 
và trắng, hay địch và ta một cách cứng nhắc. Cách phân định này thể hiện một sự nghèo 
nàn về trí tuệ, hay lười biếng suy nghĩ. Chỉ cần đặt vấn đề ngược lại một chút, hay phát 
triển vấn đề xa hơn một chút, ai cũng có thể thấy lối phân chia có/không này không thể 
đem đến một đáp số cho một vấn đề nào cả. 

Trong cái sự thực phức tạp, mờ mờ ảo ảo của vấn đề, có cái đẹp riêng. Không phải cái 
đẹp trơn tru, tròn trĩnh, nhưng là cái đẹp khắt khe của sự thật. Tương tự, một lời phát 
biểu nghịch lí có cái đẹp của nó, vì nó có thể đánh thức chúng ta về một thế giới phức 
tạp, một thế giới không nằm gọn trong đúng/sai, tốt/xấu, bạn/thù. Có lẽ đã đến lúc chúng 
ta nên vượt qua chính mình bằng cách cho các tế bào trí tuệ có cơ hội làm việc. 

BTĐ 

Trích: tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Xin giới thiệu bài phỏng vấn do VNN thực hiện với anh Huỳnh Hữu Tuệ, giáo sư từ 
Canada dấn thân về nước làm việc. Anh ấy phát biểu nhiều câu rất nhậy, nhưng theo tôi 
cũng rất chính xác. Trích câu này: “PV: Ông khẳng định tiến sĩ trong khoa học có những 
điểm phát triển hơn. Nhưng tại sao cho đến nay, nền khoa học Việt Nam trên trường thế 
giới vẫn là một con số chưa đoán được? 

HHT: Cách đây 1 tháng tôi từng nói một câu tàn nhẫn trong cuộc gặp với một số lãnh 
đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi rất buồn khi nói nền khoa học của chúng ta là 
một nền khoa học GIẢ. Những người có đề tài hàng chục tỷ lại không có khả năng thực 
hiện dù được “dán chữ” đầu đàn. Cách để đạt đề tài là thương lượng với bộ và ăn chia 
phần trăm.. Đã có người đề nghị với tôi: anh nghĩ ra cái tên đề tài và đưa tôi lo chuyện 
còn lại và lấy 20%. Nền khoa học Việt Nam không chạy vì những đề tài lớn không cho 
kết quả. Những người có khả năng làm thì chỉ có 20-30 chục triệu nên có khả năng làm. 
Một tiến sĩ khoa học lương 2 triệu đồng một tháng, đi hội nghị phải bỏ tiền túi…. Vậy ai 
đủ sức làm? Ở nước ngoài, đi hội nghị, viết một bài báo… tiền mất 4.000-5.000 USD. 

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/72157623922585571/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�


Tiền đâu để làm những điều tối thiểu đó?” 

Khổ thế. Vấn đề làm tìm lối ra. Chẳng lẽ phải cách chức hết mấy vị “đầu đàn” không 
xứng đáng đầu đàn? Cũng có thể phải cần đến biện pháp đó (như bên này hay làm), 
nhưng ở VN ta thì làm như thế e rằng có vấn đề, vì các vị đó vẫn còn quá nhiều mối 
quan hệ mà người thay thế chưa chắc làm được gì. 

Ông bộ trưởng khoa học ở đâu? Có đọc báo không? 

NVT 

nguyenvantuan.net/index.php?option=com_content&view=a… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Than trời kĩ xảo ‘chế tạo’ giáo sư 

(24h) – Dấu hiệu một kĩ xảo ‘chế tạo’ GS/PGS độc đáo đã xuất hiện ở nước ta trong 
những năm gần đây. Xin giới thiệu tới độc giả góc nhìn riêng của người viết – vốn là 
một giảng viên ĐH về vấn đề này. 

Để tiến đến phù hợp với thông lệ quốc tế, ngoài các tiêu chuẩn chung như thâm niên 
giảng dạy, hướng dẫn luận văn sau đại học,v.v…vấn đề then chốt và quan trọng nhất để 
trở thành GS/PGS là các ứng viên phải đạt các tiêu chuẩn về số điểm công trình, tính từ 
các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí có uy tín. 

Để đủ điểm công trình xét chức danh GS/PGS theo qui định, người làm khoa học phải 
có năng lực thực sự với một tinh thần làm việc nghiêm túc. Nhưng trong thực tế đang có 
dấu hiệu của những “công nghệ” tạo GS/PGS độc đáo. 

Công nghệ “góp gạo thổi cơm chung” 

Tôi có học trò cũ hiện làm trưởng phòng của một viện nghiên cứu. Anh là nhà khoa học 
thực sự, đứng tên rất nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế. Nhưng khi đạt 
được PGS rồi thì mấy năm liền không thấy tên anh trên các tạp chí nữa. 

Than trời kĩ xảo ‘chế tạo’ giáo sư, Tin tức trong ngày, giáo sư, phó giáo sư, giảng dạy, 
chạy chọt, lách luật, hủ hoá, đồi bại, đạo văn 

Niềm vui khi được công nhận chức danh từ thành quả lao động của mình. Ảnh chỉ có 
tính chất minh họa. Lê Anh Dũng 

Anh hồn nhiên chia sẻ: Trước khi được phong PGS, anh và các nghiên cứu viên cùng 
tham gia đề tài trọng điểm cấp nhà nước, cùng viết bài báo khoa học,nhưng chỉ anh đứng 
tên bài báo đó. Bây giờ được PGS rồi, tiếp theo sẽ là anh phó phòng, sau đó là các anh 
em trẻ khác đứng tên các bài báo khoa học. Ai không có khả năng nghiên cứu, nhưng 
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muốn giữ biên chế và lên PGS thì cơ quan tạo điều kiện cho làm kinh tế, làm công việc 
kinh doanh bên ngoài kiếm tiền nộp cho những người làm nghiên cứu khoa học thực sự. 
Vấn đề quan trọng nhất là anh em trong cơ quan phải đoàn kết, thì ai cũng đến lượt lên 
PGS thôi. 

Công nghệ “tìm điểm tựa của Acsimet” 

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng Trái Đất lên!”, là câu nói của Acsimet, nhà cơ 
học thiên tài của thời cổ đại đã khám phá ra các định luật về đòn bẩy. Ông còn nói thêm 
rằng “giá mà có một Trái Đất khác nữa, tôi sẽ sang Trái Đất đó và đẩy bật Trái Đất của 
chúng ta đi chỗ khác”. 

Than trời kĩ xảo ‘chế tạo’ giáo sư, Tin tức trong ngày, giáo sư, phó giáo sư, giảng dạy, 
chạy chọt, lách luật, hủ hoá, đồi bại, đạo văn 

Niềm vui của các tân GS/PGS trong ngày công nhận. Ảnh: Lê Anh Dũng 

Trong công nghệ GS/PGS, điểm tựa đó chính là một chức vụ cao, quan trọng liên quan 
đến các vấn đề quản lý khoa học. Một ứng viên đang phấn đấu PGS đã thốt lên rằng 
“hãy cho tôi làm hiệu trưởng trường đại học này, tôi sẽ trở thành giáo sư”. 

Trong thực tế, chỉ cần một chức vụ như trưởng khoa, trưởng phòng khoa học… cũng là 
điểm tựa làm PGS. 

Khi duyệt cấp kinh phí (tiền) cho các đề tài, một số quan chức sẵn sàng từ chối nhận tiền 
“lại quả“ từ đề tài, thay vào đó lại muốn cấp dưới để tên mình khi công bố các bài báo 
khoa học. Càng duyệt nhiều đề tài, thì càng có nhiều điểm bài báo khoa học. Điều này 
giải thích vì sao một số giảng viên khi giảng dạy ở trường đại học, hoặc nghiên cứu viên 
ở viện không có nổi bài báo khoa học, nhưng khi có chức quyền, mặc dù bận tối ngày 
với các công việc sự vụ của trường, nhưng chỉ vài năm đã thừa điểm công trình, vượt xa 
tiêu chuẩn giáo sư. 

Công nghệ dùng tiền làm khoa học 

Có 2 câu chuyện được lưu truyền trong giới. 

Câu chuyện thứ nhất: Ở lại làm luận án với tôi 

Một người bạn tôi làm nghiên cứu sinh thời kỳ Liên Xô sụp đổ, đời sống của các giáo sư 
Nga rất khó khăn. 

Anh không có học bổng, nên vừa nghiên cứu khoa học, vừa chạy chợ để có tiền nuôi 
sống bản thân và gửi biếu giúp giáo sư hướng dẫn. Sau một thời gian, mối quan hệ thầy 
trò đã trở nên thân thiết, anh toàn tâm làm kinh tế kiếm tiền, thầy chuyên tâm làm khoa 
học, viết bài báo đứng tên anh. 



Ngày anh bảo vệ luận án Tiến sĩ chuẩn bị về nước, vị giáo sư Nga buồn bã nói rằng, hãy 
ở lại nghiên cứu tiếp và đi làm thêm để có thể giúp ông vượt qua khó khăn trong thời kỳ 
này. Để hoàn tất hồ sơ PGS, đầu năm 2009, anh viết thư sang nhờ thầy viết hộ thêm mấy 
bài để đủ điểm bài báo ở 3 năm cuối. 

Câu chuyện thứ hai: “Đi ô tô trồng sắn“ 

Thời bao cấp, cán bộ khoa học cũng phải lao động tự túc lương thực. Một số viện nghiên 
cứu liên hệ mượn được ô tô cơ quan chở cán bộ đi lên đồi trồng sắn. Tố Hữu khi đó là 
Phó Thủ tướng, trong một lần đi cơ sở, cầm củ sắn lên và nói: ”Sắn mùi xăng quá”. Mọi 
người ngạc nhiên, còn ông giải thích :”Tiền bán sắn trồng được không bằng tiền xăng 
đưa cán bộ đi trồng sắn”. 

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, các công trình khoa học tầm cỡ chỉ có thể thực hiện 
với các phương tiện nghiên cứu hiện đại và đồng bộ. Phòng thí nghiệm trọng điểm tương 
đương triệu USD, nhưng không phải viện nghiên cứu nào, trường đại học nào cũng được 
đầu tư. 

Khi có phòng thí nghiệm trọng điểm, muốn có bài báo quốc tế, phải đầu tư thêm hàng 
nghìn USD. Tổng kết cuối năm, các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế được 
mang ra trưng bày, một nhà khoa học lão thành (trước đây đã từng đi ô tô trồng sắn) cầm 
quyển tạp chí lên và nói: ”Bài báo khoa học này mùi USD quá”. 

Tâm tình của các GS/PGS theo công nghệ mới và thân phận của các giảng viên thường 
trong cuộc sống mưu sinh 

Sau ngày tôn vinh GS/PGS, tôi có dịp được mời đi ăn mừng. “Rượu vào lời ra”, một tân 
PGS trong trạng thái “phê phê” hát vang “Anh GS, tôi GS, tất cả chúng ta là GS. Là lá 
la, là lá la ”. Một PGS khác tâm sự: ”Tôi sinh ra trong một gia đình mà ba đời là giảng 
viên đại học, ông nội và bố tôi đều là tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài về, nhưng chỉ 
đến đời tôi mới được phong PGS. Ông tôi mừng quá, vuốt râu bảo “con hơn cha là nhà 
có phúc”. 

Tình trạng bùng nổ các trường đại học, số sinh viên tăng vọt, các giảng viên không có 
chức vụ, muốn có tiền mưu sinh trong thời buổi giá cả tăng vọt, phải dạy tối ngày, về 
đến nhà là kiệt sức lấy đâu sức khỏe và thời gian để nghiên cứu khoa học? Đối với đối 
tượng này, các bài báo khoa học là xa xỉ, và chức danh GS/PGS đối với họ hết sức xa 
vời. 

Công nghệ GS/PGS có tồn tại vĩnh cửu? 

Việt Nam đang tồn tại 2 kiểu: GS/PGS suốt đời và GS/PGS có thời hạn. 

Những người đã được phong, công nhận hoặc bổ nhiệm trước năm 2008 thì tiếp tục giữ 
chức danh GS/PGS. Nghĩa là GS/PGS xét trước 2007 không phải xin bổ nhiệm, cũng 
chẳng ai giao nhiệm vụ, nên dù không còn nghiên cứu khoa học nữa thì chức danh 



GS/PGS vẫn theo suốt đời. 

Từ năm 2009, đối tượng được bổ nhiệm chức danh GS/PGS là nhà giáo đã được được 
công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS không quá 2 năm. Định kỳ 3 năm 1 lần, 
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tiến hành rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ 
được giao của các GS/PGS để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo. 

Như vậy, GS/PGS sau 2009 cũng giống như văn bằng tốt nghiệp. Người có văn bằng 
này vẫn phải “đi xin việc” (xin bổ nhiệm). Nếu sau 2 năm không có nơi bổ nhiệm thì 
văn bằng sẽ không có hiệu lực. 

Do đó muốn chức danh GS/PGS có giá trị lâu dài, các GS/PGS sau năm 2009 phải “chạy 
bổ nhiệm” và tiếp tục “chạy” công trình bài báo. 

“Cuộc chiến” này sẽ không có hồi kết thúc và công nghệ GS/PGS vì thế vẫn còn đất 
sống cho cả những tân GS/PGS và các ứng viên muốn đạt PGS những năm tiếp sau. 

Nhận biết công nghệ GS/PGS 

Khi thi đại học, thí sinh phải có giấy báo thi dán ảnh mới được vào phòng thi, do đó rất 
khó đưa người thi hộ. Còn khi nộp bài báo khoa học, ban biên tập không bao giờ kiểm 
tra chính xác được tác giả bài viết là ai. Đây là cơ hội để người làm khoa học thực sự, 
trực tiếp viết bài báo nhưng người khác lại đứng tên mà không ai có thể phát hiện được. 

Có thể áp dụng biện pháp phòng chống tham nhũng để nhận biết GS/PGS theo “công 
nghệ” này. 

Ví dụ, quan chức là Thứ trưởng, lương một tháng 8 triệu, tổng cộng một năm thu nhập 
trên trăm triệu, công tác 20 năm liên tục không tiêu pha gì sẽ tiết kiệm khoảng 2 tỷ. 
Nhưng nếu ai lên Thứ trưởng vài năm mà có trong tay chục tỷ thì sẽ bị nghi ngờ là có 
tham nhũng. 

Tương tự, xem lịch tuần, lịch tháng của quan chức làm công tác quản lý, của các hiệu 
trưởng đại học… với mật độ các cuộc họp dày đặc, các hội nghị phủ kín, nhiều người cả 
năm không có ngày phép. Thế nhưng nếu hàng năm vẫn đứng tên trên nhiều bài báo 
khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thì chắc chắn là có vấn đề cần xem xét. 

Số GS/PGS theo “công nghệ” chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Nhưng nếu không có 
biện pháp ngăn chặn tận gốc, để “công nghệ” tồn tại mãi, thì “nồi canh” sẽ vơi bớt độ 
trong lành. 

Nguồn: us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/than-troi-ki-xao-che-tao… 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 3 months ago.  
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Tuan Ngoc@ says: 

Rất nhiều tiến sĩ của ta trình độ chưa bằng cử nhân của các nước, rât đông GS, PGS 
của ta không được như trợ giảng mới ra của họ. Tôi nói điều đó với tinh thần trách 
nhiệm đầy đủ. Trong ngành toán học điều này quá rõ, mà trong các ngành khác chỉ có 
tồi tệ hơn. Nói ra thì chạm tự ái, có người lồng lộn lên, chẳng qua vì lâu nay họ được 
đối xử cao hơn quá nhiều giá trị thật của họ, mà trong một xã hội đã quá quen lấy giả 
làm thật, họ không ý thức được sự kém cỏi cũng chẳng có gì khó hiểu. 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/663-cuc-dat-set-va-than… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một Editor-in-Chief của JIPV đã được Who’s Who chọn đưa vào danh sách “Tiểu 
sử danh nhân”. JIPV xin giới thiệu thư mời hết sức trang trọng của Who’s Who: 

 
Dear …., 

It is my pleasure to inform you that you are being considered for inclusion in Who’s 
Who in the World, …th Edition (…). 

From the publisher of Who’s Who in America since 1899, Who’s Who in the World is 
relied upon by business leaders, journalists, academics, and other professionals for its 
accuracy and currency of information. It continues to be recognized as the world’s 
premier biographical reference source, and is found in the collections of many of the 
world’s leading libraries and corporations. 

To be considered for inclusion as a listee in this prestigious publication, you need only 
complete our Biographical Data Form by ….. 

Your information will be evaluated according to selection standards Marquis Who’s 
Who has developed over 110 years as the world’s premier biographical publisher. If you 
are selected for the new … Edition, we will contact you prior to the book’s release in …. 

I congratulate you on the achievements that have brought your name to the attention of 
our editorial committee. We look forward to hearing from you. 

Sincerely, 

Fred Marks 
Editor-in-Chief 

Submission Deadline 
…. 
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P.S. Inclusion in Who’s Who in the World, of course, carries neither cost nor obligation 
of any kind. Our goal is to have full representation of noteworthy men and women 
across all fields and industries. 

Remember to complete the 
Biography Submission Form by ….! 

Please Note: If you are prompted to enter a VIP Code when accessing our online data 
form, please enter the following: ….. 

To contact the Marquis Who’s Who Editorial Department with comments and/or 
questions, please send an e-mail to world@marquiswhoswho.com. 

At Marquis Who’s Who, we respect your privacy. Click here to view our privacy policy. 

If you prefer not to receive e-mail announcements from Marquis Who’s Who and would 
like to unsubscribe, please click here. 

Marquis Who’s Who 
890 Mountain Ave 
New Providence, NJ USA 07974 
908-673-1000 
www.marquiswhoswho.com 

Copyright (C) …. Marquis Who’s Who LLC. All rights reserved.  
====================================================== 

JIPV@: Mục này dành tặng riêng cho các GS dỏm và các đối tượng có liên quan, 
nếu các Editors muốn bình luận thì vui lòng copy nội dung liên quan và trao đổi 
trong Phòng tranh luận hoặc mục Thảo luận của the board. Bác Editor-in-Chief 
được Who’s Who mời đã yêu cầu xoá các thông tin mật (đã được JIPV mã hoá 
dưới dạng “…”) . Bác Editor-in-Chief này cũng vừa báo lại bác ấy không đủ tiền để 
mua quyển “tiểu sử” do Who’s Who xuất bản, như một yêu cầu bắt buộc để được 
trao tặng danh hiệu “Danh nhân khoa học”. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ JIPV để 
được “thế chỗ”. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Những ngộ nhận danh xưng tốn kém 

Một bạn đọc (tôi đoán chắc là bên nhóm “GS dỏm”) gửi email đề nghị tôi bình luận về 
câu chuyện “viện sĩ”. Tôi chẳng có ý gì để nói thêm. Cách đây chắc cũng 6 năm, tôi có 
viết một bài “Những ngộ nhận danh xưng tốn kém” đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 
và theo tôi biết có nhiều báo khác đăng lại bài này. Nay thì bài đó chắc không còn trên 
trang nhà của Saigon Times và Tia Sáng nữa, nên tôi đăng lại bài đó và có vài chỉnh sửa 
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nhỏ như là một phúc đáp của bạn đọc đó. NVT 

nguyenvantuan.net/science/4-science/854-nhung-ngo-nhan-da… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Mới sưu tầm được toa thuốc do bác Nguyễn Văn Tuấn kê đơn. Mời các GS, PGS 
dỏm + Học trò dỏm + Bảo kê dỏm tỉnh giấc và uống thuốc từ thiện để sớm hết bệnh 
dỏm và dốt:  

Ở Việt Nam, vấn đề danh xưng là vấn đề “merit” (xứng đáng). Trước tình trạng tiến sĩ 
giấy, tiến sĩ dỏm tràn lan ở Việt Nam như hiện nay, bất cứ ai được giới thiệu là “tiến 
sĩ”, người dân ngao ngán nghĩ thầm “lại một tiến sĩ giấy”. Trong bối cảnh đa số (70% 
hay 95%) giáo sư Việt Nam không xứng đáng với chức danh đó trên trường quốc tế, và 
với hệ thống phong tước danh như hiện nay thì làm sao danh xưng này củng cố lòng tin 
của người dân. Nhưng ở Việt Nam vẫn có những tiến sĩ, những giáo sư thật (tức là họ có 
học và có nghiên cứu xứng đáng với danh xưng đó), nhưng khổ nỗi vì đại đa số những 
tiến sĩ giấy và giáo sư dỏm kia làm cho công chúng chẳng biết ai là giả và ai là thật. Do 
đó, cách đánh bóng danh xưng như ở Việt Nam gây ra tình trạng vàng thau lẫn lộn. 

GS, PGS dỏm + Học trò dỏm + Bảo kê dỏm có thể tự đi xin thuốc bên “Nhà thuốc từ 
thiện” Nguyễn Văn Tuấn (xin lỗi bác Tuấn nha): nguyenvantuan.net/news/6-news/653-
tai-sao-nguoi-ta-thich-… 

Nhớ uống thuốc cho sớm khỏe để xây dựng đất nước nhé các dỏm. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 2 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

GS Ngang says: 

Ở Hoa Kỳ và nhiều nước, mặc dù người ta có đủ học hàm học vị, chức danh….thông 
thường người ta cũng chỉ xưng danh chính thức ở mọi nơi (trên báo chí, truyền hình, 
giao tiếp, làm quen…) một cách ngắn gọn nhất là theo Tên (Jen, Bob…) hoặc Họ 
(Black, Green…) cùng lắm Họ và Tên (Jen Black, Bob Green…). Trịnh trọng hơn thì có 
thêm Bà/ Cô (Mrs/Ms) Jen/ Black hay Ngài/ Ông (Mr) Bob/ Green. Tương tự như vậy, ở 
Đức gọi bà/ cô là Fr/ Frl và ngài/ ông Herr, Pháp: Mme/ Mle và ngài/ ông là Monsieur/ 
M. Ở Nhật thì tất cả gái trai, già trẻ đều gọi theo Tên/ Họ +san. Như vậy vừa lịch sự, 
vừa tiết kiệm/ kinh tế (giảm thời lượng của thông tin, mực in, giấy báo…). Qua đó, họ 
tiết kiệm và kinh tế xã hội phát triển (tuy họ cũng không tránh được bẳng dởm như 
thông tin trên!) 
Tôi cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cũng nên áp dụng việc xưng danh ở mọi nơi mọi lúc 
(trừ một số trường hợp ở trường ĐH/ viện NC) ngắn gọn theo Họ và Tên hoặc Tên 
không là đủ. Nên bỏ ngay cách xưng danh kèm theo đủ các loại mác: GS, TS, TSKH, VS, 
NGND, NGUT… Như vậy, vừa lịch sự, vừa tiết kiệm để phát triển và chắc sẽ loại bỏ 
hoặc bớt đi được bệnh háo danh và các loại danh dỏm. 
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Nếu mọi người đồng tình, Ngang tôi cũng xin bỏ ngay các mác “GS”.  
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Dưới đây là bức thư của một nhà khoa học đã nghỉ hưu: 

 
Gửi các DỞM. 

“Mảnh đất khoa học, nơi mà người người hiểu rằng, đó là nơi trung thực, là đất của 
những đam mê , tự do, sòng phẳng, chông gai, dấn thân, nghiệt ngã, nhưng vô cùng 
trong sáng và đẹp đẽ”(Trích thư của một bạn đọc gửi JIPV, trong mục GIAO LƯU VỚI 
ĐỘC GIẢ), thì tại sao lại có những Dởm này? Theo tôi là do rất nhiều nguyên nhân, 
nhưng ít nhất là hai nguyên nhân sau đây: 

1. Họ hiểu sai cái danh, và rất thiếu lòng tự trọng. Họ nghĩ đơn giản rằng khi kiếm được 
những tờ xác nhận học hàm, học vị, hay vinh danh, là họ sẽ có danh. Vì vậy họ cố chạy 
bằng được, và nghĩ rằng họ sẽ được vẻ vang. 

2. Tiêu chí phong học hàm của ta còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Không có lí do nào 
lại có thể phong GS(PGS) cho những người không có một công bố quốc tế nào. 
 
Việc phong học hàm cho những DỞM, sẽ gây nhức nhối và làm suy giảm niềm tin 
trong nhân dân, sẽ làm yếu các cơ sở đào tạo, cũng là một trong những nguyên nhân 
gây ra sự chia rẽ và mất đoàn kết. 
 
Đương nhiên, các DỞM cũng được ngồi bàn bạc và quyết sách những chuyện KHOA 
HỌC và ĐÀO TẠO rất nghiêm túc, trong khi DỞM được tạo ra bởi “CỌNG RƠM”, 
nghe người khác nói DỞM không hiểu, thì còn hại nào hơn. 
 
DỞM đẻ ra DỞM rất nhanh, vì cơ chế sinh sản của DỞM rất đơn giản. 

Để giữ cho được sĩ diện và vị trí của DỞM, Dởm sẽ dùng mưu mẹo, gây chia rẽ trong 
những người giỏi. 
 
Chúng ta có thể không có hoặc thiếu các chức danh GS(PGS), nhưng 
không vì thế mà phong DỞM. 

Các DỞM nên nhở rằng, xã hội luôn có nhiều cơ hội để DỞM mưu sinh và thể hiện 
mình, DỞM không nên SI DẠI , HỌC LÀM SANG, mà chen tên tuổi vào nơi HỌC 
THUẬT, nơi của những TÀI NĂNG và NHỮNG ĐAM MÊ, nơi mãi mãi xa cách với 
DỞM. 
 
Các DỞM nên nhở rằng, đất nước này đã chịu hy sinh và đau khổ nhiều lắm rồi, cho 
nên người ta không bao giờ để cho các DỞM yên đâu. Mà tìm ra các DỞM thì cực dễ, 
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bởi NHÀ KHOA HỌC thì ắt phải có CÔNG TRÌNH KHOA HỌC. 

Originally posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 weeks ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

CẢM TƯỞNG ĐỌC JIPV-GS DỞM 

Tôi bắt gặp JIPV một cách rất tình cở, lúc đó nội dung của nó còn rất nghèo nàn. Cảm 
giác xót sa, đượm chút nhạt buồn khó tả trong tôi. 

Mặc dù không ngạc nhiên lắm về các nhân vật lần lượt xuất hiện trong các trang chính 
của JIPV, nhưng tôi vẫn có chút thẫn thờ, thương xót cho những số phận, những cuộc 
đời lầm lạc, và cho cả đất nước này. Tôi đã từng lý giải khá đầy đủ căn nguyên của vấn 
đề này, bằng một bài viết dài “CẦN BẮT ĐẦU ĐỂ XÂY DỰNG MỘT LỚP NGƯỜI 
MỚI” trong Blog này của tôi, cách đây hơn một năm. 

Gốc gác trước hết đó là những hạn chế của văn hoá dân tộc, sau đó là tình trạng lãn công 
kéo dài, rồi từ chính sách sử dụng con người, đến căn bệnh thành tích đã lây nhiễm toàn 
xã hội. 

Không ở đâu như đất nước này, đất nước đã làm cho dân chúng của họ phải sáng mắt ra 
rằng, chỉ có biết sống và làm việc lựa theo một xu thế chính trị nhất thời, mới có thể 
được chấp nhận, bất biết đến lợi ích lâu dài, miễn là có báo cáo làm sướng lỗ tai của các 
cấp lãnh đạo. Vì thế, người ta làm việc theo các phong trào, theo các chỉ tiêu, các con số, 
không cần biết đúng hay sai, và chất lượng thế nào. Điều này diễn ra trong học thuật sẽ 
đưa đến gặt hái các DỞM, trong kinh tế sẽ dẫn đến lãi giả lỗ thật… 

Những trang của JIPV, phần nào đã lột tả được những gương mặt tiêu biểu của trí thức 
Việt Nam đương đại. Tôi nghĩ rằng rất nhiều nhân vật trong đó đã mãn nguyện về vị thế 
Khoa Bảng của mình, vì đã được các HỘI ĐỒNG KHOA HỌC bầu chọn, kèm các mảnh 
bằng với CON DẤU ĐỎ CHÓT, rồi Thương Hiệu của họ đã được thấm sâu vào lòng 
công chúng. Không bao giờ họ ngờ rằng, có ngày họ được tấn phong trên JIPV. 

Niềm tin ngây thơ đó, xuất phát từ góc nhìn của những kẻ lập thân từ những cuộc bầu 
bán lem nhem; những mảnh bằng và những trang báo cáo, lập danh từ những lời tuyên 
truyền đồn đại của những người thiếu hiểu biết và không có tư duy phản biện. Nó cũng 
còn là niềm tin của một lớp người, mà họ chính là nạn nhân của một kiểu tuyên truyền, 
giáo dục kỳ cục nhất, xuyên suốt cả một thời kỳ dài. Một thời kỳ của những gian dối, 
làm giả triền miên, đến nỗi trở thành thói quen không thể sửa, của không ít công dân. 

Khoa học là cái gì?! và nếu làm thật thì lấy đâu thành tích ?! 

JIPV như một phát đại bác tấn công vào sự gian dối trong học thuật đang chùm lên xã 
hội này. Nó đã “tóm cổ” không ít cả những ông Quan Khoa Học danh giá, bắt ngồi ngáp 
dài trong JIPV, để chờ phán xét! JIPV dường như đã tát thẳng vào mặt những kẻ háo 
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danh, vụ lợi, đang còn muốn dựng VĂN MIẾU trong thời đại này. Nó làm được là nhờ 
thời “Thế giới phẳng”. Sau JIPV sẽ là gì? trong lúc đất nước này đang còn phải gánh 
chịu bao nhức nhối, tàn phá! 

xdlnmt.blogtiengviet.net/?cat=473395 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Nếu Dỏm muốn biết “Tiến sĩ là gì” thì nên đọc bài: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/968-tien-si-la-gi- 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Khoảng cách Bắc – Nam trong tài trợ cho nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học cần sự hỗ trợ tài chính của người dân qua sự quản lí và phân phối 
của các cơ quan chức năng thuộc Nhà nước. Trong quá khứ, đã có nhiều phàn nàn về sự 
thiếu công bằng và thiếu minh bạch trong việc phân phối tài trợ cho nghiên cứu khoa 
học. Quĩ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (viết tắt theo tiếng Anh là 
“Nafosted”) ra đời nhằm khắc phục những khiếm khuyết trong quá khứ. Thế nhưng, kết 
quả phân phối tài trợ trong năm 2009 cho thấy có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các 
nhóm nghiên cứu khoa học phía Bắc và phía Nam. 

Năng suất khoa học của Việt Nam còn thấp. Tuy chúng ta có đến gần 10.000 giáo sư và 
phó giáo sư, và nhiều vạn tiến sĩ, nhưng mỗi năm số công trình khoa học trên các tập san 
khoa học quốc tế chưa đến 1000. So với các nước láng giềng như Thái Lan và Mã Lai, 
chúng ta có nhiều giáo sư hơn, nhưng số bài báo khoa học của chúng ta lại quá thấp. 
Thật vậy, số công trình khoa học của các nhà khoa học Việt Nam chỉ bằng 1/5 Thái Lan, 
và số bằng sáng chế gần như là con số không. 

Một trong những lí do tình trạng khoa học nước ta còn thấp kém là do bất cập trong qui 
trình phân phối tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Có thể xem qui trình phân phối tài trợ 
cho nghiên cứu khoa học trong quá khứ (và hiện nay) như là một cuộc đấu thầu, và 
người đấu thầu thường là những “cây đa cây đề”, nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn và 
nghiệm thu thì thiếu minh bạch. Những tiêu chuẩn về chất lượng nghiên cứu và sáng tạo 
trong khoa học chưa được áp dụng. Hệ quả là người được tài trợ thì không cho ra sản 
phẩm như mong muốn, còn người có khả năng và đáng lẽ được tài trợ thì không có tiền 
để làm nghiên cứu. Cơ chế đó một mặt gây ra lãng phí tiền của dân, mặt khác làm chùn 
bước các nhà khoa học có khả năng. 

Nhận thức được thiếu sót đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề ra sáng kiến lập Quĩ phát 
triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted). Quĩ này có sứ mệnh là “tài trợ, cho 
vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất.” Quĩ 
Nafosted hoạt động gần giống như các quĩ tài trợ cho khoa học ở các nước tiên tiến, tức 
là tương đối minh bạch hơn và hi vọng là công bằng hơn so với cách làm trước đây. Thật 
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vậy, ý tưởng đằng sau của Quĩ Nafosted là nhằm tạo một sân chơi công bằng hơn, minh 
bạch hơn cho các nhà khoa học. Qua một năm hoạt động và phân phối tài trợ cho nghiên 
cứu khoa học, có lẽ chúng ta nên nhìn lại sứ mệnh đó có đạt hay chưa. Để trả lời câu hỏi 
này, tôi đã phân tích các đề tài được cung cấp tài trợ trong năm 2009. Danh sách công 
trình cùng các chi tiết liên quan có thể xem trong “Danh sách các đề tài nghiên cứu cơ 
bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009” trên trang web của Nafosted. 

Ngành khoa học và chức danh 

Năm 2009, Nafosted phê chuẩn 321 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong số này, ngành có 
nhiều đề tài nhất là vật lí (83 đề tài, chiếm 26% tổng số), kế đến là ngành y sinh học (60 
đề tài, 19%), hóa học (57, 18%) toán (46, 14%), và khoa học trái đất (38, 12%). Các 
ngành khác có ít đề tài như khoa học máy tính (18, 6%), cơ học (19, 6%). 

Con số đề tài có thể không nói lên qui mô tài chính. Nhưng Nafosted không công bố số 
tiền tài trợ cho từng đề tài, nên chúng ta chưa biết ngành nào được cấp nhiều nhất hay ít 
nhất, hay ngân sách quân bình cho mỗi công trình khoa học là bao nhiêu. Đây cũng là 
một điều chưa được minh bạch. Cần nói thêm rằng ở nước ngoài, người ta công bố cả số 
tiền tài trợ và số năm thực hiện. 

Phần lớn người chủ trì đề tài nghiên cứu là tiến sĩ. Thật vậy, trong số 321 người chủ trì, 
có 151 người (hay 47%) có bằng tiến sĩ hoặc “tiến sĩ khoa học”. Số người chủ trì đề tài 
có chức danh phó giáo sư là 91 (hay 28% tổng số), và số còn lại là cấp giáo sư với 79 đề 
tài (25%). Không có ai là thạc sĩ làm chủ trì đề tài nghiên cứu. 

Nhưng sự phân phối về học vị và chức danh rất khác nhau giữa các ngành khoa học 
(bảng 1). Chẳng hạn như trong khi ngành y sinh học phần lớn (65%) người chủ trì là tiến 
sĩ, nhưng tỉ lệ này trong ngành toán học chỉ 17%, hay cao hơn một chút là ngành vật lí 
chỉ (35%). 

Bảng 1. Phần trăm đề tài nghiên cứu được tài trợ tính theo chức danh của người chủ trì 
đề tài 

Ngành 

Tiến sĩ 

Phó giáo sư 

Giáo sư 

Vật lí (n=83) 

35 



40 

25 

Y sinh học (n=60) 

65 

32 

3 

Hóa học (n=57) 

53 

23 

24 

Toán học (n=46) 

17 

24 

59 

KH trái đất (n=38) 

58 

24 

18 

Cơ học (n=19) 

63 

11 

26 

KH máy tính (n=18) 



61 

22 

17 

Phân phối trường, viện 

Phần lớn các đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ do các viện hoặc trung tâm nghiên 
cứu đảm nhận (xem biểu đồ 1). Trong số 321 đề tài, số đề tài do các viện / trung tâm chủ 
trì chiếm 56%; phần còn lại là các đại học (44%). Nhưng sự phân phối này khác biệt 
giữa các ngành nghiên khoa học. Chẳng hạn như viện / trung tâm có nhiều đề tài thường 
tập trung vào ngành hóa học (58%), khoa học trái đất (63%), y sinh học (67%), vật lí 
(53%) và toán (54%). Đại học có tỉ lệ trội trong các ngành như khoa học máy tính, với tỉ 
lệ 56%, và cơ học (63%). 

Tuy nói là đại học cả nước, nhưng trong thực tế thì chỉ tập trung vào một số trường 
chính ở miền Bắc mà thôi. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội chiếm đến 41 đề tài, kế đến 
là Đại học Bách Khoa Hà Nội với 30 đề tài. Ngay cả số đề cương của một Đại học Sư 
Phạm Hà Nội (13 đề tài) cũng bằng cả 4 đại học miền Nam và miền Trung cộng lại (Đại 
học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Cần Thơ, và Đại học 
Huế)! 

* Đại học Quốc gia Hà Nội: 41 
* Đại học Bách khoa Hà Nội: 30 
* Đại học Sư phạm Hà Nội: 13 
* Đại học Bách khoa TPHCM (không tính Đại học Quốc gia TPHCM): 5 
* Đại học Quốc gia TPHCM: 4 
* Đại học Cần Thơ: 1 
* Đại học Huế: 4 

Biểu đồ 1. Phân phối tài trợ nghiên cứu khoa học của Quĩ Nafosted theo ngành và đại 
học hay viện / trung tâm nghiên cứu. Con số trong mỗi cột là số đề tài được tài trợ. Màu 
xanh đậm là đại học, màu xanh lợt là viện / trung tâm nghiên cứu. 

So sánh giữa các vùng, sự phân phối giữa trường và viện cũng có khuynh hướng thú vị. 
Ở miền Bắc, 62% (176/285) các đề tài xuất phát từ viện; nhưng ở miền Nam số đề tài từ 
viện chỉ chiếm 19% (4/21). Hầu hết các đề tài nghiên cứu ở miền Trung (14/15) xuất 
phát từ các đại học, chủ yếu là đại học Huế. 

Chênh lệch Bắc – Nam 

Đại đa số các đề tài được cấp tài trợ xuất phát từ các nhóm nghiên cứu phía Bắc. Thật 
vậy, trong tổng số 321 đề tài khoa học được cung cấp tài trợ, các trung tâm phía Bắc 
chiếm 285 đề tài (89%); phần còn lại là miền Nam với chỉ 21 đề tài (6%) và miền Trung 
với 15 đề tài (5%). Nói cách khác, số đề tài được tài trợ từ các trung tâm miền Bắc cao 



gần 14 lần so với số đề tài từ miền Nam (biểu đồ 2). Tỉ lệ “áp đảo” của các trung tâm 
phía Bắc hiện diện trong TẤT CẢ các ngành nghiên cứu. Có ngành như ngành khoa học 
trái đất, 100% các đề tài được tài trợ là từ các trung tâm phía Bắc! 

Biểu đồ 2. Số đề tài khoa học được tài trợ bởi Quĩ Nafosted theo vùng 

Điều đáng ngạc nhiên là trong số 21 đề tài mà các nhà khoa học miền Nam được cấp tài 
trợ, chỉ có 2 đề tài liên quan đến y sinh học (phần còn lại là hóa học với 6 đề tài, vật lí 7 
đề tài, cơ học 4 đề tài, và toán 1 đề tài). Ai cũng biết phần lớn những nghiên cứu y sinh 
học ở VN xuất phát từ TPHCM, nhưng trong bảng phân phối này, thì sự hiện diện của 
các nhà khoa học ở phía Nam trong Nafosted còn rất khiêm tốn. 

Vài nhận xét 

Các phân tích trên đây cho thấy các viện / trung tâm nghiên cứu vẫn đóng một vai trò 
quan trọng bên cạnh các trường đại học. Điều này có lẽ là một đặc thù lịch sử của Việt 
Nam, vốn theo tổ chức khoa học của Liên Xô cũ. Ở các nước phương Tây, đại đa số các 
dự án nghiên cứu là từ các trường đại học; ngay cả các viện cũng liên kết hay hợp tác 
với các đại học để làm nghiên cứu khoa học. Đã từ lâu, tôi đề nghị nên hoặc là nhập các 
viện nghiên cứu vào các đại học, hoặc là liên kết với đại học trong đào tạo và nghiên cứu 
(thay vì như những trung tâm độc lập hiện nay). Sự liên kết giữa viện nghiên cứu và 
trường đại học chỉ có thể đem lại lợi ích gia tăng năng suất khoa học và giảm những chi 
phí không cần thiết. 

Có lẽ do qui định của Nafosted nên không có ai chủ trì đề tài nghiên cứu có bằng cấp 
thấp hơn tiến sĩ. Theo tôi, đây là một điểm yếu của Quĩ Nafosted. Không có lí do gì 
không cấp tài trợ cho các nhà khoa học với bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ, v.v… Vấn 
đề là vấn đề khoa học, và ai có sáng kiến giải quyết và khả thi – bất kể người đó có bằng 
cấp gì – thì phải tài trợ cho họ. Ở Úc, Mĩ, Anh, Âu châu (những nơi mà tôi biết) có rất 
nhiều bác sĩ không hề có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ, nhưng họ vẫn được cấp tài trợ cho 
nghiên cứu, với điều kiện họ có công bố quốc tế và thuyết phục dự án của họ là khả thi. 
Một trong những guru và người tôi ngưỡng mộ là ông L. Riggs và bà E. Barrett-Connor, 
cả hai đều không có bằng tiến sĩ, nhưng tri thức và đóng góp của họ cho nội tiết học thì 
thuộc vào hàng đẳng cấp top 0.1%; họ là bậc thầy của bậc thầy. Ở Úc, trong Viện tôi có 
ông D. Chisholm cũng chưa bao giờ có bằng tiến sĩ, nhưng ông đào tạo ra biết bao người 
có tài, đến nỗi người ta lấy tên ông đặt cho quĩ học bổng. Tôi nghĩ cần phải xem lại điều 
lệ Nafosted, và nên mở rộng tài trợ nghiên cứu cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào ở Việt Nam 
để cho họ có cơ hội đóng góp vào khoa học nước nhà. 

Có lẽ những kết quả phân tích trên đây nói lên một điểm nổi cộm: đó là sự chênh lệch 
khó hiểu giữa miền Bắc và miền Nam liên quan đến các đề tài nghiên cứu được cấp tài 
trợ. Đây là một sự chênh lệch có thật. Sự chênh lệch đến mức vô lí này làm nảy sinh ra 
nhiều câu hỏi về sự phân phối quĩ nghiên cứu khoa học và sự công bằng trong việc phân 
phối. Nên nhớ rằng tiền bạc cho nghiên cứu khoa học là do người dân đóng góp, chứ 
chẳng phải của Nhà nước. Và, có thể nói rằng người dân miền Nam đóng góp nhiều thuế 
hơn người dân miền Bắc, một phần do dân số, và một phần khác do kinh tế phát triển 



hơn ở các tỉnh miền Nam. Ấy vậy mà đồng tiền người miền Nam đóng thuế không đến 
tay các nhà khoa học miền Nam một cách hợp lí! Do đó, vấn đề không chỉ là chênh lệch 
vô lí mà còn là một nghịch lí. 

Tại sao có sự chênh lệch về phân phối tài trợ cho nghiên cứu giữa miền Bắc và miền 
Nam? Tôi nghĩ trong khi chưa có lời giải thích nào thì chúng ta có thể đặt ra vài giả 
thuyết. Cách giải thích thứ nhất là các nhà khoa học miền Nam và miền Trung quá kém 
cỏi, còn các nhà khoa học ngoài Bắc quá thông minh, quá tài giỏi. Cách giải thích thứ 
hai là các nhà khoa học miền Trung và miền Nam không muốn làm nghiên cứu, chẳng 
thèm nộp đề cương nghiên cứu xin tài trợ. Cách giải thích thứ ba là Quĩ Nafosted chỉ là 
sân chơi cho các nhà khoa học miền Bắc; họ chỉ cho miền Nam khi còn dư thừa chút 
tiền. Cách giải thích tư là thông tin về Quĩ Nafosted không đến các nhà khoa học miền 
Trung và miền Nam. 

Tôi không tin là giới khoa học miền Bắc thông minh hơn hay tài giỏi hơn giới khoa học 
miền Nam. Hoàn toàn không có một bằng chứng nào để nói như thế. Do đó, cách giải 
thích thứ nhất không có cơ sở khoa học, và nên được bác bỏ. 

Các nhà nghiên cứu các tỉnh phía Nam không muốn làm nghiên cứu khoa học? Giả 
thuyết này có thể đúng, vì ở miền Nam giới khoa học nhiều khi có cơ sở kinh doanh, hay 
bác sĩ lo làm tư, nên không muốn làm khoa học. Đối với nhiều người ở miền Nam, họ 
không chấp nhận kiểu “làm dự án” như là một cách nâng cao thu nhập cá nhân. Do đó, 
rất có thể số đề tài từ miền Nam quá ít, nên chẳng có bao nhiêu đề tài được cấp tài trợ. 
Nhưng vì tôi không biết đằng sau của hoạt động Quĩ Nafosted như thế nào, và cũng 
không biết con số đề tài xin tài trợ của 3 miền là bao nhiêu, nên đây vẫn là một câu hỏi 
còn tồn đọng. 

Cách giải thích thứ ba là kì thị Nam Bắc cũng khó có cơ sở khoa học. Có thể nói thẳng 
rằng trong nhiều nhà khoa học phía Nam, vẫn còn tồn tại ngầm một quan niệm các quĩ 
nghiên cứu cấp bộ, cấp Nhà nước là chỉ dành cho các đồng nghiệp phía Bắc. Đại đa số 
các hội đoàn khoa học đều do các nhà khoa học phía Bắc làm chủ tịch. Đại đa số những 
hội đồng xét duyệt chức danh giáo sư cũng do các giáo sư phía Bắc làm chủ tịch. Đó là 
sự thật. Do đó các nhà khoa học miền Nam không mấy “mặn mà” với việc ra ngoài Bắc 
xin tài trợ, bởi vì họ nghĩ rằng khả năng được tài trợ rất thấp, mà còn tốn kém cho một 
việc mà kết quả có thể thấy trước. Ngoài ra, do di sản tiêu cực trong quá khứ, còn nhiều 
người không tin vào sự công bằng trong xét duyệt đề cương, nên cũng không muốn nộp 
đề cương nghiên cứu. Dù đó chỉ là cảm nhận (chứ cũng chưa có dữ liệu nào để nói như 
thế), nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm lí thụ động. 

Những ai từng làm trong các đại học phương Tây còn nhớ vào cuối thập niên 1980s và 
đầu thập niên 1990s khi VN mới mở cửa, có nhiều sinh viên từ VN sang đây du học, 
nhưng 99% sinh viên xuất thân từ miền Bắc. Có nhiều du học sinh miền Nam phản ảnh 
rằng khi họ nhận được thông báo thì không có đủ thì giờ để làm thủ tục, trong khi đó 
đồng môn ngoài Bắc đã hoàn tất thủ tục. Đó là một thủ đoạn có thể nói cực kì rẻ tiền và 
thấp kém, nhưng lại cực kì có hiệu quả để hạn chế du học sinh từ miền Nam. Sau này, 
các cơ quan cấp học bổng từ nước ngoài, đặc biệt là Úc, biết được thủ đoạn này nên họ 



ra thông báo cho cả 3 miền, và sự phân phối du học sinh có phần cân bằng hơn. Nói như 
thế để đặt câu hỏi là thủ tục ra thông báo của Quĩ Nafosted có thật sự đến tai và mắt của 
các nhà khoa học miền Trung và miền Nam? 

Đất nước đã thống nhất 35 năm, nhưng những dữ liệu trên đây cho thấy việc phân phối 
tài trợ cho nghiên cứu vẫn còn một khoảng cách quá lớn giữa Bắc và Nam. Theo tôi, đó 
là một rào cản cực kì lớn để khoa học Việt Nam vươn lên và phát triển. Ngày nào còn sự 
bất công và phe phái Bắc Nam trong khoa học, ngày đó khoa học Việt Nam vẫn chưa 
thống nhất và sẽ không có cơ hội huy động trí lực của toàn quốc. 

Quĩ Nafosted ra đời nhằm san bằng những bất bình đẳng trong việc phân phối tài trợ cho 
nghiên cứu khoa học và đem lại sự công bằng cho mọi nhà khoa học. Chúng ta chưa biết 
mục tiêu công bằng có đạt hay chưa, nhưng rất tiếc sự mất bình đẳng Bắc – Nam vẫn 
còn tồn tại một cách phi lí. Sự phi lí không thể giải thích được bằng logic thông thường. 
Hi vọng rằng trong tương lai, Quĩ Nafosted sẽ tìm biện pháp đem lại công bằng cho mọi 
nhà khoa học trên mọi miền đất nước. 

nguyenvantuan.net/science/4-science/972-khoang-cach-bac-n… 

====================================================== 

Lời bình: Thời nay, ai có tư tưởng băng nhóm để ăn tiền là đích thị là BỌN PHẢN 
ĐỘNG đang ngấm ngầm hoạt động trong nội bộ của ta. Cảm ơn GS Tuấn đã nói 
lên sự thật. Thành thật xin lỗi những người dân miền Nam, Trung chịu nhiều khổ 
cực để đóng góp chung cho cả nước nhưng….Sự thật dã man này hy vọng là hồi 
chuông cảnh tĩnh những bọn cơ hội trong khoa học, bọn chạy đề tài khoa học,…, 
bọn làm giàu bằng các đề tài khoa học dỏm, bọn ăn chia và thâu tóm tài trợ khoa 
học, bọn khoa học dỏm đang cố tình chia rẽ dân tộc vì mục đích thấp hèn.  
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 4 weeks ago.  

 

TS tinh thuong men thuong says: 

GS NVT có nhiều bài rất hay. Cũng xin thưa với GS rằng MN ko thích làm đề tài bằng 
ngân sách NN tài trợ, theo thiển ý của cá nhân thì do: 
- Cảm giác khó thắng, vì vậy, theo đuổi mất thì giờ. 
- Tài trợ chả bõ bèn gì, mà thủ tục quá nhiêu khê, có thể phải qua nhiều “trạm”. 
Tuy nhiên, MN vẫn có nhiều NC có giá trị lớn về mặt y sinh học. Nếu GS theo dõi, sẽ 
thấy những đề tài có tầm ảnh hưởng chiến lược đến guidelines, quy trình chẩn đoán, điều 
trị, hay thuốc mới, đều xuất phát từ MN. Tiền ở đâu ra? Là do hợp tác NC với nước 
ngoài. Nhà tài trợ, hoặc tổ chức NC chu cấp đầy đủ khi 1 đề cương được chấp thuận, ko 
có xu nào bị rớt đi đâu cả. Người tham gia NC còn được hỗ trợ tối đa về training, viết 
lách, v.v… 
Nhưng cũng có thiệt thòi: Chẳng mấy ai là nhà NC của VN được đứng tên đầu hoặc CA 
cả. 
Đôi khi người lao động cật lực chỉ được liệt kê trong “Acknowledgment” 
Thôi, dù sao cũng được làm NC, đóng góp công sức cho tri thức nhân loại, có hữu ích 
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cho con người. Được mở mang đầu óc, và như GS NVT có nói, có cơ hội làm việc, tiếp 
xúc với những người thông minh nhất hành tinh. Và có 1 cảm giác được đối tác rất tôn 
trọng và quý mến (vì họ hiểu rõ tại sao họ ko thể để tên của anh ta, chị ta vào mà lại là 
tên người khác). 
Thôi thế cũng tạm được. Chả cần lấy tiền dân mà mình vẫn là người có ích. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Nhân đọc bài: 

dantri.com.vn/c20/s20-407302/phai-xem-xet-trach-nhiem-hin… 

xin có vài lời gửi các DỎM: Ông Tô dùng quyền lực của mình để bóp nghẹt mọi thứ, 
mua bán, đổi trắng thay đen mọi thứ, trước khi UBKTTU vào cuộc. Chuyện này chẳng 
khác gì chuyện các DỎM dùng quyền lực trong tay để thao túng mọi thứ trong khoa học, 
những trò mua bán – chạy đề tài, đào tạo tiến sĩ giấy, thạc sĩ dốt,…., từ đâu mà ra, sẽ 
không khó để nói rằng đó là “kết quả” của các DỎM! Nghiên cứu thì dốt, công bố toàn 
dỏm, nhưng khi viết báo cáo thì toàn “xịn”, lập bè lập phái, làm cho cả những người 
nghiêm túc mất phương hướng, tự chế ra các tiêu chuẩn dỏm,…… để bóp chết khoa học 
Việt Nam,…., đó chẳng phải là các hoạt động phá hoại của các DỎM hay sao? 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

vientoan says: 

Tôi xin POST một câu chuyện rất thời thượng, liên quan tới việc PHONG DANH của 
một nhà văn, nhờ tôi post hộ vào trang này. 

CHÂN PHỜ ZỜ SỜ 
Tặng LKT 

Hai đứa ngồi ở quán café vỉa hè tranh luận. Tuấn vẫn nằng nặc giữ cái lý của mình. 
Tuấn ngượng. Tuấn không quen làm thế. Không đời nào. Không đời nào. An bảo, đã thế 
thì đừng làm nữa, đừng làm ngay từ đầu để được làm kẻ sĩ. Còn nếu vẫn định làm ý à, 
thì không thể khác đâu, bây giờ mình kẻ sĩ quá vừa hỏng việc, vừa đồ gàn. Hình như An 
có phần tự ái… 
Tuấn và An bàn mưu tính kế để Tuấn đi làm cái chân Phó giáo sư (từ đây trở đi người 
viết câu chuyện này viết tắt là PGS, hoặc là phờ zờ sờ, hoặc theo cách của dân gian 
đương đại là phá giới sớm!!!). Ừ, cái chân PGS. PGS là cái chức danh gì nhỉ? Thực ra 
Tuấn cũng lơ mơ nốt. Tuấn chưa lúc nào nghĩ thật cẩn thận về chuyện này. Nhưng thấy 
bảo ở nước mình thì cái chức phờ zờ sờ cho đến zờ sờ được nhiều lợi lộc lắm. Nhất là 
anh lại giảng dạy ở một trường đại học. Anh được kéo dài tuổi làm việc năm năm này, 
chứ không thì cứ đúng tuổi là hưu; được nhận các đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện 
cấp bộ cấp nhà nước này, mà cái khoản đề tài thì có thể có tiền chục triệu tiền trăm triệu 
thậm chí tiền tỉ (cái anh trí thức trí ngủ thì không có một cách làm tiền nào chính đáng 
hơn thế, đút túi ngọt ngào hơn thế, có vẻ sang trọng hơn thế, tiền đầu tư cho nghiên cứu 
khoa học cơ mà). Được gì nữa nhỉ, à được thăng quan nếu có thể (dĩ nhiên thăng quan 
tiến chức không nhất thiết cần cái món phờ zờ sờ này lắm, mà cần nhiều thứ khác nữa, 
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thí dụ giỏi chạy mánh, giỏi chịu nhục, giỏi cả hầu bao nữa…). Và được cái danh hiệu 
sáng choang. Từ một anh giai cấp nông dân cần lao chân đất mắt toét bỗng nhiên sau 
một đêm, woa, những kẻ quê mùa bỗng thành trí thức. Oách lắm. Về làng phải biết. 
Làng của Tuấn ngày xưa cũng được coi là làng khoa bảng. Nghe đâu có ông đỗ đạt tiến 
sĩ làm đến thượng thư đời nhà Mạc (cái triều này không chính danh chính sử, bị coi là 
ngụy triều, nên các bậc khoa bảng không được ghi danh trong Văn Miếu) được thờ ở 
đình làng. Nhưng ông ấy mới tới cái chân tiến sĩ, chứ đằng này còn là PGS tiến sĩ kia (từ 
đây trở đi người viết chuyện này gọi tắt là PGSTS, hay là phờ zờ sờ tờ sờ). Danh giá 
lắm. Cả làng cả xã bây giờ mới nứt ra một anh PGSTS chứ truyền đời nay đã làm gì có. 
Nghĩ thế, Tuấn thấy râm ran trong lòng. Về làng. Về làng phen này khối dòng họ trong 
làng phải ghen tị đến lòi mắt chứ chẳng chơi. Đấy, mày bảo họ nhà mày to nhất làng ư? 
Ừ thì to. Nhưng có thằng nào làm đến PGSTS nào. Mày bảo họ nhà mày giầu nhất làng 
ư? Ừ thì giầu. Giầu khi chết có mang theo mà ăn được à? Vả lại thì nhà tao cũng chẳng 
phải loại nghèo. Giầu nghèo tùy lúc. Nghèo thì lâu giầu thì mấy. Giầu nghèo thì còn lấy 
cơ bắp mà làm ra được, chứ PGSTS lấy cơ bắp mà làm ra được ư?…Với lại, ở đời con 
gà tức nhau tiếng gáy. Tuấn dời làng từ bé, nhưng cái tâm tính làng thì không dời được. 
Mà dời là dời thế nào. Cùng thì là trà lứa với nhau, nó cũng sêm sêm như mình mà nó 
PGSTS từ mấy năm rồi. Nó hơn chó gì mình. Nó chỉ được cái khoản kia là giỏi thôi, chứ 
chữ nghĩa thì có gì đâu nào. Viết lách thì ba lăng nhăng. Nó chả có cái tội gì, duy nhất 
chỉ một cái tội là viết nhạt. Thế thôi. Trong nghề nào chứ nghề viết, nhạt được coi là có 
tội. Nhạt là tội ác. Thế mà nó đã đường đường chính chính PGSTS từ mấy năm nay rồi. 
Mà chả riêng gì nó, mấy đứa kia cũng rứa cả thôi mà cũng đã đâu vào đấy. Nhìn ra còn 
trơ lại mình Tuấn. Mà Tuấn có đến nỗi nào. Tuấn chỉ mỗi một cái tội là đ…chịu hèn thôi 
(ấy chết, lại văng bậy rồi, quen mồm rồi, mà nói cho vuông, cánh trí thức là văng nhiều 
nhất, văng văng mạng, chứ đừng tưởng). Không chịu hèn là thế nào? Nghĩa là Tuấn 
không biết chạy. Chạy ư? Sao lại phải chạy? Thì gọi là chạy chứ thực ra nó không có gì 
to tát lắm. Nghĩa là phải chịu khó đi thăm nom một tí. Nghĩa là phải như thế nào? An 
kiên nhẫn ngồi giảng giải, nghĩa là phải đến thăm nhà đủ mặt mấy ông trong hội đồng, 
người ta chẳng đòi hỏi gì, mình nên nói với người ta một câu, ngày thường vẫn gặp 
nhau, bây giờ biết mười mươi người ta ngồi trong hội đồng, không nói một tiếng với 
người ta thì coi sao được. Tuấn gặng, sao lại cứ phải thế nhỉ? Tôi đủ công trình, đủ các 
loại giấy tờ, các loại điều kiện thì mặc nhiên là tôi được, chứ sao lại phải thăm với chả 
nom. Nói chuyện với Tuấn như nói với người trên giời rơi xuống ý. Ông có biết không, 
năm nào cũng vậy, ai cũng vậy, người ta phải làm thế hết đấy ạ. Không có cái chuyện cứ 
ngang bằng sổ thẳng đâu. Thế thì đã chả phải nói với cậu cho mệt. Ừ thì đồng ý là đi 
thưa gửi vậy, nhưng mà có phải phong bao phong biếc gì không? An chán nản, không ai 
người ta rao giá, nhưng mà xem trong mấy ông đấy, mấy ông trẻ trẻ thì thôi, có đưa cho 
người ta, người ta cũng không dám nhận, còn mấy bố VIP kia kìa, nhất thiết phải có, gọi 
là đôi tờ, thế thôi, gọi là. Tuấn giãy nảy. Tôi ngượng. Tôi xấu hổ. Các ông ấy mắng cho, 
khinh cho ấy chứ. Tuấn ơi là Tuấn, người giời ạ, đừng nghĩ ai cũng như Tuấn. Người ta 
cũng là người, cũng phải ăn phải tiêu, chả ai chê tiền cả. Tuấn nghe An, cho xong việc đi 
Tuấn ạ, thiên hạ người ta cũng thế, mình khác đi là không xong, cả làng nó thế mà. Tuấn 
ngao ngán, ôi cái thời thổ tả, phờ với chả sờ khốn khổ khốn nạn thế này sao… 
An kể cho mà nghe nhé. Lần An làm cũng thế. An cũng chẳng định đến ai, thế mà rồi 
cũng phải đến hết đấy. Ban đầu, tớ gặp đâu, tớ nói đấy, rằng sắp tới em làm chức danh 
đấy, anh để ý giúp em với nhé. Có người thì tớ gọi điện, tớ cũng bảo thế. Nhưng đến sát 



ngày, thằng Thái làm cùng đợt nó bảo ông gà sống thiến sót (GSTS) Lâm Tường đánh 
tiếng sao cái An hồi này đi đâu mất mặt nhỉ. Thế là tớ phải đến tận nhà. Có mang theo gì 
không? Có chứ. Một túi trái cây và một phong bao. Cụ thể là bao nhiêu? Liệu cậu có 
nhất thiết phải biết là bao nhiêu không? Ừ cậu không thích nói thì thôi. Nhưng tóm lại là 
cậu đi bao nhiêu ông? Thì đủ 7 ông, nhưng chỉ có 4 ông là có cái khoản kia thôi. Ông to 
nhất thì phải nhỉnh nhất. Cái ông ấy cũng khá gần gũi với tớ nhé, lúc đầu tớ không định 
đến, nhưng thằng Thái nó bảo cứ đến, cứ như thông lệ, còn ông ấy không nhận thì thôi. 
Cậu biết không, vừa bước vào nhà một cái, ông ấy bảo An đến mình là phải, mình không 
giúp An còn giúp ai nữa… Thế đấy. Giả dụ tớ không đến thì có toi không. Tuấn quyết 
định sớm đi. Tớ biết cậu khí khái, lại đàn ông đàn ang mà phải túi nọ túi kia đi đến từng 
nhà các ông ấy là khổ lắm. Nhưng đã chấp nhận làm thì đừng sĩ diện, tớ nói thật đấy. 
Còn nếu cậu nhất quyết không làm thì đừng lăn tăn, phải siêu thoát hẳn. Thôi, chào cậu. 
Quyết định thế nào thì gọi tớ. Nếu đi thì tớ mua sắm giúp, rồi tớ đi cùng. Thế nhé. Cố 
lên cho nó xong đi, đừng có gàn nữa ông tướng ạ! Nói xong, An lườm cho một cái rõ 
dài. Bao nhiêu thân mến. Đúng là đàn bà… 
Tuấn với An chả có gì với nhau, chỉ tình bạn đơn thuần. Hai đứa cùng học một lớp đại 
học. Ra trường, một đứa về Viện nghiên cứu nghiên cò, một đứa về trường đại học vừa 
dạy vừa dỗ. Ngày trẻ tao tao mày mày. Bây giờ con cái lớn tướng rồi. Gặp nhau cậu cậu 
tớ tớ. An đằm thắm, đáng yêu. Được cái rành mạch, dứt khoát. Bạn là bạn, không nửa 
nạc nửa mỡ. Tuấn nể An lắm. Gặp An, lắm lúc An mắng xơi xơi, nhưng Tuấn không tự 
ái. Ngày Tuấn đang học cao học chưa vợ con gì, An đã có con lên năm lên sáu rồi. Một 
hôm, An mò vào ký túc xá thăm Tuấn. An lừ lừ nhìn cái giường tầng hai Tuấn ở. Rồi 
quay ngoắt đi. Khoảng nửa tiếng sau, An mang về nào cái áo sơ mi mới, cái màn mới, 
hai cái xoong mới, một cái bếp dầu mới, lại một túi lạc, một túi ruốc to. An bảo, trông 
tạm bợ quá, thế này thì học hành làm sao được. Tuấn cười trừ, nghẹn nghẹn không nói 
được gì. Rồi cứ bẵng đi đến ba bốn tháng, nửa năm, An lại đến, lại mắng mỏ, lại mua 
mua sắm sắm. Lâu lâu không gặp nhau cũng nhơ nhớ. Mà An thì hễ cứ gặp là quyền uy 
với Tuấn, áp đặt Tuấn. Bạn bè lạ ghê cơ… 
Cả làng nó thế, mình không thế là toi luôn… Tuấn nhớ lời An dặn. Nếu không làm thì 
thôi, còn làm thì đừng có sĩ. An nó nói có lý đấy. Tuấn có đủ kiêu hãnh để không thèm 
làm nữa không? Cứ thử trắng phớ ra xem sao nào. Thực ra trong lòng Tuấn vẫn ham, 
vẫn còn thích cái phờ zờ sờ ấy. Đeo cái mác ấy vào cũng oai. Với lại nghĩ cũng tức. Mấy 
đứa năm ngoái cùng làm, nó đỗ mình trượt mới nhục chứ. Mà nó có ra cái gì đâu. Năm 
ngoái thi đấu, ai cũng bảo thằng Tuấn xứng đáng nhất, thằng Tuấn không đỗ thì chả ai 
đỗ. Ấy thế mà Tuấn trượt trắng mắt ra. Chả còn cái công minh công chính ở đâu nữa. 
Tuấn đau quá. Nhưng bằng tất cả lòng tự trọng của một kẻ có học, Tuấn không nói xấu 
ai, không than phiền ai. Nhiều người nói là tay nọ tay kia đánh trượt Tuấn, nhưng Tuấn 
biết thế, không bình luận, coi như điếc. Tuấn thầm điểm mặt từng người một. Bẩy phiếu, 
chỉ cần hai phiếu chống là đứt. Vậy hai là ai? Một là thằng cha ấy. Đã có lần cha ấy đi 
phét lác ở một chỗ nào đó bảo rằng thằng Tuấn là học trò tao. Có người hỏi lại, Tuấn 
bảo mả nhà Tuấn không có phúc để được là học trò của cha này một ngày nào. Vả lại 
trong đời Tuấn cũng không muốn có một ông thầy nào như hắn. Thế là đến tai. Từ bấy 
trở đi hễ gặp đám đông nào là hắn tranh thủ rêu rao về Tuấn đủ thứ xấu xa, không ra gì. 
Còn cha này…thì mình chẳng có thù oán quái gì. Nhưng chắc hắn cũng cho nốc ao. 
Kiểm lại chỉ có mỗi một lần, tình cờ cùng đi công tác với nhau, cha ấy hỏi, Tuấn đọc của 
tớ thấy tâm đắc nhất là cái gì. Tuấn ậm ừ, em đọc hết của anh, nhưng em thấy được nhất 



là cái bài giới thiệu tuyển tập ấy, còn lại em không nhớ được gì. Hắn tím mặt lại. Tuấn 
không biết khéo. Người ta hỏi thế tức là đang chờ ở mình một lời khen. Mà anh lại 
không biết khen. Tuấn cười thầm, nó ghét mình cũng là đáng kiếp. Còn ai nữa nhỉ? 
Chịu. Không thể đoán được. Mấy người còn lại hoặc không quen biết gì hoặc nếu có 
quen biết thì cũng khá dễ chịu với nhau, gặp nhau đây đó tay bắt mặt mừng. Mà ở ta cái 
chuyện bỏ phiếu nó cũng tùy tiện lắm. Tặc lưỡi là gật hoặc gạch, thế thôi, chứ cũng chả 
cần lý lẽ gì…Năm ấy Tuấn giấu không cho An biết, Tuấn lẳng lặng làm. Chẳng qua 
cũng là có chút sĩ với An. Chứ nếu An biết, An lo liệu thể nào cũng xong. Khi cái tin 
Tuấn trượt loang ra, An mới gọi điện nhẩy xếch lên tru tréo, rằng sao không thèm nói 
cho người ta biết tin, rằng thời buổi này nó nhốn nháo lắm, cứ ngay thẳng thì có mà ăn 
cám, rằng thôi thì làm lại, sang năm tớ phải xắn tay vào giúp cậu một tay… 
Có lúc Tuấn tặc lưỡi phờ zờ sờ là cái mẹ gì đâu mà sao mình lại phải khổ sở vì nó nhỉ. 
Ngày trước, nhiều danh nho kẻ sĩ lận đận quan trường khốn khổ khốn nạn mà tài năng 
vẫn chất ngất, danh thơm vẫn còn lưu. Mà ngay bây giờ cũng vậy, chưa hẳn đã hết bậc 
khí tiết kẻ sĩ. Nếu thực tài thực giỏi thiên hạ khắc nể phục. Anh đã ngu dốt, cứ đắp điếm 
vàng bạc mũ mãng đầy mình thì vẫn cứ lòi cái đuôi ngu dốt, chỉ tổ người ta khinh cho. 
Ngẫm về mình, Tuấn thấy mình cũng chưa ra gì. Cứ đằng thẳng ra, được cái chân tiến sĩ 
đã danh giá lắm rồi, còn mong gì hơn nữa. Học hành phổ thông thời chiến, lỗ mỗ. Thi đỗ 
vào một nền đại học củ chuối chẳng đâu ra đâu. Hết tiếng Nga tráng men lại tiếng Trung 
ú ớ, bây giờ lại tiếng Anh làng nhàng. Nói được vài câu giao dịch nhì nhằng. Đi vào 
chuyên môn là cứng lưỡi. Hễ mỗi lần hội họp có vài thằng Tây, ngượng chết đi được. 
Cái lần thằng cu đầu nhà Tuấn vừa mới đẻ được hơn tháng giời, bị khò khè đờm dãi, bác 
sĩ kê đơn thuốc, xong rồi bảo mua thêm cái lọ thuốc nước của ngoại về cho nó uống, tốt 
lắm. Tuấn sốt sắng mang về, vợ bảo uống thế nào? Tuấn nhướng mắt dòm vào cái bảng 
chỉ dẫn kèm theo toàn bằng tiếng Anh tiếng Pháp, dõng dạc phán nếu trẻ em sáu tuần 
tuổi là uống hai thìa cà phê. Hai vợ chồng dỗ dành cho thằng bé uống như chỉ dẫn. 
Thằng bé khóc ré lên, mãi không nín. Được một lúc, vợ Tuấn giật giọng anh ơi sao con 
mặt nó đỏ gay đỏ gắt lên thế này, hay con làm sao, con ơi con có làm sao không, đi gọi 
bác sĩ Hải ngay, không để thế này được đâu. Tuấn cũng thấy sờ sợ, ngộ nhỡ nhầm thuốc 
thì khốn. Tức tốc, bác sĩ Hải gần nhà chạy sang, xem lọ thuốc, hỏi cho uống thế nào. 
Tuấn trình bày, bác sĩ kêu giời lên. Nó chỉ dẫn trẻ em sáu tháng tuổi trở lên thì mới được 
uống, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 thìa. Tuấn bảo ơ thế thì tớ đọc chữ tháng lại thành ra 
chữ tuần…Bữa ấy được phen hú vía. Nó bị say thuốc. Hai vợ chồng lại đè ngửa thằng cu 
hơn 6 tuần tuổi ra cho uống no bụng nước để giải say…Thế còn cái gọi là công trình 
khoa học của Tuấn, ừ thì cũng hết quyển nọ đến quyển kia, nhưng Tuấn biết, nó vừa 
phải lắm, bé mọn lắm, cứ in đầy ra đấy nhưng có ai đọc đâu, kể cả sinh viên nó cũng 
không thèm đọc. Âu cũng là cái tật chung của khoa học xã hội và nhân văn ở ta, toàn là 
hư văn, chung chung, toàn những điều to tát, nói dựa dẫm, thiếu cụ thể, phần lớn là lừa 
bịp. Thế thì phờ zờ sờ để làm gì. Vâng, để làm gì? Ồ, câu hỏi thật hóc hiểm. Dễ mấy ai 
dám trả lời cho thật hẳn hoi. Mà lạ thật, mấy bố mục kỉnh trán hói chức danh chức tước 
đầy mình chỗ nào cũng thấy có mặt, nói cứ trơn mồm không biết ngượng. Hết ngồi hội 
đồng này đến diễn đàn nọ. Nói dối tâm huyết. Nói dối thành một sự nghiệp. Sự nghiệp 
nói dối. 
Tuấn có thằng bạn thân, trí lự hơn người. Nó thừa sức làm zờ sờ chứ đừng nói là phờ zờ 
sờ (mở ngoặc là đang nói trong phạm vi ở nước ta thôi). Nhưng không thấy nó làm. Hỏi, 
nó cười cười không nói gì. Tuấn ướm thử, năm tới tớ định làm đấy. Nó lại cười cười 



không nói gì. Đểu thật. Đến khi Tuấn quyết định làm, nó bảo, mày phải lường trước đấy, 
trong hội đồng có thằng nó sẽ phá mày đấy, thằng nào thì mày biết rồi, mà giả dụ tao 
làm thì thằng đầu tiên phá cũng chính là thằng ấy. Tuấn bảo, một thằng ấy phá thì còn 
lại sáu phiếu, vẫn thắng chứ. Mày ngây thơ quá. Nó đã phá thì nó phá từ bên trong phá 
ra, nó sẽ đi vận động từng người một để nhất trí với nó cùng phá. Lại thế nữa à? Thế thì 
còn quang minh chính đại mẹ gì nữa. Nó lại cười cười không nói gì. Đểu thật. Đến khi 
nghe tin Tuấn trượt, nó cười cười thủng thẳng nhân bảo như thần bảo mà lại. Mỗi lần 
nghĩ đến thằng bạn, Tuấn cứ ngường ngượng. Có phải nó không làm chỉ bởi vì có cái 
thằng bên trong nó phá hay vì điều gì cao hơn thế nữa?… 
Tuấn kể về thằng bạn ấy cho An nghe. An tặc lưỡi, có người thì thế, chứ còn đa phần với 
người khác thì nó cũng là cái gì ghê gớm lắm chứ không như Tuấn nghĩ đâu. Cái năm 
An làm nhé, cũng có một mẹ te tái đứng ra làm. Cái mẹ này thì chuyên môn có hơi kém 
thật. Hôm thuyết trình trong hội đồng, bị hỏi mấy câu ớ ra không trả lời được, trên 
đường trở về, vừa ra khỏi hội đồng, cứ thế đâm luôn xe máy vào bà gánh hàng rong, ngã 
xây xát hết cả mặt mũi chân tay, may mà không gẫy ghiếc gì. Chắc là choáng. Xong rồi 
phải gọi điện cho con giai đến chở về đấy. Mẹ kiếp. Tuấn lại nhớ đến cái thằng người 
Huế năm xưa. Sắp đến ngày bảo vệ tiến sĩ, đạp xe cọc cạch đi khắp Hà Nội, đến từng 
nhà các vị giám khảo hội đồng, đi qua đường tàu hỏa, đêm hôm mắt mủi thế nào mà bị 
lôi tuột cả người cả xe vào gầm tàu. Vụ ấy, dân trí thức học đường Hà Nội vẫn còn nhớ 
cả… 
+ + 

+ 

A lô, An đấy à, Tuấn nghĩ lại rồi, thôi thì tặc lưỡi làm mẹ nó đi cho nó xong, An ạ. An lo 
liệu đưa đường chỉ lối cho tớ nhé. Thôi thì tớ mặt dầy một phen. Ừ, tớ nghe lời cậu. Em 
nghe lời mợ. Mợ bảo em đi đâu em đi đấy, được chưa. Khỉ, việc của ấy cứ làm như việc 
của tớ không bằng ý. Định khoán trắng cho tớ đấy à? Nhưng mà, Tuấn cũng phải dẫn cái 
xác đi cùng với tớ nhé, cũng phải thò cái mặt ra nói với người ta một câu. Được chưa. 
Được rồi. Em nghe lời mợ. Mợ là Phúc thần của em. Làm thế nào thì làm, một lần cho 
nó xong luôn mợ nhé. Đánh chắc thắng chắc nhé. Em trao cả thân phận em cho mợ đấy. 
Khiếp, ăn với nói. Cứ thế nhé. Cứ thế! OK. 

Ngày mùng bốn Tết Kỷ Sửu, 2009. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
vientoan edited this topic 4 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Tổng thống Kirchner lên tiếng “Khi Đức đánh bại Argentina, toàn bộ người dân 
Argentina đều rất buồn. Nhưng chúng ta cần kiên nhẫn với Maradona, đội bóng cũng 
như đất nước Argentina cho dù nỗi buồn này sẽ còn kéo dài. Tôi đã gọi cho Maradona 
sau cuộc họp báo của ông ấy, nhưng ông ấy không thể nói lên lời vì đang khóc. Tôi ủng 
hộ ông ấy bởi không ai có thể đem lại nhiều niềm vui trên sân cỏ như Diego Armando 
Maradona đã đem lại cho chúng ta”, “Tôi đã mời toàn bộ đội tuyển tới Cung điện Tổng 
thống, nhưng họ từ chối bởi họ cảm thấy rằng mình không xứng đáng với vinh dự này. 
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Nhưng tôi tin rằng họ đã sai bởi họ xứng đáng được như vậy, và tôi sẽ đợi họ”. 

nguyenvantuan.net/online-news/986-dam-tau-titanic-viet-na… 

Đọc đoạn này mà thấy buồn cho GS, PGS dỏm: do không xứng đáng nên lập bè lập 
phái để “chế tạo” ra tiêu chí dỏm và tiếp tục “cướp” tiền của dân bằng những 
nghiên cứu dỏm. Cái nghèo nhất của GS, PGS dỏm là nghèo lòng tự trọng. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

GS Nguyễn Văn Tuấn đã lên tiếng về các đề tài Nafosted. JIPV tiếp tục nổi tiếng vì 
có thêm “một citation”: 

nguyenvantuan.net/science/4-science/999-ve-khoang-cach-ba… 

Hy vọng với những tranh luận cởi mở liên quan đến các đề tài sẽ làm cho DỎM hết 
đất sống và sẽ phải chuyển nghề hoặc “chết” bớt  
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 3 weeks ago.  

 

inhainha says: 

Còn ở đây nữa nè bác bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-chut-ve-may-va-tao.html. 
Mấy hôm nay lên trên đây tranh luận với BS Hồ Hải, một blogger khá nổi tiếng, bác này 
có hiểu biết khoa học giống mấy ông GS dỏm nhà ta quá. Bác này sắp viết về JIPV trong 
entry sắp tới, để xem bác ấy viết JIPV như thế nào. 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 3 weeks ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Sao bác inhainha không lưu ý BS Hồ Hải tiêu chuẩn 1.1., 1.2. của JIPV? JIPV đâu chỉ 
thuần túy dựa vào ISI. Hy vọng là ông này có thể khả năng hiểu hết những gì trên JIPV 
trước khi viết bài về JIPV. 

Tôi cũng xin nhắn mấy anh dỏm mà tôi đã có dịp trao đổi: không có ISI thì phải có 1.1., 
1.2. nếu muốn chứng tỏ giá trị khoa học. 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.  

 

inhainha says: 

hahaha, thật ra tiêu chuẩn 1.1 và 1.2 có mối tương quan mật thiết với số lượng ISI, bác 
bảo “không có ISI thì phải có 1.1 và 1.2″ khác nào bắt người ta leo lên lầu mà không cần 
dùng thang,  
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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connan2010 says: 

Qua cuộc tranh luận giữa BS Hồ Hải và Inhainha, mình thấy rằng chẳng nên tranh cãi 
với những người có quan điểm về khoa học như vậy. Mình cũng gặp nhiều người như 
thế rồi. Cách tốt nhất là im lặng . 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

Xem hồ sơ anh BS này thì có hiểu biết gì về nghiên cứu khoa học nghiêm túc đâu mà 
tranh luận. Anh ta chỉ là một anh thợ y khoa thôi, không phải là dạng bậc thầy. Nếu gã 
inhainha muốn trao đổi với anh ta thì cứ nhấn liên tục vào “thế nào là một bài báo khoa 
học nghiêm túc” thì anh ta sẽ bí thôi, chưa cần nói đến ISI. Ngay cả NTZ còn bị hỏng 
trong việc nhận thức thế nào là giá trị khoa học của một GS. 

Tớ có xem những gì anh BS đó viết, về mặt khoa học, anh ta chỉ xứng đáng là người 
“tìm thầy hướng dẫn NCS” thôi. Nếu xin tớ thì tớ từ chối ngay, hoặc tớ sẽ chỉ cho anh ta 
biết “về chuyện đời thì có thể anh hơn tôi, về việc nghiên cứu thì xin lỗi anh: anh chưa 
thể làm học trò của tôi vì khả năng khoa học của anh là 0. Nghiêm trọng là anh chẳng 
hiểu gì về NCKH nhưng lại thích nói càng”. Ok? 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@connan2010: bác nghĩ vậy cũng có lý của bác, có lẽ bác cũng bị các dỏm cho lên bờ 
xuống ruộng nhiều lần nên nản. 

Nhiều dỏm thường sử dụng chiêu tung hỏa mù, bảo rằng JIPV không chính xác, là bịa 
đặt … làm cho nhân dân hoang mang, bối rối, chẳng biết ai đúng, ai sai vì vậy em nghĩ 
cũng nên có trách nhiệm giải thích rõ ràng một tí về tiêu chuẩn JIPV sử dụng, phản bác 
lại những lập luận phi khoa học, không có bằng chứng. BS Hồ là người hiểu biết lẽ phải, 
đạo lý nên việc giúp bác ấy nhận thực đúng đắn về công bố quốc tế, tiêu chuẩn ISI … 
cũng là việc hay. Nay mai, JIPV sẽ là đối tượng trong bài báo của BS Hồ, dù bác ấy viết 
đúng hay chưa đúng về JIPV thì ít nhất việc xuất hiện trên entry của bác ấy cũng giúp 
nhiều người biết được việc JIPV đang làm. Điều quan trọng là chúng ta nên định hướng, 
chỉ dẫn và giải thích công việc của chúng ta để cộng đồng thấu hiểu. Trên JIPV có giảng 
đường dành cho dỏm thì lâu lâu chúng ta cũng nên mở những lớp “lưu động” để các 
giảng viên JIPV bớt quan liêu, các bác nhỉ?  
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

Như đã nói, tớ ủng hộ inhainha mở lớp “lưu động”. Vụ này mới!  

Inhainha và tớ đã từng chinh chiến nhiều nơi, từng giúp NTZ, ĐDH, PHT nhận thức 
đúng về NCKH. Công bằng thì gã inhainha “nghệ thuật” hơn tớ nên tớ chưa lên tiếng 
với anh Hồ Hải. Tớ thì hơi “bạo lực” tí, giảng không hiểu có khi tớ “bóp bóp” thì hỏng 
việc nên cũng vụ này tớ nhường inhainha. Nhắc inhainha: anh này chủ yếu dùng kinh 
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nghiệm trường đời và chuyên môn của một anh thợ. Biết điểm yếu này thì inhainha sẽ 
giúp anh ta hiểu chuyện thôi. Nghe anh ấy nổ về “thằng con của tớ” mà thấy buồn cười, 
đúng là chả hiểu nghiên cứu là gì. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Huhuhu, tạp chí rác còn ăn trên đầu trên cổ NCS nữa 
nguyenxuandien.blogspot.com/2010/07/le-phi-2-trieu-ong-ch… 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Đọc bài này mới thấy các Dỏm liên kết với nhau trù dập bác Phạm Đức Chính như thế 
nào: 
www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&CategoryID=3… 

Ôi thương thay cái nền cơ học Việt Nam, từ đó đến nay đã 2 năm mà vẫn chẳng thấy sự 
đổi mới gì cả. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Bài bác inhainha sưu tầm rất hay, tôi post lên luôn để mọi người xem cho dễ: 

Cơ học Việt Nam-Thực trạng và giải pháp 

Tại Hội thảo “Nghiên cứu khoa học đào tạo và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực cơ 
học” do Viện Cơ học, Viện KH&CN Việt Nam tổ chức ngày 6-7.11 tại Tam Đảo, 
TS.Phạm Đức Chính đã được Ban tổ chức mời báo cáo đề dẫn, nhưng một thành viên 
của Ban tổ chức (nguyên là Viện trưởng Viện Cơ học) cho rằng nội dung của báo cáo 
này đi chệch mục tiêu cuộc Hội thảo, nên đã kiến nghị với Ban tổ chức chỉ xếp báo cáo 
của TS.Phạm Đức Chính “vào phần tham luận cá nhân, nếu không được chấp nhận sẽ 
xin rút khỏi danh sách Ban tổ chức và không tham dự Hội thảo” (Trích thư gửi Ban tổ 
chức hội thảo). Theo TS.Phạm Đức Chính, toàn bộ thành viên Ban tổ chức Hội thảo đã 
đồng tình với kiến nghị này, vì vậy anh cũng sẽ không báo cáo tại Hội thảo . 
Tia Sáng xin đăng bản báo cáo của TS.Phạm Đức Chính để các nhà khoa học và nhất là 
cộng đồng khoa học ngành Cơ xem nó có thực là đi chệch với mục tiêu của cuộc Hội 
thảo hay không? 
————— 

Cơ học đóng một vai trò chính trên hướng gọi là Engineering (kỹ thuật). Thật vậy, ngoại 
trừ một số lĩnh vực đặc thù như công nghệ hóa-sinh, điện tử-hạt nhân, phần lớn các lĩnh 
vực trong kỹ thuật, từ chế tạo máy, xây dựng, giao thông, hầm mỏ,… tới thủy lợi và khí 
tượng-thủy văn, đều làm nghiên cứu và thiết kế với các mô hình cơ học về ứng xử và 
chịu lực của vật liệu, kết cấu, tương tác dòng chảy… Các KS cơ học-kỹ thuật thực hành 
đã có nhiều đóng góp trong tiến trình xây dựng và công nghiệp hóa đất nước. 
Việc thành lập Viện Cơ học thuộc Viện KH&CN VN, rồi Hội Cơ học VN cách đây hơn 
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¼ thế kỷ đã giúp liên kết các nhà cơ học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau từ các 
ĐH và Viện nghiên cứu, với mong muốn thúc đẩy trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo 
và nghiên cứu cơ học. Các quan chức đầu ngành (là các TSKH Cơ học đầu tiên của VN) 
đã vận động thành công để ngành Cơ học có vai trò độc lập được công nhận, được quan 
tâm và đầu tư thỏa đáng. Tuy nhiên những năm gần đây nhiều bất cập và tiêu cực nổi 
cộm dần hình thành đã dẫn tới hệ quả là các kết quả nghiên cứu và xây dựng lực lượng 
cơ học không đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cao đối với KHKT của VN trên tiến 
trình hội nhập – vấn đề được Hội thảo của chúng ta quan tâm. Bài tham luận này được 
trình bày thành 2 phần: 
1. Vị thế của Cơ học VN và Viện Cơ học. 
2. Cơ học VN cần được tháo khỏi các trở ngại 
Vị thế của Cơ học VN và Viện Cơ học 
Một số người trong và ngoài ngành Cơ học vẫn ngộ nhận rằng năng lực và các kết quả 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế của ngành Cơ học VN (với đầu tàu là dân Toán-Cơ của mô 
hình Liên Xô) chỉ thua hai ngành Toán và Vật lý. Đúng là trong quá khứ thời bao cấp, 
các bạn trẻ giỏi có xu hướng và được phân theo Toán, Lý, rồi đến Toán-Cơ ,…, và thực 
lực ban đầu của ngành Cơ và Viện Cơ – nhất là ở thời điểm những năm đầu 80 với số 
đông các nhà khoa học trẻ được đào tạo từ Đông Âu trở về – cũng đúng là như vậy. Tuy 
nhiên các con số thống kê thời gian gần đây đã cho một bức tranh khác hẳn. 
Báo cáo của Bộ KH&CN về kết quả NCCB các ngành 5 năm 2001-2005 cho các con số 
cụ thể như sau về số các bài báo và báo cáo hội nghị được công bố: 

(xem bảng) 

Không kể 2 hướng 8 và 9 được tách ra từ các ngành Vật lý và Khoa học Sự sống, trong 
số 7 lĩnh vực NCCB thì ngành Cơ học là một trong 2 lĩnh vực yếu nhất về số bài báo 
đăng tạp chí quốc tế, nhưng lại đứng đầu về số báo cáo hội nghị quốc gia – là thứ dễ dãi 
nhất. 
Lần đầu tiên, thống kê số bài báo quốc tế ISI (SCI & SCIE) 2004-2008 của Viện 
KH&CN VN được thực hiện đã cho thấy Viện Cơ học xếp thứ 11 trong số các Viện 
thành viên, so sánh theo tỷ lệ [số bài báo/số biên chế] của 4,5 năm, với thứ tự cụ thể: 
1.Viện Toán (1.68), 2.Vật lý (1.05), 3.Sinh học Tây nguyên (0.83), 4.Hóa học (0.54), 
5.Vật lý TP. HCM (0.51), 6.Hóa học các HCTN (0.50), 7.Khoa học Vật liệu (0.45), 
8.Sinh thái TN Sinh vật (0.30), 9.Công nghệ Sinh học (0.28), 10.Kỹ thuật Nhiệt đới 
(0.26), 11.Cơ học (0.24). 
Hệ thống giảm rung ứng dụng cho cầu dây văng 

Thống kê của Viện thông tin khoa học (ISI) về số các bài báo khoa học quốc tế chuẩn 
mực cũng cho thấy số các công bố quốc tế của Việt Nam là rất yếu, chỉ cỡ 1/3 con số 
tương ứng của Malaysia (trong khi số dân nước ta lớn hơn 3 lần số dân Malaysia), 1/5 số 
bài của Thái Lan, chứ chưa dám so sánh với khối Ðông Á và TQ. Số bài báo quốc tế của 
chúng ta chủ yếu do hợp tác quốc tế (80%). Ðiều đó cho thấy các nhà khoa học của 
chúng ta vẫn còn phải dựa nhiều vào hỗ trợ quốc tế (về chuyên môn, phương tiện, hoặc 
tài chính). 

Ngành Cơ học thậm chí còn yếu hơn mức trung bình: số bài báo nói chung của chúng ta 



ít hơn Thái Lan và Malaysia tương ứng là 5 và 3 lần, nhưng trên lĩnh vực Kỹ thuật (Cơ 
học) thì lại thua họ tới 6 và 4 lần. 
Thống kê của Viện thông tin khoa học (ISI) về số bài báo quốc tế các ngành của VN và 
một số nước 11 năm qua (1/1997-12/2007) cho: 

(xem bảng) 

Từ các con số này cũng có thể thấy rằng các công bố quốc tế của Việt Nam đều đến từ 
tất cả các lĩnh vực, và chủ yếu là từ các lĩnh vực khoa học ứng dụng, chứ không phải là 
đặc thù riêng của các lĩnh vực lý thuyết như Toán hay Vật lý – như ngụy biện của một số 
người ở ta. 
Mặc dù xuất phát điểm (thời kỳ sau thống nhất đất nước) của ngành Cơ không thua kém 
nhiều các ngành Toán và Vật lý về mặt lực lượng, nhưng đến nay về chất lượng khoa 
học của ngành Cơ thua xa họ. Các chức sắc đầu ngành Toán và Vật lý là các nhà khoa 
học vươn tới được các công bố quốc tế độc lập đã giúp định hướng cho thế hệ tiếp nối 
tới một văn hóa làm khoa học nghiêm túc và đã thiết lập được các mối quan hệ quốc tế 
giúp duy trì và phát triển các ngành này vượt qua các khó khăn của thời bao cấp trì trệ, 
ngành Cơ học không có được may mắn như vậy. Các lãnh đạo ngành đã tỏ ra là yếu kém 
về năng lực công bố quốc tế, nhanh chóng buông xuôi và đưa sự phát triển của ngành xa 
rời các chuẩn mực khách quan quốc tế. Họ duy trì các chuẩn mực mập mờ, cơ chế quan 
liêu, đặc quyền đặc lợi, để giành lấy kinh phí nghiên cứu, giữ cho bản thân và những 
người thân quen yếu năng lực chuyên môn những xuất đi nước ngoài hiếm hoi được viện 
trợ hay bao cấp Nhà nước – nhất là trong thời bao cấp khó khăn. Điều đó đã làm đẩy 
nhanh tiến trình chảy máu chất xám, hủy hoại đạo đức và tinh thần khoa học của cả cộng 
đồng. 
Viện Cơ học những năm 80 nhận chủ yếu các nhà cơ học trẻ tiềm năng được đào tạo từ 
Đông Âu, nay phần lớn trong số đó đã ra đi và bỏ nghề (khác với lớp người thời đó, giới 
trẻ giỏi ngày nay có xu hướng chọn các ngành kinh tế thay cho khoa học và kỹ thuật). 
Thay thế cho họ là nhiều người thân quen và quan hệ của các chức sắc, thiếu cả năng lực 
chuyên môn lẫn tâm huyết nghề nghiệp, nhằm vào bao cấp Nhà nước để dựa dẫm nhưng 
làm việc vật vờ hoặc sử dụng thời gian Nhà nước làm các việc khác. Số người có năng 
lực công bố quốc tế ở Viện Cơ hiện chỉ còn vài người (trong khi đó ở các Viện Toán và 
Vật lý còn được hai ba chục người). Số công bố quốc tế đạt chuẩn ISI (SCI Expanded) 
của Viện Cơ học 5 năm qua không bằng con số công bố trong 1 năm của Viện Toán hay 
Vật lý, mặc dù số biên chế chính thức đều cỡ 100 người như nhau. 

Ở Thái Lan hay Malaysia số bài báo quốc tế ISI trên các lĩnh vực Cơ-Kỹ thuật lớn gấp 
hàng chục lần so với ngành Toán. Ở Singapore, lĩnh vực có số bài báo quốc tế nhiều 
nhất là lĩnh vực Engineering (Kỹ thuật-Cơ học). Viện Cơ học Bắc Kinh có số biên chế 
lớn hơn 3 lần Viện Cơ học Hà Nội, nhưng có số công bố quốc tế mức chuẩn SCI nhiều 
hơn 30 lần, chưa kể mỗi năm họ còn có thêm ba chục bằng sáng chế. 

Số công bố quốc tế ngành Cơ học, nhất là công bố nội lực, tập trung chỉ vào một số rất ít 
người và một số bài quốc tế là của các NCS, TTS của ta làm chung với thầy ở nước 
ngoài (nhưng có ghi địa chỉ VN). 
Điều đáng quan tâm là hàm lượng khoa học trong các đề tài nghiên cứu cơ học là rất 



thấp, nhất là các đề tài nghiên cứu ứng dụng kinh phí lớn – vốn không được bảo đảm bởi 
các bài báo khoa học được phản biện độc lập, mà chỉ được nghiệm thu bởi một hội đồng 
chức sắc rõ mặt rõ tên nể nang nhau. Ý nghĩa ứng dụng của các đề tài này lại càng mơ 
hồ – vốn chỉ có thể được tài trợ bằng kinh phí bao cấp Nhà nước trực tiếp từ các cơ quan 
chủ quản hay qua các đối tác. Khi các cơ quan quản lý yêu cầu, Viện Cơ đã không thể 
đưa ra được các sản phẩm ứng dụng hay công nghệ gì đáng giá và có sức thuyết phục để 
khoe. Thậm chí có người còn đi xa hơn với luận điểm “NCCB làm cơ sở cho NCƯD 
không cần phải có công bố quốc tế” để giành thêm cho mình và thân hữu các đề tài 
NCCB với kinh phí lớn nhất – thêm vào các đề tài NCƯD kinh phí lớn đã có. Có tới cả 
hai chục đề tài NCCB trong Viện Cơ học, nhưng điều vô lý nổi cộm là 80% số công bố 
quốc tế chuẩn mực ISI của Viện Cơ học 5 năm qua là thuộc về 3 đề tài được cấp kinh 
phí ít nhất. Người ta đã làm như vậy kể cả khi hướng dẫn cụ thể của Bộ KH&CN từ năm 
2005 nhấn mạnh phải ưu tiên các đề tài có công bố quốc tế. Mọi người đều nhận thấy 
các đề tài khoa học, nhất là các đề tài gọi là ứng dụng được bao cấp kinh phí lớn, là các 
vụ đánh quả của một số người, và thiếu chuẩn mực khách quan rõ ràng. Nhiều đề tài 
nghiên cứu ứng dụng với nội dung chính chỉ là chạy thông các chương trình tính mua 
hay xin được ở nước ngoài (hoặc thậm chí được cho miễn phí trên Internet) áp với một 
số số liệu thực tế. 
Có một sự kỳ thị rõ rệt đối với những người đã vươn tới được công bố quốc tế, đặc biệt 
là tại Viện Cơ học. Họ chỉ có thể được các đề tài NCCB kinh phí nhỏ nhất, và cũng 
không có kinh phí để nhận đào tạo lực lượng trẻ. Thậm chí người ta còn ngăn chặn số ít 
nhà khoa học có thành tích công bố quốc tế khỏi các hội đồng chuyên môn… Các nhà 
cơ học trẻ có năng lực công bố quốc tế ở Viện Cơ hiện không có, mà chỉ có ở các ĐH và 
trong số NCS và TS đang học tập và thực tập ở nước ngoài xuất phát từ các ĐH. 

Lãnh đạo Hội Cơ học, Hội đồng NCCB, Hội đồng chức danh GS, Tạp chí Cơ học suốt 
hơn ¼ thế kỷ qua hầu như không đổi, với thành phần là những cá nhân tuy đã có những 
đóng góp trong thời kỳ đầu tập hợp và xây dựng lực lượng, nhưng thiếu năng lực công 
bố quốc tế và nay đều đã lớn tuổi và lạc hậu dần theo thời gian, tạo nên một cơ chế quan 
liêu cứng nhắc đặc quyền đặc lợi – là sức cản chính cho tíến bộ của ngành Cơ học. 
Người ta còn giữ quyền chỉ định lớp người kế cận, bất chấp các chuẩn mực khách quan. 
Chính những tiêu cực nói trên đã làm mất đi rất nhiều sức mạnh và vị thế của Viện Cơ 
học nói riêng và ngành cơ học so với triển vọng và tiềm năng sức trẻ cách đây hơn ¼ thế 
kỷ. 
Cùng với việc chảy máu chất xám ồ ạt lực lượng đã được đào tạo ở Đông Âu như đã nói, 
sự buông xuôi của số người còn lại, đã hai chục năm nay hầu như không có TS, KS, CN 
trẻ nào được đào tạo ở nước ngoài vào Viện Cơ học. Số đông biên chế của Viện được 
các chức sắc nhận vào chủ yếu do thân quen và quan hệ, thậm chí cũng không phải là 
sinh viên khá giỏi của các ĐH trong nước. Về mặt này Viện Cơ còn thua cả các ĐH vì 
họ có nguyên tắc là chỉ nhận giữ lại làm giảng viên từ số ít sinh viên giỏi (trong khi Viện 
lại phải đảm nhận vị trí đầu tàu nghiên cứu và đào tạo sau ĐH!). Một số người trong 
Viện được cử đi đào tạo TS ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (đề án 322) cũng là 
theo chế độ và do các chức sắc chọn chứ không phải là nhà khoa học trẻ có tiềm năng 
(những người trẻ giỏi ở Viện Cơ hiện cũng không có). Tình hình mới nhất là hầu hết số 
bạn trẻ được nhận vào Viện Cơ năm vừa qua, sau một thời gian làm việc đã bỏ đi do 
lương thấp và công việc chuyên môn không rõ ràng, không hấp dẫn, và không có triển 



vọng. 

Về nhiệm vụ đào tạo 
Việc lập ra khoa Cơ kỹ thuật đặt ở Đại học Công nghệ – ĐHQG HN do Viện Cơ học 
kiêm nhiệm giảng dạy đã không được suy nghĩ nghiêm túc, không xuất phát từ nhu cầu 
của thực tế, và các khó khăn cả đầu vào lẫn đầu ra hiện nay là đều có thể nhìn thấy 
trước. Nói là cơ kỹ thuật nhưng thực chất vẫn dạy các giáo trình cũ theo đường mòn của 
khoa Toán-Cơ (ĐH KHTN) kiểu Liên Xô vốn đã khó khăn từ trước, học viên không có 
được các kiến thức kỹ thuật chuyên môn cụ thể. Trong ĐHQG HN hầu như không có 
ngành nào khác cần dạy môn cơ học dù như một môn phụ, trong khi các trường kỹ thuật 
lại tự đào tạo được những người làm cơ của ngành mình vừa có kiến thức kỹ thuật 
chuyên môn của ngành, và chọn được những người tốt nghiệp giỏi của mình để dạy cơ. 
Các viện kỹ thuật chuyên ngành cũng chỉ tuyển người từ các trường theo ngạch dọc của 
mình chứ không chọn đa dạng như quốc tế. Thậm chí các học viên Cơ học cũng không 
cạnh tranh được với các học viên Toán và Lý để dạy các môn này ở trường phổ thông. 
Các học viên gọi là Cơ học kỹ thuật này cũng chẳng có ưu thế về tiềm năng nghiên cứu 
khoa học (mặc dù NCKH nghiêm túc vẫn còn chưa được thực sự đề cao ở ta), khi mà 
đầu vào thì kém, trong khi các giảng viên kiêm nhiệm được chọn phần nhiều là dân 
Toán cơ lớn tuổi thiếu kinh nghiệm giảng dạy và không có năng lực nghiên cứu công bố 
quốc tế – là các chức sắc và thân hữu (để được hưởng lương kép và chức danh). Tới nay 
sinh viên học kém thi lại nhiều, trong khi điểm tuyển vào là thấp nhất trong khối A ở 
ĐHQG HN, mà đều vào miễn cưỡng – hầu hết từ nguyện vọng 2. Đầu ra lại càng mờ 
mịt. Tại chi hội Cơ học vật rắn nhân Đại hội Cơ học toàn quốc 12/2007, một sinh viên 
Cơ học ĐHQG HN đã phát biểu thẳng thắn và xác đáng: “Các thầy đã lừa chúng em, nói 
cứ học đi …, nhưng đến khi ra trường thì không xin được việc làm và chỉ có thể xin đi 
trái ngành làm thợ tin học … 

Một số giải pháp để hội nhập và phát triển 
Trong sự yếu kém chung của khoa học nước nhà, có thể nói Viện Cơ học đang trong 
khủng hoảng. Đất nước đã hơn 20 năm đổi mới, nhưng một số chức sắc (vốn đã được 
đào tạo đầy đủ ở nước ngoài) vẫn né tránh chuẩn mực quốc tế, nói rằng phải từ từ (?), 
nhưng thực chất chẳng làm gì giúp hướng tới mục tiêu hội nhập, mà chỉ tìm mọi cách 
kéo dài cơ chế lạc hậu cũ để duy trì đặc quyền đặc lợi. Vì vậy muốn phát triển và hội 
nhập trước hết phải được tháo gỡ khỏi những trở ngại hiện hữu. 
Việc tiên quyết là phải đề cao các chuẩn mực khách quan trong khoa học, đó là các bài 
báo khoa học được phản biện kín (đặc biệt là các bài báo công bố tạp chí quốc tế SCI, 
SCIE), bằng sáng chế, sản phẩm mới hữu dụng tự đứng được trên thị trường, chứ không 
phải bám vào chiêu bài “ứng dụng hình thức”, “chức danh hình thức”, hay “quan hệ”, 
như thời gian qua. 
Chỉ dựa vào chuẩn mực khách quan khoa học chúng ta mới tạo được môi trường khoa 
học lành mạnh để các cá nhân phấn đấu vươn lên, đào tạo và hợp tác khoa học thực chất 
và có hiệu quả. 
Các hội đồng chuyên môn phải được chọn là những người có thành tích chuẩn mực 
khách quan quốc tế tốt nhất trong 5-10 năm qua, bất kể thâm niên, chức danh, chức vụ. 
Các chức sắc thâm niên đã qua tuổi hưu 60-65 mà không có kết quả nghiên cứu chuẩn 
mực quốc tế nào trong 5-10 năm qua (nhất là các cá nhân từ cơ quan nghiên cứu đầu tàu 



là Viện Cơ học) nên rút lui khỏi các Hội đồng chuyên môn, ban biên tập Tạp chí Cơ học, 
và các vị trí chủ chốt trong Hội Cơ học. Họ cũng không nên áp đặt đưa người thân tín 
thay thế mình bất chấp các chuẩn mực khách quan và lợi ích quốc gia – một ví dụ – như 
Hội đồng NCCB Cơ học năm 2008 mới được thành lập, gồm phần lớn là những người 
gần gũi của mấy cựu trào chứ không phải là những nhà cơ học tiêu biểu nhất về thành 
tích công bố quốc tế theo đề xuất của Bộ KH&CN. 
Vấn đề sống còn đối với Viện Cơ học là phải vươn lên thực sự là đầu tàu nghiên cứu và 
đào tạo sau ĐH tới chuẩn mực quốc tế của ngành Cơ học. Tiếp nhận và xây dựng nguồn 
nhân lực có chất lượng là quan trọng nhất. 
Viện tuy hiện có biên chế đông (100 người) nhưng thiếu trầm trọng cả các đầu tàu khoa 
học và lực lượng trẻ có năng lực. Viện cần có chính sách ưu tiên thu hút các TS giỏi 
(nhất là mới từ nước ngoài trở về) đã có các thành tích công nghệ và công bố quốc tế và 
đang có đà, sinh viên giỏi của các ĐH. 
Trong khó khăn chung của khoa học VN không hấp dẫn giới trẻ giỏi, hiện mới chỉ nhận 
thấy một số ít các nhà cơ học trẻ có tiềm năng từ số sinh viên giỏi của các trường ĐH 
Bách khoa, Xây dựng, Giao thông Vận tải, và lớp cử nhân tài năng ĐH KHTN, đang 
làm TS và sau TS ở nước ngoài. Một số khá nhất đang có xu hướng xin làm việc ở nước 
ngoài, trong khi trong nước chúng ta chưa có chính sách gì thu hút họ. Ngành Cơ học và 
Viện Cơ học đang rất cần những mầm ươm đó sau khi đã để lãng phí thế hệ vàng đã 
được đào tạo ở Đông Âu những năm trước đây. Viện Cơ học cần đi trước một bước 
trong việc hướng tới nguồn trẻ này. Nguồn nội lực trẻ của Viện hiện rất yếu, nếu không 
nói là không có. 
Cần phải có đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu khoa học trẻ tài năng sẽ có được điều kiện 
làm việc, nhận đề tài, thăng tiến thuận lợi (không bị cản trở bởi các chức sắc thâm niên 
đặc quyền đặc lợi, hẹp hòi và đố kị); Các sinh viên trẻ giỏi phải có điều kiện thuận lợi 
thăng tiến nghề nghiệp, hướng tới các bằng cấp ThS, TS thông qua nghiên cứu khoa học 
thực sự ngay từ khi vào cơ quan, và có thu nhập thỏa đáng (chứ không phải chỉ làm đầu 
sai và lao công cho các chức sắc cai đầu dài – tuy có chút tiền nhưng không tiến bộ gì 
thực chất về chuyên môn, hoặc làm khoa học chay không có thu nhập ở mức tối thiểu). 
Có thực mới vực được đạo. Nếu làm giả ăn thật tiếp tục ngự trị, chức quyền lấn át 
chuyên môn, không ai có năng lực khoa học thật muốn vào hay ở lại Viện, và sự tàn lụi 
của Viện trên cái đà hiện nay là không tránh khỏi giống như nhiều xí nghiệp quốc doanh 
những năm qua. 
Chỉ có biết đặt ra mục tiêu chung là chuẩn mực quốc tế khách quan, chúng ta mới động 
viên được sự hợp tác liên ngành thực thụ trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề 
cụ thể của công nghệ đáp ứng các yêu cầu nâng cao của hội nhập. Còn như hiện nay thì 
các cơ sở khác nhau việc ai người ấy làm theo kiểu riêng như trong lô cốt, và nếu có hợp 
tác chỉ là hình thức nhằm chia chác nguồn lợi bao cấp từ Nhà nước là chính. 
Khi có được môi trường khoa học lành mạnh và tin cậy lẫn nhau, chúng ta sẽ có thể 
khuyến khích và yêu cầu – giống như quốc tế – để các CN, KS tốt nghiệp ở cơ sở này 
đăng ký học ThS, TS, và cả xin việc ở cơ sở khác. Điều đó giúp cho kiến thức các cá 
nhân liên quan được đa dạng và giúp thúc đẩy cộng tác khoa học giữa các cơ quan. Khi 
đó Viện Cơ học có thể phát huy vai trò là một địa điểm giúp đào tạo nâng cao các kiến 
thức chuyên sâu và tổng quát về Cơ học cho các nhà Cơ học kỹ thuật các lĩnh vực cụ 
thể. 
Vì lợi ích chung của Cơ học nước nhà, chúng ta không nên e ngại chuẩn mực khách 



quan quốc tế: khó khăn là chung cho tất cả, chứ không phải là của riêng ai. Trên tinh 
thần ưu tiên các yếu tố tích cực dể những yếu tố đó được có điều kiện nhân rộng và phát 
triển, chúng ta phải phấn đấu nâng dần số lượng và chất lượng bài báo khoa học được 
phản biện nghiêm chỉnh, nhất là công bố quốc tế SCI, SCIE, số người có công bố quốc 
tế nội lực, số các cơ sở khoa học có công bố quốc tế, số bằng sáng chế và sản phẩm công 
nghệ mới hữu dụng thực thụ. Mong ước là trên cơ sở có được nhiều cá nhân và cơ sở 
khoa học làm việc nghiêm chỉnh trên mọi hướng và lĩnh vực, chúng ta sẽ có đủ nguồn 
nhân lực để dần xây dựng được các nhóm liên kết làm cả mô hình cơ học, tính toán số, 
thực nghiệm, và chế tác mẫu – như mô hình nhiều nhóm cơ học quốc tế hiện nay, vừa có 
sản phẩm hữu dụng vừa có công bố quốc tế từ chính các vấn đề ứng dụng của thực tiễn. 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2008 
Phạm Đức Chính, Viện Cơ học Hà Nội. 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 9 days ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Đừng đi lộn đầu xuống đất 

Bài viết dưới đây của Ts Nguyễn Văn Thuận bàn về những tiêu chuẩn giáo sư và tiến sĩ, 
rất thời sự đối với Việt Nam hiện nay. Tôi đồng ý với tất cả những gì Ts Thuận viết. 
Khoa học Việt Nam mình cần phải hội nhập quốc tế, chứ không thể đóng khung trong 
những chuẩn mực do chính mình tạo ra, và bất chấp chuẩn mực mà cộng đồng khoa học 
quốc tế công nhận. 

Trong nhiều năm qua, tôi đúng là có nhiều góp ý (chủ yếu trên Tia Sáng) về quản lí và 
chuẩn mực đánh giá khoa học. Những góp ý như thế cũng làm vài người không thích, 
nhưng điều may mắn là tôi có nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề tôi 
không nói ra, nhưng trong bài này Ts Thuận nói thẳng: đó là “Các nhà khoa bảng ở Việt 
Nam cần một lý lịch tốt: Lý lịch khoa học”. Chính xác. Nhìn qua lí lịch của nhiều 
[không phải tất cả] nhà khoa học Việt Nam tôi thấy còn “khiêm tốn” lắm. Người viết bài 
này có cơ duyên chỉnh sửa lí lịch khoa học cho nhiều đồng nghiệp trong nước, nên tôi có 
thể nói rằng đã thấy nhiều lí lịch mà nếu không sửa lại thì có thể dễ làm đồng nghiệp 
ngoại quốc ôm bụng cười. Nói ra trên báo chí thì rất khó, nên tôi nhân dịp này mách 
riêng cho các bạn cách trình bày sao cho “chuyên” hơn một chút. Tôi chỉ mách vài điểm 
chính và đặc biệt là những điều không nên làm. 

Một lí lịch khoa học không bao giờ đề cập cha mẹ hay nội ngoại. Không như lí lịch đảng 
viên, lí lịch khoa học chỉ đề cập đến cá nhân, và chỉ cá nhân đó mà thôi. Cấu trúc thì 
thường là chi tiết cá nhân (tên, họ, địa chỉ liên lạc), học vấn, chức vụ và việc đã làm, 
chuyên ngành (professional interests), hội đoàn chuyên môn, giải thưởng chuyên môn, 
hoạt động cộng đồng, và sau cùng (phần quan trọng nhất) là danh sách công trình khoa 
học đã được công bố trên tập san quốc tế. 

Có một vài điều không nên viết trong lí lịch như sau: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/72157624570958622/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�


1. Không nên liệt kê những bài abstract trong các hội nghị khoa học trong lí lịch. Trong 
ngành y, những bài đó không phải là “bài báo khoa học”. Liệt kê như thế làm người ta 
đánh giá là ứng viên còn quá “non”. Tuy nhiên, trong ngành khoa học máy tính thì tôi 
nghe nói là bài báo trong những hội nghị lớn có giá trị như hay thậm chí cao hơn bài báo 
trên tập san, và nếu như thế thì nên liệt kê trong lí lịch. 

2. Không nên liệt kê những bài báo trong các tập san địa phương mà không có peer-
review. Những bài như thế không có giá trị gì cho lí lịch khoa học cả, mà còn làm cho 
người ta cười. 

3. Không nên liệt kê bài báo theo kiểu “chỉ có ta”. Có nhiều lí lịch đồng nghiệp trong 
nước liệt kê bài báo theo công thức tác giả “Nguyễn Văn A và cộng sự”, nhưng không 
biết “cộng sự” ở đây cụ thể là ai. Đó là cách trình bày không thể chấp nhận trong khoa 
học. 

4. Không nên liệt kê bằng cấp từ thời trung học hay tiểu học. Lí lịch khoa học không cần 
thiết mấy bằng cấp loại đó. Tùy theo trường hợp, tốt nhất là chỉ trình bày bằng cấp cao 
nhất. Nếu có bằng tiến sĩ thì chẳng cần phải trình làng mấy bằng cử nhân hay thạc sĩ làm 
gì (mà có thì cũng chẳng sao!) Cố nhiên, ở đây tôi chỉ nói đến trường hợp lí lịch cho tiến 
sĩ và giáo sư, chứ nếu là nghiên cứu sinh xin học bổng thì cần phải liệt kê nhiều bằng 
cấp càng tốt. 

Đọc bài của Ts Thuận làm tôi nhớ đến câu chuyện cách đây gần 15 năm khi một ứng 
viên xin việc ở Viện Garvan. Hội đồng tuyển chọn phỏng vấn chị tiến sĩ này (từ Đại học 
Yale), và có một thành viên nhận xét: “Your CV seems thin, can you elaborate more 
…”(lí lịch của chị có vẻ mõng, chị có thể giải thích thêm …). Câu hỏi làm tôi hơi sốc. 
Nhưng sau này thì tôi mới biết chữ “thin” có nghĩa gì. Cái nghĩa đó chính là cái mà Ts 
Thuận đề cập đến trong câu “lí lịch tốt”. Phải hiểu “tốt” theo nghĩa “lí lịch nặng kí”. 
Nặng kí có nghĩa là có bề dày. Một tiến sĩ mà không có bài báo quốc tế nào trong lí lịch 
thì rất ư là khó coi (và điều này nói lên khả năng và đẳng cấp), hay một giáo sư mà lí 
lịch chỉ có 2,3 trang thì thật là khiêm tốn quá. (Nếu có dịp xem qua lí lịch một tiến sĩ hay 
giáo sư trung bình của Thái Lan thôi — chưa nói đến phương Tây hay Nhật — thì sẽ 
thấy lí lịch người ta có bề dày cỡ nào). Tuy nhiên, trong bối cảnh VN thì chắc cũng phải 
thông cảm thôi, bởi vì lo chuyện “cơm áo gạo tiền” cũng đã mệt thì nói gì đến chuyện 
nghiên cứu khoa học! Nhưng nói như thế cũng không đủ để biện minh cho sự yếu kém 
thể hiện qua lí lịch tiến sĩ với 0 bài báo khoa học. 

NVT 

PS. Phía cuối bài viết của Ts Thuận có ghi chú rằng những phân tích về khoa bảng và 
học hàm học vị của ông có thể còn thiếu sót và đề nghị bạn đọc tìm đọc những bài khác, 
trong đó có những bài của tôi. Thì đây, tôi liệt kê vài bài liên quan để bạn đọc tham 
khảo: 

Tiến sĩ là gì? 



Tiêu chuẩn cho học vị tiến sĩ 

Bàn về “cái mới” trong luận án tiến sĩ 

Về qui trình đề bạt và tiêu chuẩn GS ở Việt Nam: vài đề nghị 

Bàn về tiêu chuẩn phong chức danh GS/PGS 

Vài nhận xét về kết quả phong hàm giáo sư 2009 

Vài kinh nghiệm về đề bạt chức danh khoa bảng 

Khoa học Việt Nam qua công bố quốc tế 2005-2009 

Chín lí do cho công bố quốc tế 

Chỉ số H trong nghiên cứu khoa học 

===== 

khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/phanbien/Khoa-bang-o-Viet… 

Khoa bảng ở Việt Nam: Đừng đi lộn đầu xuống đất 

Các nhà khoa bảng ở Việt Nam cần một lý lịch tốt: Lý lịch khoa học… 

Gần đây, đã có nhiều tranh cãi trong giới khoa học về vấn đề học hàm, học vị… Khoa 
học Đất Việt Online xin giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hiệp 
Hội Công Nghệ Sinh Học Sinh Sản Châu Á về những chuyện khác biệt trong vấn đề này 
ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. 

Tuyển chọn giáo sư trong đại học: Công bằng và công khai 

Trong một khoa của một trường Đại học, nếu thiếu vị trí cho một môn học nào đó 
(thường là sau khi một GS đã nghĩ hưu, hoặc cần mở ra một chuyên ngành mới cho sự 
phát triển của khoa) thì khoa sẽ đăng một công báo thông báo rộng rãi để tuyển GS mới 
và cũng phải qua các giai đoạn như kể trên để trở thành một GS. 

Tại Hàn Quốc, để xét tuyển một ứng viên vào ngạch GS (với chức danh khởi đầu là 
Assistant Professor), thông thường các ứng viên phải tốt nghiệp TS và phải có ít nhất 5 
năm kinh nghiệm trong nghiên cứu sau TS, đồng thời phải có ít nhất 5 công trình nghiên 
cứu đã được công bố quốc tế (với chất lượng cao, SCI) với tên tác giả đầu tiên để nói 
nên năng lực tự nghiên cứu của ứng viên và khoảng trên 10 công trình nghiên cứu công 
bố quốc tế với đồng tác giả để nói lên năng lực hợp tác nghiên cứu của ứng viên. Những 
ứng viên đạt được những tiêu chuẩn trên thì sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp tại khoa có 
sự hiện diện của sinh viên sau đại học, các NCS sau TS, các GS nghiên cứu và các GS 

http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/phanbien/Khoa-bang-o-Viet-Nam-Dung-di-lon-dau-xuong-dat/20107/104361.datviet�


giảng dạy và nghiên cứu tại khoa để đánh giá năng lực giảng dạy. Khi được mời các ứng 
viên đều được tài trợ chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian khoảng 3 ngày (cho dù ứng 
viên ở bất cứ nước nào mà họ đến). 

Sau buổi báo cáo, các thành viên trong hội đồng khoa (Academic members) sẽ họp và 
bỏ phiếu kín để chọn một ứng viên. Quá trình này cũng thường xảy ra bàn cải nảy lửa 
giữa các GS để chọn người tốt nhất. 

Như vậy chúng ta thấy để được đứng vào hàng ngũ GS thì chỉ có những TS thật giỏi đã 
trãi qua thực tế nghiên cứu sau tiến sĩ tại những viện nghiên cứu và trường đại học khác 
nhau trên thế giới, và có tố chất truyền đạt của một giảng viên thì mới có thể đứng vào 
hàng ngũ GS. 

Giáo sư được xã hội trọng thị 

Ở Hàn Quốc, trong môi trường Đại học thì hai tiếng GS (Kyosunim) rất được trân trọng. 
Trong khi đó, ở Nhật Bản, sinh viên gọi GS, hoặc đồng nghiệp gọi nhau bằng từ Sensei 
(Tiên Sinh). 

Ở Hàn Quốc, khi gặp GS trong trường học thì dù GS có chào hỏi hay không, sinh viên 
cũng phải nhìn về GS và cúi đầu chào rất trân trọng. Ngay cả khi đang hút thuốc lá củng 
phải dấu đi để chào GS, và khi được GS mời uống rượu trong tiệc tùng hoặc liên hoan 
thì phải cầm ly bằng hai tay và khi uống phải xoay mặt đi, không được nhìn đối diện mặt 
thầy. Quan hệ đối xử này giữa thầy và trò duy trì cho đến ngày nay… 

Có sự khác biệt ở Hàn Quốc và Nhật Bản là NCS sau Đại học tại Hàn Quốc được GS tài 
trợ kinh phí học tập và sinh hoạt). Còn ở Nhật Bản, những năm gần đây hầu hết các 
NCSTS phải đóng học phí để học và do ảnh hưởng phương Tây nhiều nên khoảng cách 
giữa GS và học viên không lớn lắm như ở Hàn Quốc. 

Trong xã hội, sự kính trọng của mọi người đối với GS như thế nào? Tôi kể câu chuyện 
của tôi để các bạn dễ hiểu hơn. Lần đầu tôi đến Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2007 để 
phỏng vấn vị trí của tôi hiện nay, lúc đó visa tôi được cấp là C-2 (thăm viếng ngắn 
ngày). Đến phi trường Incheon, họ hỏi tôi là người Việt Nam sao lại đến từ Nhật Bản? 
Ai bảo lãnh và sống ở đâu, mấy ngày thì về… Xem ra, tôi thấy mình không được coi 
trọng lắm! Thế nhưng cũng với cuốn hộ chiếu đó (hộ chiếu Việt Nam), khi tôi ra vào 
Hàn Quốc với Visa dành cho GS (E1) thì các nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh rất 
nhỏ nhẹ, họ lại còn lễ phép trả lại hộ chiếu cho tôi bằng cả hai tay (ở Hàn Quốc, chỉ có 
những GS chuyên ngành mới được cấp visa E1, còn với những GS dạy ngoại ngữ và lịch 
sử thì được cấp visa E2, và người nghiên cứu là E3). 

Đừng đi lộn đầu xuống đất 

Gần đây, ở Việt Nam hay nói nhiều đến trường đại học đẳng cấp quốc tế là gì… Với hệ 
thống khoa bảng như tôi đã phân tích ở trên thì cái gốc và cái quan trọng nhất để quyết 
định cho sự thành công của một trường đại học đẳng cấp quốc tế là phải có những người 



Thầy (GS) ở đẳng cấp quốc tế. Trình độ của đội ngũ GS trong một trường đại học là linh 
hồn của Đại học ấy. Xây dựng một trường Đại học cho dù rộng hàng nghìn hecta, hàng 
trăm tòa nhà với những giảng đường rộng lớn và phòng thí nghiệm hiện đại nhưng 
không có đội ngũ GS đẳng cấp quốc tế được chuẩn bị trước đó thì cũng giống như một 
cái xác không hồn. 

Như chúng ta đã biết sự thành công của thế hệ sau, sự hưng thịnh của đất nước điều phụ 
thuộc vào hệ thống giáo dục. Chính vì vậy, từ “nghiên cứu và phát triển” (Research & 
Development, R&D) là khẩu hiệu hàng đầu trong các nước hiện nay. Đặc biệt trong giai 
đoạn kinh tế tri thức nóng bỏng hiện nay thì vai trò giáo dục càng có vị trí hàng đầu cho 
một quốc gia phát triển. 

Cũng xuất phát từ câu “không thầy đố mầy làm nên”, tôi xin mạn bàn về vấn đề tuyển 
chọn người Thầy tại Việt Nam hiện nay… Tôi nghĩ tất cả các TS của Việt Nam hiện nay 
không ai phản đối ý kiến tôi cho rằng: tất cả các TS sau khi tốt nghiệp điều mong muốn 
được tiếp tục nghiên cứu sau TS một vài năm để khẳng định khả năng nghiên cứu của họ 
(Ở đây tôi chỉ hàm ý những TS là nhà nghiên cứu thực sự). Tuy nhiên, một phần không 
nhỏ TS của chúng ta khi học NCS TS tại nước ngoài không đạt những tiêu chuẩn quốc tế 
như đã nêu trên cho nên phải từ bỏ giấc mơ sau TS (nếu ở nước ngoài thì giấc mơ đứng 
trên bục giảng của họ coi như chấm hết). Những người này đã về sớm hơn và đã lấp vào 
những vị trí trống và có quyền hành, và thực tâm họ không muốn có thêm một người 
trong bộ môn hoặc trong khoa với một lý lịch khoa học sang chói hơn họ. Nếu như 
không có một người đứng đầu công minh để phân công công việc thì chuyện ra đi của 
những TS đúng thực chất rất dễ xẩy ra. Và tình trạng này rất phổ biến tại các trường đại 
học Việt Nam hiện nay. 

Thử hỏi, một TS với 0 (không) công trình nghiên cứu được công bố quốc tế thì làm thế 
nào để đào tạo ra được một TS có một công bố nghiên cứu quốc tế như đòi hỏi hiện nay 
của Bộ Giáo Dục-Đào tạo. Tôi tin rằng, cuối cùng chính những người này cũng phải ra 
đi để trả lại môi trường nghiên cứu cho những TS có lý lịch khoa học tốt. Tôi cũng được 
biết quy trình xét PGS và GS của Việt Nam chúng ta thì lại đi ngược hoàn toàn những gì 
thế giới đang làm. Chúng ta có tên gọi khác với thế giới là phẩm hàm chức danh PGS và 
GS chứ không phải học hàm như các nước. Chúng ta tạo ra chức danh PGS và GS trước, 
bất chấp là có liên hệ với cơ sở giáo dục hay không. 

Đến nay để chữa cháy cho vấn đề này, Bộ Giáo Dục lại kêu gọi các trường Đại học nêu 
yêu cầu thiếu vị trí nào về chức danh thì để xuất để nhà nước bổ nhiệm về. Quy trình 
này đúng là chân thì đi trên trời đầu lộn xuống đất. Và hiển nhiên hậu quả là nhiều người 
hoàn toàn không dính dáng đến giáo dục và đào tạo cũng như chuyên ngành nghiên cứu 
cần phát triển tại các trường đại học lại mang chức danh GS… Từ đó, phát sinh hiện 
tượng có những người mang danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhưng không đi dạy học, 
hoặc những PGS và GS lại hoàn toàn không liên quan đến đào tạo và nghiên cứu như 
báo chí đã từng phản ảnh. 

*** 



Bài viết vẫn còn nhiều thiếu sót trong phân tích về khoa bảng và học hàm học vị trong 
trường Đại học, do nhiều nước có những hệ thống khác biệt nhau… Nếu có thời gian, 
mong bạn đọc tham khảo thêm trên nhiều trang mạng về vấn đề này, hoặc các bài viết 
của GS Nguyễn Văn Tuấn tại Úc cũng đã có bàn đến và được đăng tải trên một số báo 
trong nước cũng như trên blog của ông. 

TS. Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Công Nghệ Sinh Học Sinh Sản Châu Á 

nguyenvantuan.net/science/4-science/1020-dung-di-lon-dau-… 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Chuyện động trời: Trường “dỏm” Irvine University hợp tác với Đại học Quốc gia 
Hà Nội!  

GS Nguyễn Văn Tuấn: “Khoa học và học thuật cũng chẳng khác gì một câu lạc bộ mà 
trong đó các thành viên đều biết hay nghe tiếng nhau. Người trong chuyên ngành chỉ 
cần nghe qua tên là biết người đó là ai và làm trong lĩnh vực nào. Chỉ cần nhìn qua bản 
lí lịch khoa học của một giáo sư hay tiến sĩ là biết ngay người đó thuộc đẳng cấp nào. 
Ấy thế mà các giáo sư của một đại học hàng đầu tại Việt Nam mà không nhận ra đâu là 
dỏm và đâu là thật, và để cho Irvine University gây hoen ố tên trường như thế. Không 
thể chấp nhận được một đại học mang tiếng là “quốc gia” mà liên kết đào tạo với một 
cơ sở kinh doanh bằng cấp dỏm.” 

Nguồn: nguyenvantuan.net/education/3-edu/1031-chuyen-dong-troi-i… 

Góp ý GS Tuấn: GS, PGS dỏm và trường dỏm không nhìn nhau, không hợp tác với 
nhau để “làm ăn” mới lạ. GS Tuấn không dỏm nên kêu trời là phải rồi! 

Qua đây mới thấy chuyện quản lí bằng cấp của Bộ GD – ĐT thật buồn cười “nói thì như 
cột đình mà làm thì nhỏ thua sợi chỉ”. Chắc cũng chỉ rút kinh nghiệm lần này để rồi lần 
sau ta làm tiếp vậy! 

Nghe đâu Bộ muốn chia tay ra các nước để quản lí du học sinh, nhưng mua bán bằng 
cấp xảy ra ngay trước mắt mà Bộ lại lờ đi. Hay là……? 
====================================================== 

Phát biểu tại lễ bế giảng GS. TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ: “Đại học Quốc gia Hà Nội 
là một Đại học đặc biệt tại Việt Nam…. Tôi muốn gửi tới anh chị một kỳ vọng là làm 
sao đó xứng đáng với tấm bằng, làm sao phát huy được tốt nhất những điều mà đã đúc 
kết được sau khóa học.” 

Góp ý “GS. TSKH” Vũ Minh Giang: ĐHQGHN rất đặc biệt. Hoàn toàn chính xác: 
GĐ là GS dỏm 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4665832149/in/set-7215… 
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và liên kết với trường dỏm để đào tào thạc sĩ dỏm. Quá đặc biệt! Và người như ông 
Giang lại kỳ vọng vào những thạc sĩ dỏm. Đúng là cực kỳ đặc biệt! 

Đặc biệt đến mức dị biệt! 
Originally posted 9 days ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 9 days ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

GS Nguyễn Văn Tuấn: Thứ nhất là câu hỏi IU có phải là một “diploma mill” (hãng sản 
xuất bằng dỏm)? Theo Tiến sĩ Mark A. Ashwill, một chuyên gia giáo dục người Mĩ đang 
làm việc tại Hà Nội, đã liệt kê một danh sách các hãng sản xuất bằng dỏm. Có thể xem 
bài phỏng vấn Ts Ashwill trên Tuổi Trẻ. Irvine University đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của 
một diploma mill: 

(a) Địa chỉ của Irvine University chỉ là một suite (tức một văn phòng nhỏ, có thể chỉ vài 
chục mét vuông). Một trường đại học chỉ là văn phòng nhỏ, mà không có campus! 

(b) Irvine University không có bất cứ một giáo sư nào có công bố quốc tế, cũng chẳng 
có một danh sách các lecturers, assistant professor, associate professor, và professor. 

(c) Irvine University chủ yếu hoạt động trực tuyến. 

(d) Irvine University lấy tên giông giống với đại học danh tiếng là University of 
California – Irvine. 

Thứ hai, thông cáo báo chí của ĐHQGHN hiểu sai sự việc hoặc cung cấp thông tin sai. 
Cơ quan gọi là California Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) là một 
cơ quan của Bộ Tiêu thụ Sự vụ (California Department of Consumer Affairs), không 
phải trực thuộc Bộ Giáo dục, nên không phải là cơ quan có thẩm quyền giám định giáo 
dục hay công nhận bằng cấp (accreditation). Trong trang nhà của BPPE có viết rõ ràng 
rằng: “If the bureau has granted an institution approval to operate, the institution may 
indicate that the institution is “licensed” or “licensed to operate,” but may not state or 
imply either of the following: 
(1) The institution or its educational programs are endorsed or recommended by the 
state or by the bureau. 
(2) The approval to operate indicates that the institution exceeds minimum state 
standards as set forth in this chapter.” 

Tức là sự phê chuẩn của BPPE chỉ có nghĩa là doanh nghiệp được phép hoạt động, chứ 
không có nghĩa là chương trình giáo dục được công nhận. 

Thứ ba, thông cáo báo chí của ĐHQGHN không phân biệt giữa giám định giáo dục 
(accreditation) và tư cách pháp nhân. Thông cáo có đoạn viết “Như vậy, trường Đại 
học Irvine hoàn toàn có tư cách pháp nhân với tiểu bang California để hoạt động như 
một trường đại học tư.” Một doanh nghiệp buôn bán bằng cấp hay phẩm hàm (như Who 
is Who) hoàn toàn có tư cách pháp nhân vì được phê chuẩn (và đóng thuế), nhưng 
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những phẩm hàm của họ được ai công nhận hay không là vấn đề accreditation. BPPE 
viết rất rõ rằng một doanh nghiệp được phê chuẩn hoạt động không có nghĩa là bằng 
cấp từ doanh nghiệp đó được công nhận (“Approval is not the same as accreditation”). 

Việc một nhân viên sứ quán Mĩ hiện diện trong buổi lễ tốt nghiệp tuy thú vị nhưng chẳng 
có ý nghĩa gì. Rất có thể vị quan chức này chỉ có mặt đơn giản nhằm ủng hộ doanh 
nghiệp của Mĩ ở Việt Nam. Cũng có thể vị quan chức này không biết rằng Irvine 
University chưa bao giờ được cơ quan giáo dục Mĩ công nhận là một đại học. Do đó, tôi 
nghĩ lấy sự hiện diện của quan chức đại sứ Mĩ là một viện dẫn quá yếu (nếu không muốn 
nói là … ngụy biện — ngụy biện dựa vào thẩm quyền!) 

Nói tóm lại, Irvine University “hội đủ” nhiều tiêu chuẩn của một diploma mill. Nhưng 
điều đáng tiếc là một đại học mang tiếng quốc gia lại không phân biệt được trường dỏm 
và trường thật, và không phân biệt được approval và accreditation. 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/1041-truong-dom-truong-… 

www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=3357&a… 

Trả lời GS Tuấn: 

Thưa GS! Trình độ em là GS, PGS dỏm thì làm sao em có thể phân biệt được 
trường dỏm, trường giả? GS đòi hỏi cao quá! 

Dỏm, giả gì thì có chết ai đâu, có khi thu được nhiều tiền từ đào tạo dỏm là đằng 
khác! Khoa học Việt Nam be bét thì kệ. Chúng em (GS, PGS dỏm) tiền vô như 
nước và thăng tiến liên tục là ô kê rồi. 
Originally posted 3 days ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 days ago.  

 

inhainha says: 

Đây là bản dịch của một bài của TS Phạm Duy Hiển công bố trên tạp chí Higher 
Education Vol. 60, No 4, 2010 

“So sánh năng lực nghiên cứu khoa học của 11 nước Đông Á dựa trên các công bố quốc 
tế và bài học rút ra cho Việt Nam” 
www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=… 

Bài báo này có thể là bài học rất tốt cho các vị chuyên ngành giáo dục học để biết viết 
một bài báo trong lĩnh vực giáo dục là như thế nào. 
Originally posted 3 days ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 3 days ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Bài của bác inhainha chắc rất có ích cho những DỎM bên giáo dục. Nghề nghiệp của họ 
chủ yếu là ngụy biện: lúc nào học cũng phán “không thể công bố quốc tế”. Nhưng thực 
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tế thì lại khác. 
Posted 15 hours ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

GS Nguyễn Văn Tuấn dành cho JIPV một bài viết rất hay: 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam 

Hôm nay lang thang sang talawas xem các bác bên ấy có bình luận gì về ý kiến của của 
tôi và anh Vọng (liên quan đến câu hỏi “Vì sao ít trí thức Việt kiều về nước làm việc?”), 
nhưng thấy các bác ấy giới thiệu trang web “Giáo sư dỏm” (JIPV). Ngạc nhiên! Hóa ra 
các bác talawas cũng thích chuyện khoa bảng đó chứ … 

Điều thú vị là chẳng ai biết nhóm chủ trương JIPV là ai. Nhưng qua cách nhận xét, thảo 
luận về tiêu chuẩn giáo sư và tiến sĩ thì rõ ràng họ là những nghiên cứu sinh từ Việt Nam 
đang theo học tại các đại học bên Âu châu và Mĩ. Họ tỏ ra là những người “biết 
chuyện”, hiểu theo nghĩa có tiếp cận với khoa học phương Tây, và biết khá rành về 
chuẩn mực khoa học quốc tế. Cũng có thể đoán phần lớn các bạn trong ban biên tập là 
những người nghiên cứu trong ngành toán, vật lí và khoa học tự nhiên. Có lần họ gửi 
email mời tôi tham gia, nhưng tôi từ chối vì còn bận chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, 
họ trích dẫn nhiều ý kiến và bài viết của tôi trên các báo chí trong nước (và tôi phải cẩn 
thận trong những dòng sau đây vì biết họ theo dõi kĩ ). 

Trang web này ra đời cũng khoảng 5 tháng và đã qua một lần thay tên đổi họ. Thoạt đầu 
họ lấy tên là “GS và PGS dỏm Việt Nam”, nghe rất … ngộ nghĩnh, mà có vẻ rất trẻ 
trung. Nhưng sau vài tháng làm việc, nhóm chủ trương tỏ vẻ chuyên nghiệp hơn, có bài 
bản hơn, và thành công hơn, nên họ nên đổi tên thành JIPV (Journal of Incompetent 
Professors in Vietnam). Tôi nghĩ họ lấy tên vậy cũng đúng. May phước là họ chưa lấy 
tên “Journal of Incompetent Professors of Vietnam” . Chỉ thay chữ in thành of thì 
phiền phức lắm. Nói như thế để thấy các bạn lập ra trang web này cũng có cân nhắc cách 
đặt tên tập san. Đọc cái tên Journal of Incompetent Professors in Vietnam làm tôi mỉm 
cười nhớ đến một tập san khoa học hẳn hoi tên là Journal of Negative Results in 
Biomedicine! Tập san này (JNRBM) chuyên công bố những bài báo khoa học mà kết 
quả “tiêu cực”, tức không phù hợp với giả thuyết của mô thức khoa học hiện hành, miễn 
là những công trình này phải thực hiện đúng phương pháp và nghiêm chỉnh. 

Cũng giống như JNRBM, JIPV chỉ xét phong giáo sư và phó giáo sư dỏm, chứ không 
xét phong giáo sư và phó giáo sư thật. Họ đặt ra những tiêu chuẩn khoa bảng thật thấp, 
và nếu ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn đó, thì được tiến phong chức danh “giáo sư 
dỏm”. Dựa vào những tiêu chuẩn đó, họ đã tiến phong cho vài chục giáo sư ở Việt Nam. 
Phần lớn những giáo sư được phong đều là những người nổi tiếng, những chức sắc trong 
chính phủ và cơ quan công quyền. Chính vì cách làm khách quan và không nhân nhượng 
này, nên JIPV đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. JIPV lập tức trở thành đề tài bàn tán 
trên bàn cà phê của giới phóng viên báo chí, đề tài tranh cãi trong các diễn đàn internet. 
Người ủng hộ cũng nhiều, người phản đối cũng không ít, nhưng ban biên tập JIPV giữ 
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vững lập trường của mình. 

Thật vậy, JIPV mới có hiện diện vài tháng mà đã gây tác động. Có một anh bạn phóng 
viên ở trong nước cho biết khi mới xuất hiện, JIPV gây chấn động ngầm ở trong nước, vì 
tính không nhân nhượng của JIPV. Bất cứ nhân vật nổi tiếng cỡ nào JIPV cũng không 
“tha”. Chẳng hiểu có phải vì chiến lược gây chú ý hay không mà JIPV nhắm vào những 
vị quan chức cao cấp trong loạt tiến phong đầu tiên, nhưng rõ ràng động thái này gây 
chú ý. Nhớ lúc đầu có một anh bạn trong nước gửi email hỏi tôi giáo sư tên tuổi mà 
JIPV “tiến phong” như vậy có đúng như JIPV nói không, vì anh thấy hoang mang. Tôi 
nghĩ câu hỏi hơi … thừa, bởi vì JIPV họ làm việc minh bạch, ai cũng có thể kiểm tra dễ 
dàng. Những bài báo họ nêu hay những con số bài báo khoa học của “ứng viên” ai cũng 
có thể kiểm chứng. Dữ liệu là thế, nhưng cách diễn giải sao thì còn tùy thuộc vào từng 
người, tùy thuộc vào hiểu biết của từng người. 

Nhưng sự có mặt của JIPV cũng gây ra nhiều tranh cãi. Thật ra, bên cạnh những người 
ủng hộ, cũng có không ít người chỉ trích JIPV một cách nặng nề. Người ủng hộ thường 
thầm lặng, ít lên tiếng, một phần do không muốn đụng chạm đến đồng nghiệp, một phần 
khác do cái tên “Giáo sư dỏm” nghe kì kì cho những người giáo sư thật ủng hộ. Người 
chỉ trích thì có đủ thứ lí do, kể cả tố cáo JIPV làm theo chuẩn phương Tây mà không 
xem xét đến bối cảnh Việt Nam, nói xấu thầy cô, thậm chí “phản động”. Nhưng tôi nghĩ 
số người ủng hộ JIPV chắc chắn nhiều hơn số người phản đối. Cứ nhìn qua danh sách 
ứng viên được tiến cử thì đủ biết JIPV có nhiều người hâm mộ như thế nào. 

Tôi nghĩ về lâu về dài, JIPV sẽ đóng góp tích cực (nhưng có lẽ gián tiếp) vào việc cải 
cách giáo dục và khoa học ở Việt Nam, dù cách làm mang ý nghĩa nghiêm chỉnh của họ 
qua hình thức có phần … hài hước. 

NVT 

=== 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompe… 
====================================================== 

GS Tuấn có phê bình JIPV có điểm hài hước. Do đó, tôi đề nghị Editors-in-Chief, 
Managing Editors và Editors phải cận thận hơn trong việc phát biểu. Chúng ta 
phải xây dựng JIPV ngày càng chuyên nghiệp hơn. Mọi ý kiến trên JIPV phải khoa 
học, tránh những biểu hiện cảm xúc hài hước, buồn cười, đùa giởn, … 

Thật ra trước đây tôi cũng đã phạm phải những lỗi đó, và đã bị ME đưa vào Phòng 
trưng bài “phản khoa học”. Tôi cũng bực ME, nhưng nằm nghĩ lại thì tôi thấy tôi 
phải cảm ơn ME. 

GS Tuấn cũng lưu ý rằng trang web của ông đã trong “tầm ngấm” của JIPV 
Nhưng ông yên tâm vì tôi chỉ theo dõi và trích dẫn những bài ông viết phù hợp với 
chức vụ của tui: “Trưởng phòng GDTX”. Tui không bao giờ có ý “đánh sập” trang 
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web của ông . 
 
Originally posted 15 hours ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 15 hours ago.  

 

inhainha says: 

Bài của bác Tuấn bác phải post ở phòng giao lưu độc giả chứ sao post ở phòng GDTX 
thế này  
Posted 14 hours ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

GS Tuấn viết bài: Vài nét về công trình khoa học Gs Tôn Thất Tùng 

nguyenvantuan.net/health/2-health/1039-vai-net-ve-cong-tr… 

Nói chung, trong hoàn cảnh Việt Nam thì Việt Nam có người như Gs Tôn Thất Tùng thì 
rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, bài viết của Hàm Châu hơi lố bịch vì cá nhân ông chả 
hiểu nghiên cứu khoa học, bài báo ISI là gì. Ông chỉ có tài là “thường chát” với các “GS, 
PGS, TS”, do đó cái “tài” của ông là tài học lóm, tài nghe ngóng. Hậu quả là ông viết về 
ai thì toàn ca người đó nhưng thiên tài, nhưng khi kiểm tra lại thì không ít trường hợp 
dỏm. Xem ra, ai muốn nỗi tiếng theo kiểu rởm thì cứ gặp nhà báo Hàm Châu: ông chỉ 
cần dùng ngòi bút của ông là người đó trở thành thiên tài ngay. 

Ngày nay, kiểu nỗi tiếng bằng những bài viết của nhà báo Hàm Châu xem ra không còn 
hiệu nghiệm, có khi trở thành lố lăng và bịp bượm. Thế giới phẳng đòi hỏi: giỏi thì bài 
ISI đâu, patents đâu, tạp chí nào, bao nhiêu non-self citations,…. 
Originally posted 14 hours ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 14 hours ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

@inhainha: Tôi không post vào đó được, phòng đó bị đóng cửa rồi, tôi không có chìa 
khóa! 
Posted 14 hours ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

Từ GS dỏm đến cả ĐHGQHN gian dối và ngụy biện? 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/1045-doi-tac-lien-ket-d… 
Posted 13 hours ago. ( permalink ) 

12 phản hồi tới “Phòng giáo dục thường xuyên” 

1. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 10:52 sáng  
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Gian, dỏm – chẳng phải chuyện nhỏ! 
Hoàng Tụy 

Trong một nước mà bằng cấp, chức tước đều có thể mua bán và nạn đạo văn, đạo nhạc, 
v.v. lan tràn hầu như ở đâu cũng có thì bộ máy hành chính quan liêu tham nhũng chẳng 
có gì lạ. 

Gần đây rộ lên chuyện một số cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh mua bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ các 
đại học dỏm ở nước ngoài. Thật ra đây không phải là chuyện mới, mà đã xảy ra ít nhất từ 
mươi lăm năm nay, và không phải chỉ có mua bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà cả những chức 
danh cao hơn như: viện sĩ, giáo sư danh dự, chuyên gia lỗi lạc, danh nhân thế giới, v.v… 
Chỉ có khi lộ liễu quá và vì sự ngẫu nhiên nào đó (rủi cho đương sự) thì sự việc mới bị 
xới tung lên, còn thường thì chuyện mua bán này vẫn xuôi chèo mát mái. 

Ở xứ ta, bằng cấp chưa cần biết thật hay dỏm từ lâu vốn đã được ưa chuộng quá mức, 
bằng cấp càng cao càng danh giá và có thể là bàn đạp để thăng tiến nhanh trên quan 
trường. Từ thời cụ Nguyễn Khuyến đã có tiến sĩ giấy, từ thời Vũ Trọng Phụng đã có 
những Xuân Tóc Đỏ, huống bây giờ toàn cầu hóa, hội nhập, kinh tế tri thức.  

Đáng lo hơn là sự sản xuất hàng loạt thạc sĩ, tiến sĩ kém, dỏm, do các đại học lớn của ta 
liên kết đào tạo với những đại học nước ngoài chất lượng không bảo đảm, kiểu như Đại 
học Irvine, Đại học Southern Pacific và các đại học trong danh sách đã được công khai 
gần đây, có khi còn tệ hơn nữa. Có thể lãnh đạo các đại học của ta bị choáng ngợp bởi 
những quảng cáo lừa mị, nhưng cũng có thể vì những động cơ khác, không loại trừ chạy 
theo lợi nhuận bất chấp chất lượng. 

Mấy ngày qua công luận đã có những ý kiến phê phán rất xác đáng. Tuy nhiên đây chỉ 
mới là phần nổi của tảng băng. Cần phải đi sâu hơn, phân tích kỹ hơn để nhận dạng đầy 
đủ căn nguyên cái tệ nạn đáng hổ thẹn này nó là con vi rút ẩn mình đang gây ra những 
căn bệnh hiểm nghèo tàn phá dữ dội cơ thể xã hội ta nếu không lo chữa chạy.  

Nói cho đúng, cái bằng tiến sĩ của ông Phó Bí thư Yên Bái hay ông Giám đốc Sở Thông 
tin Du lịch Phú Thọ cũng là bằng thật, đâu phải bằng giả, được cấp bởi một đại học hoạt 
động công khai, đúng pháp luật của nước sở tại. Điều kiện trả tiền để được cấp bằng thì 
họ cũng chẳng giấu giếm, không thể bảo họ lừa đảo. Mà ngẫm cho kỹ, các bằng ấy có gì 
khác các bằng tiến sĩ thật, do một số đại học kém chất lượng của ta cấp những năm qua. 
Ai dám chắc trình độ các tiến sĩ giấy khá hơn các tiến sĩ “dỏm”? Đi xa hơn, hàng loạt 
giáo sư, phó giáo sư trong số đã được Nhà nước long trọng công nhận trước sự chứng 
giám của các bậc hiền tài Quốc Tử Giám đã chắc gì không phải là giáo sư “giấy”, giáo sư 
“dỏm”, ngay cả theo tiêu chí quốc tế thấp nhất. Ngoài ra còn mấy tá viện sĩ mua được hay 
chạy được từ các nước ngoài nữa. Dĩ nhiên ở đây tôi không gộp những viện sĩ thứ thiệt 
do các viện hàn lâm nghiêm chỉnh bầu chọn, nhưng số này rất ít, và họ thường ít xưng 
danh vì thừa hiểu “hữu xạ tự nhiên hương”. 

Kể ra thì ngay cả các chức danh viện sĩ mua được hay chạy được cũng đều là “thật” cả vì 
đều có giấy chứng nhận hẳn hoi là thành viên (member) của những tổ chức mang tên viện 



hàn lâm, viện tiểu sử danh nhân, hoạt động đàng hoàng ở Mỹ, Anh, Nga,… Các viện này 
rao bán các chức danh chẳng khác gì các đại học bán bằng cấp với giá rẻ, có khi chỉ cần 
vài ba trăm USD cũng đã có chức danh “thành viên” (member) của viện hàn lâm này nọ 
(mà thành viên viện hàn lâm thì lập tức được dịch ra là viện sĩ), hay “danh nhân thế giới” 
(có tên trong tập sách Who’s Who của họ), “chuyên gia quốc tế hàng đầu”, “bộ óc vĩ 
đại”, v.v. Cũng có khi chẳng phải trả đồng nào gặp lúc họ khuyến mãi. Một số các viện 
đó (kiểu như Viện Hàn lâm New York của Mỹ, hay Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên 
của Nga) thật ra là những hiệp hội khoa học, kết nạp hội viên rất rộng rãi (có khi đến 
hàng mấy vạn hội viên), chỉ cần đóng một khoản tiền hay nộp niên liễm một lần là được 
cấp giấy chứng nhận hội viên (dịch ra tiếng Việt thành viện sĩ – thành viên của một viện 
hàn lâm). Ở các nước phát triển, chẳng mấy ai coi trọng các chức danh dỏm đó. Của đáng 
tội, thỉnh thoảng cũng có vài bạn Việt kiều về nước mang những thứ đó ra khoe, gây 
thêm nhiễu vào một môi trường đã rối ren. 

Trước đây mấy năm, trong một hội nghị bàn về giáo dục, tôi đã có lần thưa thật với Thủ 
Tướng lúc đó: nhà nước ta chưa bao giờ nghiêm với các vụ chạy chức, chạy quyền, bằng 
giả, học giả bằng thật. Từ đó đến nay tình hình vẫn vậy, có phần sa sút hơn vì chưa bao 
giờ bệnh thành tích phát triển mạnh như vài năm qua. 
Vậy xét cho cùng việc mua bằng tiến sĩ của hai ông Ngọc và Ân (Phó Bí thư tỉnh và 
Giám đốc Sở) cũng không sai trái gì ghê gớm hơn việc tương tự của nhiều vị viện sĩ, 
danh nhân thế giới, bộ óc vĩ đại, v.v. Cái sai đáng chê trách nhất là từ phía cơ quan đã 
khuyến khích họ mua bằng tiến sĩ hay thạc sĩ để thăng chức. Còn nếu ai đó xưng danh rõ 
ràng tiến sĩ Đại học Irvine, tiến sĩ Đại học Southern Pacific, hay viện sĩ Viện Hàn lâm 
New York, thì đó cũng là quyền tự do của mỗi người. Cái sai lớn nhất ở chỗ chỉ lập lờ 
“tiến sĩ, viện sĩ,” không cho ai biết là tiến sĩ viện sĩ để diện chơi hay tiến sĩ, viện sĩ danh 
giá thứ thiệt. Càng sai hơn nữa nếu người phụ trách công tác xét chức danh giáo sư, phó 
giáo sư mà lại đi tự phong một chức danh Nhà nước chưa đặt ra. Muốn chính danh, muốn 
hợp pháp, xin hãy ghi rõ viện sĩ viện hàn lâm nào. Dù cho là viện hàn lâm thứ thiệt thì 
vẫn có khoảng cách lớn giữa Viện hàn lâm Khoa học Pháp, hay Viện Hàn lâm Quốc gia 
Hoa Kỳ với viện hàn lâm một nước chậm phát triển. Ở các xứ văn minh người ta đều làm 
như vậy. Phải chăng vì chỉ số IQ ta quá cao nên mới có bấy nhiêu chuyện rắc rối cần bàn. 

Cách đây mấy năm đã từng có chuyện một người trước học ở Liên Xô cũ, chẳng có thành 
tích gì đặc biệt, nhưng nhờ tiền làm ra được vào thời buổi nhá nhem khi Liên Xô sụp đổ 
nên kiếm được chân thành viên của một số tổ chức mệnh danh học thuật nào đó, thế là 
được giới thiệu về nước với chức danh viện sĩ 5 viện hàn lâm ở châu Âu, rồi được đề cử 
vào Ủy Ban TƯ Mặt trận Tổ Quốc, và giữ những chức vụ quan trọng ở một đại học lớn 
(về sau cái ông 5 lần viện sĩ ấy được công nhận PGS, thành ra cái chức danh lố bịch PGS 
viện sĩ !). 

Có phải các cơ quan Nhà nước vì thiếu hiểu biết mà để xảy ra những chuyện bi hài như 
vậy không? Tôi xin được phép nghi ngờ đây không phải chỉ vấn đề năng lực, trình độ, mà 
còn là vấn đề đạo đức. 

Vấn đề năng lực, vì những người chưa từng có một công trình khoa học nghiêm túc nào 
hay chỉ có một vài công trình mà đã lâu xa rời công tác giảng dạy và nghiên cứu lại được 



giao trách nhiệm chủ trì các hội đồng phong các chức danh khoa học thì làm sao không 
phạm sai lầm ? 

Vấn đề đạo đức, vì nếu những người bản thân thiếu trung thực, thiếu công tâm được giao 
trách nhiệm quản lý một đơn vị hay lãnh đạo một công tác đòi hỏi cao tính trung thực, 
sáng tạo thì làm sao tránh được đạo đức giả ? Khi mà cấp trên (trong bộ máy công quyền) 
không đàng hoàng thì làm sao giáo dục được cấp dưới đàng hoàng ? 

Kinh nghiệm các nước đều cho thấy, khi thiếu trung thực bắt đầu từ những chuyện tưởng 
là nhỏ trong đời sống xã hội bị bỏ qua thì cuối cùng tất yếu sẽ dung túng tham nhũng, làm 
ăn dối trá chụp giật, không khuyến khích sáng tạo, chỉ cần bắt chước, ăn cắp, khôn ranh, 
như vậy sẽ chẳng có hy vọng gì cạnh tranh nổi để tồn tại, chưa nói để phát triển bình 
thường, càng khó trở thành con rồng, con hổ gì trong thế giới này. Thử nghĩ xem: với 
kiểu tăng trưởng như ta, dù có tăng trưởng đến 15% năm thì bao nhiêu năm nữa mới đuổi 
kịp Thái Lan, Malaysia ? Huống chi tăng trưởng 10% thì phải trừ đi ít nhất 5 – 6% do 
môi trường hủy hoại, do ăn vào tương lai con cháu, do làm kém chất lượng, làm hư hỏng 
phải làm đi làm lại (nhớ rằng mỗi lần làm lại vẫn được tính vào tăng trưởng !). Cho nên 
là người Việt xin đừng ai nghĩ gian, dỏm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện vặt, không đáng lo. 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=3385 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 5:23 chiều  

Giáo sư Dỏm Việt Nam- Không thể tưởng tượng được!? 

LTS: Ai cũng biết tham nhũng đang là quốc nạn của Việt Nam. Nhưng khi được hỏi tại 
sao lại như thế thì những người có trách nhiệm lại đổ lỗi cho “thằng “tham nhũng nó tinh 
vi, rất khó tìm thấy bằng chứng. Rất khó tìm ra bằng chứng, nhưng khi có bằng chứng 
rành rành thì người ta lại nói: “thằng ” tham nhũng nó có nhân thân tốt nên xét giảm nhẹ, 
vân vân và vân vân. Thật ra đó là mánh khoé của những kẻ có trách nhiệm nhưng cùng 
một ruột với những kẻ tham nhũng. Chỉ có những kẻ nắm giữ chức quyền mới là những 
đối tượng dễ tham nhũng nhất. Vậy họ lại đi chống tham nhũng, thế thì Chống Ai? 

Chà, chả thế lại đành bó tay cho cái đám giặc “tham nhũng ” đó hoành hành sao? 

Xin tạm gác lại vấn đề tham nhũng ở mức độ như thế đã. 

Cũng tương tự như vậy, vấn nạn cũng không kém phần hiểm nguy đối với đất nước là 
nạn chạy chức, chạy quyền. Tình hình chống nó cũng đi vào ngõ cụt như việc chống tham 
nhũng trên. Lý do được che đậy là: “thằng” chạy chức, chạy quyền nó có báo đâu mà biết 
để chống. 
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Ôi chao, lại một việc bất lực nữa, thôi thì cũng đành gác lại chỗ này vậy. 

Thế còn vấn nạn mua danh, bán chức, chức danh thật mà năng lực dỏm cũng là không 
kém hiểm nguy cho xã tắc đấy chứ? Nhưng, cũng tương tự như hai vấn nạn trên, bằng 
chứng đâu luôn là cái cớ để người ta thông đồng với nhau làm những chuyện tày đình và 
qua mặt tất cả bàn dân hơn 85 triệu thiên hạ Việt Nam. Vấn nạn này đã kéo dài mấy chục 
năm qua chứ chẳng phải ngắn. 

Vậy là vấn nạn thứ ba cũng đi vào ngõ cụt như hai vấn nạn trên. Và chắc chắn những 
người có trách nhiệm làm trong sạch các vấn nạn của nước nhà chẳng chịu làm cái việc 
Vạch áo cho người xem lưng bao giờ, bởi nhiều, rất nhiều trong số họ tấm lưng đang bị 
ghẻ lỡ, mục nát, hôi thối. 

Nói như vậy, hẳn nhiều người sẽ nhảy sổ vào, sẽ quát mắng, doạ nạt thậm chí có những 
trò tiểu nhân để phản bác lại và yêu cầu: Bằng chứng đâu? 

Đúng ra, những kẻ ăn lương làm công của người dân-Các quan chức (bằng tiền thuế của 
dân đóng vào ) phải có trách nhiệm giải trình trước người chủ của họ về những vấn đề đó. 
Tuy nhiên, họ đã không làm tròn trách nhiệm đày tớ của mình. 

Nhưng không hẳn đã hết hi vọng. Một nhóm những người có tâm với đất nước, có thực 
tài đã dày công vạch trần sự thối nát đằng sau những cái tên nghe rất kêu, rất oai phong 
lẫm liệt trước bàn dân thiên hạ lại ẩn chứa đằng sau đó sự Dối Trá không thể tả được. 
Hãy cùng điểm danh từng gương mặt một để nhìn rõ tận mắt. Hãy tượng tượng thử danh 
sách đó là những ai? Xin thưa: toàn những vị chức sắc, tai to mặ t lớn đương quyền! Họ 
được phong Danh hiệu cao quý nào vậy? Đó là danh hiệu không thể cao quý hơn được 
nữa: Giáo sư Dỏm!? 

Vì sao lại có chức danh đó? Bởi vì đã là Giáo sư thì anh phải là người có những đề tài 
nghiên cứu mới, được tối thiểu bao nhiêu đề tài mới được công nhận là Giáo sư. Ấy thế 
mà nhiều vị chả có lấy 01 đề tài mới lận lưng cũng mang danh Giáo sư, thật là lạ. Không 
những thế trong đó có cả Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mới vừa thôi chức Bộ 
trưởng giáo dục và cả Bộ trưởng giáo dục đương nhiệm Phạm Thế Luận . Không những 
lạ mà phải nói là quá lạ, không thể tưởng tượng được.  

http://tradervn.wordpress.com/2010/08/07/giao-s%C6%B0-d%E1%BB%8Fm-
vi%E1%BB%87t-nam-khong-th%E1%BB%83-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-
t%C6%B0%E1%BB%A3ng-d%C6%B0%E1%BB%A3c/ 

Trả lời  

3. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 1:31 chiều  
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From: Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV 
To: Những vị được JIPV phong hàm và những người liên quan (xin gọi chung các vị) 
***************************************************************** 

Kính gửi các vị, 

JIPV biết các vị không thích sự có mặt của JIPV. Tuy nhiên các vị không nên dùng “biện 
pháp” như đã làm. Mục đích của JIPV là góp phần thúc đẩy khoa học Việt Nam phát 
triển, cũng như đấu tranh cho sự công bằng trong khoa học ở Việt Nam, ngoài ra JIPV 
không có mục đích gì khác. JIPV chỉ ra sự yếu kém của các vị để giúp các vị biết và phấn 
đấu tốt hơn. Và khi các vị chứng tỏ được mình có khả năng làm khoa học nghiêm túc thì 
các vị sẽ được “xóa dỏm” và có thể kèm theo những lời ca ngợi khoa học như trong 
Phòng xoá dỏm – kém – yếu.  

Việc ra sức “đánh phá” JIPV thì chỉ làm tổn hại uy tín của các vị. “Hành động” như vừa 
rồi đã để lại dư âm không tốt cho các vị, làm nhiều người hiểu sai về các vị: ủng hộ và 
bao che khoa học dỏm. Nếu thực sự như thế thì đó sẽ làm một hiểm họa. Hy vọng điều đó 
không đúng. 

Như đã nói, cách tốt nhất là phải làm việc tích cực lên, cố gắng cho mọi người thấy được 
khả năng làm khoa học nghiêm túc của các vị thì có ngày các vị sẽ yêu mến JIPV cho 
xem: các vị sẽ được xóa dỏm và có khi còn được JIPV vinh danh như trong Viện vinh 
danh Nhà khoa học.  

Riêng các vị không có hoặc đã hết khả năng làm khoa học nghiêm túc thì vẫn có thể được 
JIPV xóa dỏm và vinh danh nếu các vị thể hiện được tấm lòng thực sự của các vị với sự 
nghiệp khoa học của đất nước. Có cách nào không? Có! Các vị có thể tuyên truyền và 
động viên mọi người làm khoa học nghiêm túc, không tiếp tục làm khoa học dỏm. Và 
điều này có thể được thể hiện qua bài viết trên báo chí như GS Hoàng Tụy, PGS Phạm 
Đức Chính, GS Nguyễn Văn Tuấn,…. đã và đang làm. Đối với các vị có chức quyền và 
đang nắm trong tay vận mệnh khoa học của đất nước thì các vị vui lòng thực hiện cải tổ 
khoa học Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, phải thể hiện qua hành động cụ thể, không 
nói chung chung và qua loa như trước đây, và quan trọng là các vị không được tham gia 
các hội đồng khoa học (các vị có biết lí do tại sao không?). Thông qua kết quả khoa học, 
hoạt động tuyên truyền khoa học nghiêm túc, hoặc việc thực hiện cải tổ khoa học nghiêm 
túc, JIPV sẽ xem xét xóa dỏm và vinh danh các vị. 

Việc “phá hoại” JIPV như vừa rồi chỉ làm mất thời gian của nhau, cũng như làm xấu 
thêm hình ảnh của các vị, làm các vị bị hiểu lầm với những động cơ không trong sáng. 
Tạp Chí GS Dỏm đã thực sự có “thương hiệu”, link này bị “cắn” thì link khác mọc lên vì 
dữ liệu đã được Editors của JIPV lưu giữ khắp năm châu. Hơn nữa, dữ liệu ISI đã được 
thế giới sử dụng và Việt Nam cũng đã mua bản quyền sử dụng thì các vị không thể che 
giấu sự yếu kém mãi được.  

Nghe đồn có ai đó thả bọ (virus) khắp nơi để đánh cắp password của người khác và thực 
hiện những hành động cướp bóc bất lương như Thông Báo số 5 trong Viện thông tin & 
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tuyên truyền

JIPV kính chúc các vị khỏe và sớm được xóa dỏm để khoa học Việt Nam không còn hạng 
bét như hiện nay. 

. JIPV đang cố gắng không tin điều đó, vì người Việt Nam không ai lại làm 
thế, người Việt Nam luôn yêu sự thật và rất ghét sự giả dối, hành động “đào tường khoét 
vách” càng khó xảy ra đối với người có học và những người có liên quan. Do đó, JIPV hy 
vọng những tin đồn đó không đúng. 

Trân trọng, 

JIPV 

Trả lời  

4. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:03 chiều  

Ưu tiên đầu tư cho toán học hay ngành khoa học nào? In Email 

File:FieldsMedalFront.jpgCó lẽ sự kiện quan trọng nhất trong thời gian tôi còn ở bên nhà 
là tin Gs Ngô Bảo Châu được trao giải Fields. Nhân dịp này tôi xin có lời chân thành 
chúc mừng Gs Ngô Bảo Châu. Thành tựu của NBC thể xem là một điểm sáng của người 
Việt Nam, chứ không phải của nền khoa học Việt Nam. Nó nói lên tố chất khoa học của 
người Việt cũng chẳng thua kém ai. Nhưng tố chất đó phải ở trong bối cảnh và điều kiện 
thuận lợi thì mới phát huy được. Nếu không có được một người thầy tuyệt vời định ra 
hướng đi và một môi trường khoa học quá tốt thì chắc gì đã có sự kiện giải Fields đến tay 
một người Việt Nam. Do đó, có thể nói huy chương Fields chính là một phần thưởng cho 
nền khoa học Pháp, chứ không phải khoa học Việt Nam. 

Trong một buổi nói chuyện ở một đại học bên nhà sau khi nghe tin giải Fields, tôi có nói 
rằng ngay cả một nước Trung Quốc trên 1 tỉ người cũng từng mơ một giải Fields nhưng 
họ chưa có được. Không biết nhân sự kiện này Trung Quốc còn nhớ có một kiến trúc sư 
người Việt từng thiết kế và xây tử cấm thành cho họ hay không? Từ nay, chúng ta có thể 
nói rằng có một người gốc Việt Nam từng được trao tặng giải Fields. Giải Fields tuy rất 
danh giá, được ví von như là giải “Nobel toán học”, nhưng là giải cho người trẻ và dù 
phần thưởng vật chất thì còn kém xa giải Nobel. Phần thưởng cho giải Fields hình như là 
khoảng 15 ngàn USD, tức tương đương với giải thưởng của một chuyên ngành y. Từ nay, 
hi vọng rằng nghiên cứu sinh Việt Nam ta khi đi xin học bổng nước ngoài sẽ được đón 
nhận bằng một thái độ trân trọng hơn thời trước đây, thời mà những người thuộc thế hệ 
tôi bị (phải dùng chữ “bị”) xem như là một dân tộc nghèo nàn và dốt nát khi đối đầu với 
hệ thống đại học phương Tây. Nhìn như thế để thấy rằng giải thưởng Fields không chỉ là 
một phần thưởng cho cá nhân Ngô Bảo Châu mà còn có thể có tác động tích cực đến một 
thế hệ nghiên cứu sinh Việt Nam. 
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Tuy nhiên, phản ứng của giới báo chí và chính phủ trước sự kiện giải Fields làm tôi thấy 
có gì lấn cấn. Bất cứ người Việt Nam nào làm khoa học cũng thấy hãnh diện trước thành 
tựu của Ngô Bảo Châu. Nhưng cách mà báo chí và vài quan chức chính phủ thể hiện 
niềm hãnh diện thật lạ lùng. Báo Tuổi Trẻ còn gửi 2 phóng viên sang Ấn Độ để tường 
thuật về hội nghị toán học. Hai phóng viên! Các báo khác thì tường thuật từng động thái 
đến bước đi trong mỗi giờ của Ngô Bảo Châu, cứ như là có gắn hệ thống định vị. Chưa 
thấy một sự xâm phạm cá nhân nào ghê gớm như thế. Một vài quan chức thì có những 
hành động rất kì cục, như rút bút trong túi áo ra tặng cho Ngô Bảo Châu. Lễ vinh danh 
được tổ chức hoành tráng, với hàng ngàn người tham dự, kể cả người đứng đầu chính 
phủ, và truyền hình trực tiếp. Đành rằng vinh danh một tài năng là cần thiết, nhưng tôi 
nghĩ những việc làm đó đã đi quá tầm, và phản ảnh một phần nào sự thiếu trưởng thành 
của một quốc gia. 

Nhìn cách làm của Việt Nam, tôi thấy ngậm ngùi cho các nhà khoa học Úc. Úc có nhiều 
người đoạt giải Nobel y học. Tính từ 1915 đến nay, Úc đã có 9 người được trao giải 
Nobel y học và 1 người chiếm giải Fields. Không biết trước đây thì sao, nhưng từ ngày 
tôi đến Úc đến nay (30 năm) tôi chưa thấy một nhà khoa học Úc đoạt giải Nobel được 
tường thuật và vinh danh như ở Việt Nam ta. Còn nhớ trước đây, khi ông Barry Marshall, 
hay trước đó là Peter Doherty và mới đây nhất là Elizabeth Blackburn (cả hai đều có song 
tịch Mĩ và Úc) được trao giải Nobel y học, báo chí Úc chỉ có khoảng 10 dòng chữ, thậm 
chí 5 dòng chữ (như trường hợp bà Blackburn) để đưa tin. Không có phóng viên theo dõi. 
Không có tặng giải thưởng quốc gia. Không có tặng bút. Không ai lên tiếng cho căn hộ. 
Không có tặng thẻ máy bay bạch kim. Không có lễ đón ở sân bay. Không có truyền hình 
trực tiếp. Không có vinh danh trong Quốc hội. Ông Peter Doherty khi về Úc vẫn phải nộp 
đơn xin chức danh NHMRC Fellow như bao nhiêu người khác (hoàn toàn không có đặc 
cách), cũng phải xin tài trợ cho nghiên cứu như các nhà khoa học khác trong nước. Trong 
một buổi nói chuyện tại Viện Garvan, ông còn nói rằng chỉ có khoảng 50% đơn xin tài 
trợ của ông là thành công, phân nửa bị bác! Thật ra, Úc là nước còn trẻ nhưng là một 
nước trưởng thành về mặt khoa học. Một nước trưởng thành khoa học không có những 
hình thức vinh danh quá tầm hay quá khôi hài để biến người được vinh danh thành nạn 
nhân. Cái khác giữa Úc và Việt Nam có lẽ là ở thái độ đối với nhân tài. 

Nhưng cách hành xử của Úc không có nghĩa rằng Úc xem thường khoa học. Ngược lại, 
Úc rất quan tâm đến phát triển khoa học. Chính phủ dành ra hàng tỉ đôla hàng năm để chi 
cho các chương trình nghiên cứu, để nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ khoa học quốc gia. 
Họ quan tâm đến việc nâng cái mà chúng ta hay quen gọi là “critical mass”, chứ không 
đặt trọng tâm vào việc phát triển một vài trung tâm nghiên cứu hay vài cá nhân. Có lẽ 
quan điểm của họ là khi đã có critical mass thì chuyện đoạt giải thưởng quốc tế không 
còn là vấn đề lớn nữa. Nói cho cùng, việc huấn luyện một vài cá nhân để có giải thưởng 
quốc tế (như giải Olympic) dễ hơn là nâng cao mặt bằng khoa học của một quốc gia. 
Thay vì nhân cơ hội Ngô Bảo Châu, chính phủ Việt Nam tuyên bố một chính sách khoa 
học mới và tích cực hơn, thì sự việc lại được phô diễn quá hình thức chủ nghĩa và có thể 
nói là quá phường tuồng. Một đất nước với trên 2000 năm văn hiến cần một thái độ bình 
tĩnh hơn, một hành xử nghiêm chỉnh hơn, và nhất là một cách phô trương mang tính 
trưởng thành hơn. 



Có lẽ một trong những phản ứng tích cực nhân sự kiện Ngô Bảo Châu là tuyên bố thành 
lập viện toán học cấp cao. Đương nhiên, giới toán học vui mừng trước tuyên bố này, 
nhưng tôi thấy phân vân. Chưa biết ngành toán học Việt Nam đã đóng góp gì cho sự phát 
triển kinh tế, khoa học và an sinh của Việt Nam, nhưng đã có vị tuyên bố rằng Viện Toán 
ở Hà Nội là một viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam. Ai cũng có thể tuyên bố như 
thế cho ngành của mình, nhưng vấn đề quan trọng là bằng chứng, là thước đo trong thực 
tế. Nếu lấy số bài báo khoa học làm thước đo thì ngành toán đóng góp khoảng 9-10% 
tổng số bài báo khoa học từ Việt Nam, trong khi đó ngành vật lí cũng có số bài báo tương 
tự (hay cao hơn chút). Riêng ngành y sinh học đóng góp ~30% tổng số bài báo khoa học. 
Nếu lấy chất lượng làm thước đo, khoảng 45% các công trình nghiên cứu về toán của 
Việt Nam chưa bao giờ được trích dẫn sau 5 năm công bố (tỉ lệ ngày trong ngành vật lí là 
31% và ngành y sinh học là 18%). Ít ai trích dẫn phản ảnh một phần chất lượng nghiên 
cứu, nhưng cũng một phần là văn hóa ngành (ngành toán ít trích dẫn hơn ngành vật lí). 
Nhưng dựa vào hai chỉ số trên, khó có thể nói Viện Toán hay ngành toán là thành công 
nhất ở Việt Nam. 

Nhìn sang các nước láng giềng, ngành toán của Việt Nam tốt hơn nhiều nước, nhưng vẫn 
còn kém hơn Singapore. Chúng ta thử xem qua một vài con số thống kê xem sao: 

Nước 

Số bài báo về toán học 2000-2005 

Chỉ số trích dẫn trung bình 

Chỉ số H 

Việt Nam 

326 

2.44 

11 

Singapore 

1474 

5.43 

30 

Malaysia 

170 



1.94 

7 

Philippines 

3 

6.67 

2 

Indonesia 

17 

1.41 

3 

Thailand 

98 

1.57 

6 

Bảng trên cho thấy trong thời gian 2000-2005, Việt Nam công bố được 326 bài báo khoa 
học về toán, với tổng số trích dẫn 797 lần. Tính trung bình, số lần trích dẫn cho mỗi bài 
báo là 2.4, chỉ số H là 11. Trong cùng thời gian, Singapore công bố 1474 bài, với chỉ số 
trích dẫn trung bình là 5.43, chỉ số H là 30. Như vậy, ta tuy hơn Thái Lan, Nam Dương 
hay Mã Lai, nhưng thua xa Singapore về số lượng và chất lượng. Nhưng đó chỉ là một 
mặt của vấn đề. Thái Lan và Mã Lai có nền toán học kém hơn ta, nhưng kinh tế và mặt 
bằng khoa học của họ thì bỏ ta xa gần 30 năm. 

Bảng số liệu trên còn cho thấy chúng ta cần khiêm tốn hơn trong những tuyên bố về 
thành công của toán học. Số liệu trên còn gián tiếp đặt dấu hỏi về ưu tiên cho đầu tư giữa 
các ngành khoa học. 

Ở Việt Nam hiện nay, y tế và môi trường là hai lĩnh vực thiết yếu nhất. Chỉ cần dạo qua 
một vòng các bệnh viện sẽ thấy người bệnh ở Việt Nam khổ cực biết là dường nào. Đã có 
bệnh nhân tự tử chỉ vì không thể có khả năng tài chính để điều trị. Phần lớn thuốc men 
đều phụ thuộc vào các công ti nước ngoài cung cấp với giá rất cao, trong khi đó kĩ nghệ 
dược trong nước còn yếu kém, do thiếu nghiên cứu khoa học. Môi trường sống xuống cấp 
kinh khủng. Hệ thống sông ngòi đang bị ô nhiễm trầm trọng, và dẫn đến hệ quả bệnh tật ở 



qui mô quốc gia. Nghiên cứu môi trường ở Việt Nam cũng rất thiếu: thiếu chuyên gia, 
thiếu thiết bị, thiếu tài trợ. Nhưng chẳng ai nói đến dành ngân quĩ cho hai lĩnh vực khoa 
học thiết yếu này. Có lẽ các lãnh đạo thích trừu tượng hơn là nhìn vào thực tế. 

Tiêu ra trăm tỉ đồng để phát triển ngành toán có lẽ cần thiết, nhưng sẽ đem lại lợi ích gì 
thực tế cho Việt Nam? Đã là đầu tư, cho dù là đầu tư khoa học, thì câu hỏi đó cần phải 
được đặt ra, bởi vì nước ta vẫn còn nghèo và việc chi tiền phải “liệu cơm gấp mắm”, chứ 
không thể xa xỉ được. Giả dụ như Việt Nam sẽ có một viện toán học cấp cao, với nhiều 
bài báo khoa học trên các tập san toán hàng đầu thế giới (hiện nay thì Viện Toán chưa có 
những bài như thế), câu hỏi đặt ra là những bài báo đó sẽ đem lại lợi ích gì cho người 
bệnh, cho môi sinh? Tạo ra sản phẩm để điều trị bệnh nhân? Không. Đăng kí bằng sáng 
chế? Không. Đăng kí bản quyền về một phương trình đã được giải quyết? Chưa thấy ai 
đăng kí bản quyền phương trình. Nếu có ứng dụng thì toán, nói cho cùng, chỉ là một công 
cụ hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học. Mà, không có toán thì người ta vẫn có công cụ khác. 
Không có được một “closed solution” bằng toán thì nhà nghiên cứu vẫn có thể dùng máy 
tính để mô phỏng và có một “heuristic solution”. Có toán học, nghiên cứu khoa học phát 
triển đẹp hơn; nhưng không có toán học thì khoa học vẫn phát triển nhanh. Nhìn qua thế 
mạnh của khoa học Thái Lan và Mã Lai, chúng ta dễ dàng dù ngành toán học của họ 
không bằng ta, nhưng họ phát triển mạnh trong các lĩnh vực khoa học thực nghiệm như 
công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ dược. Họ không cần viện toán cấp 
cao để đưa nền kinh tế của họ bỏ chúng ta 30 năm. 

Ngày xưa, tôi cũng rất thích học toán. Nhưng đến khi sang Úc và Mĩ, tôi cực kì ngạc 
nhiên khi thấy điểm vào ngành toán ở các đại học tại đây thấp nhất so với các ngành 
khác. Chẳng hạn như ở bang New South Wales, trong khi học sinh chỉ cần 70 điểm là có 
thể vào học ngành toán, nhưng để học các ngành khoa học thực nghiệm và kinh tế thì số 
điểm tối thiểu phải trên 85. Phần lớn sinh viên theo học ngành toán như là một ngành 
phụ, như học thêm một công cụ, để họ có thêm bằng cấp để dễ xin việc sau này. Úc 
không có một viện toán như Việt Nam, và cũng chưa có dự định đầu tư vào toán cao cấp 
như Việt Nam. Nhưng theo tôi biết số và chất lượng ấn phẩm toán của Úc hơn Việt Nam 
khá xa. Và, khỏi cần so sánh thành tựu khoa học của Úc với Việt Nam, vì so sánh không 
còn ý nghĩa. Chưa thấy ai nói toán là động lực phát triển khoa học hay kinh tế Úc. 

Một câu hỏi không thoải mái vẫn đặt ra: Chúng ta cần ưu tiên xây dựng một nền toán học 
để đứng vào hàng 40 trên thế giới, hay cần xây dựng một nền khoa học, một “critical 
mass” khoa học có khả năng đem lại an sinh và phúc lợi trực tiếp cho người dân Việt 
Nam? 

NVT 

http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1059-uu-tien-dau-tu-cho-toan-hoc-hay-
nganh-khoa-hoc-nao 

Trả lời  

5. giaosudom4 đã nói 
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Tháng Chín 2, 2010 lúc 5:27 sáng  

Một tờ báo theo lề có đăng 1 bài về tình trạng giáo sư dỏm, không biết khi viết bài này, 
họ có tham khảo JIPV không nữa, hehehe 
http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/van-hoa-the-
thao/Giao_su_dom_tien_si_nhai/ 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 11:08 sáng  

Đọc là biết ngay motivation từ đâu rồi. Bài này phải lưu lại bác à! Nó sẽ bị 
rút xuống cho xem. 

Giáo sư dởm, tiến sĩ nhái… 
03:46′ AM – Thứ năm, 27/10/2005 

- Này bác ơi, cái cạc vi zít của bác vừa đưa cho tôi ghi danh bác là GS-TS. Xin lỗi 
bác nhé, tôi hỏi khí không phải: Bác là GS-TS thật hay là GS-TS dỏm đấy. 

- Ô hay, cái nhà ông này. Hỏi chi mà lỗ mãng, xấc xược thế. Tôi là GS-TS có 
bằng cấp hẳn hoi. Dỏm thế nào được. 

- Có bằng cấp đóng dấu đỏ chói hẳn hoi thế mà vẫn dỏm đấy bác ạ. 

- Ông có nói láo không đấy. Hoang tin hả? 

- Nói có sách, mách có chứng đây. Ông L.Q.D Viện trưởng đương chức của một 
Viện KHKT – bảo vệ thành công tiến sĩ năm 2001. Theo quy chế của Nhà nước 
thì ông L.Q.D phải có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu công bố 
trên tạp chí khoa học từ cấp Ngành trở lên. 

Phải học và thi khoảng 20 môn chuyên ngành trước khi bảo vệ tiến sĩ. Âý vậy mà 
ông L.Q.D không thèm học và thi một môn nào cả thế mà vẫn đàng hoàng ra 
trước hội đồng bảo vệ tiến sĩ và thế là úm ba la… hấp: tiến sĩ L.Q.D. 

- Trời đất! Làm khoa học mà lại gian lận quá mấy mụ buôn dưa lê ở ngoài chợ 
trời cơ à? 

- Đấy là tôi mới chỉ ra một trường hợp cụ thể. ở cái viện KHKT này còn độ chục 
ông GS-TS nữa. Toàn là đồ dỏm nhưng được dán bằng dấu đỏ chói hẳn hoi. 

- Cũng giống như rượu dỏm nhưng được dán mác kiểm duyệt chứng nhận thương 
hiệu chất lượng bên trên nút chai ông nhỉ. 
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- Y chang! Nghĩ mà khôi hài quá bác ơi! 

- Họ chạy chọt, kiếm cái mác học hàm học vị dỏm như thế để làm gì? 

- Để có đủ tiêu chuẩn leo lên ghế này ghế nọ chứ. 

- Họ không sợ có ngày bị lột mặt nạ, bêu ra trước công luận à? 

- Sợ thì cũng có sợ. Nhưng mà cái lòng tham leo trèo chức vụ, quyền lực đã đè 
“bẹp dúm” cái sợ của họ rồi. 

- Đúng rồi. Vì tham tiền khi có tới 300% lợi nhuận thì có bị treo cổ họ vẫn dấn 
tới, làm tới. ấy vậy mà lòng tham tiền còn kém xa lòng tham chức vụ quyền lực. 

- Vì chức vụ quyền lực đẻ ra tiền bạc cơ mà. 

Tốc Hành 

http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/van-hoa-the-
thao/Giao_su_dom_tien_si_nhai/ 

Trả lời  

6. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:45 chiều  

Những thống kê công phu của GS Tuấn: 

Ấn phẩm khoa học từ Á châu và Việt Nam: 

http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1076-an-pham-khoa-hoc-tu-a-chau-va-viet-
nam 

Vài so sánh khoa học của Nhật và Trung Quốc, nhìn về Việt Nam: 

http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1077-vai-so-sanh-khoa-hoc-cua-nhat-va-
trung-quoc-nhin-ve-viet-nam 

Trả lời  

7. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 11:44 sáng  

Góp ý về qui định công nhận chức danh giáo sư  
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Nguyễn Văn Tuấn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 
việc xét duyệt chức danh giáo sư. Qua thông tư này, Bộ muốn lấy ý kiến của các nhà 
khoa học và những ai quan tâm đến qui trình xét duyệt chức danh giáo sư. Trong khuôn 
khổ bài viết ngắn này, tôi sẽ bàn đến một vài vấn đề trong việc đánh giá chất lượng 
nghiên cứu khoa học và cách tính điểm cho ứng viên. 

Điều 1, khoản 2 của Thông tư viết: “Tính điểm quy đổi cho mỗi bài báo khoa học đã 
được công bố chủ yếu dựa vào chất lượng khoa học của chính bài báo, có tham khảo uy 
tín khoa học của tạp chí công bố bài báo khoa học đó. Mỗi bài báo khoa học được tính từ 
0 đến 1 điểm; chỉ bài báo khoa học nào đặc biệt xuất sắc, đăng trên các tạp chí có uy tín 
khoa học hàng đầu ở trong nước và quốc tế mới có thể được tính đến 2 điểm. Bài báo có 
đồng tác giả thì điểm của bài báo được chia đều cho các đồng tác giả”. 

Có nhiều vấn đề trong điều khoản này liên quan đến cách đánh giá chất lượng và công 
thức tính điểm. 

1. Sự thiếu minh bạch trong đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu. Đọc qui định “Về 
tính điểm quy đổi cho mỗi bài báo khoa học đã được công bố chủ yếu dựa vào chất lượng 
khoa học của chính bài báo, có tham khảo uy tín khoa học của tạp chí công bố bài báo 
khoa học đó” tôi phải hỏi lấy gì để đánh giá “uy tín khoa học của tạp chí”? Qui định này 
lẫn lộn giữa chất lượng một công trình nghiên cứu với chất lượng tập san khoa học. Hai 
khía cạnh này rất khác nhau. Mặc dù trong thực tế chỉ số ảnh hưởng (impact factor, IF) 
của tập san có mối tương quan cao với chất lượng bài báo khoa học, nhưng vẫn có nhiều 
trường hợp bài báo có chất lượng thấp trên những tập san có IF cao (và ngược lại). 
Không thể lấy IF để đánh giá chất lượng một bài báo khoa học. 

2. Đánh đồng tập san trong nước và ngoài nước. Theo như qui định “bài báo khoa học 
nào đặc biệt xuất sắc, đăng trên các tạp chí có uy tín khoa học hàng đầu ở trong nước và 
quốc tế mới có thể được tính 2 điểm” thì một bài đăng trên Lancet (tập san y khoa hàng 
đầu trên thế giới) hay Science (tập san khoa học số 1 trên thế giới) có điểm tương đương 
với một bài trên tập san Y học Thực hành của Bộ Y tế – một tập san không có trong danh 
sách ISI (tức chưa được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận).  

3. cách tính điểm cho tác giả của những bài báo có nhiều tác giả. Bản dự thảo viết “Bài 
báo có đồng tác giả thì điểm của bài báo được chia đều cho các đồng tác giả”. Đây là một 
cách tính toán theo chủ nghĩa trung bình. Để thấy sự vô lí của qui định này, thử tưởng 
tượng một trường hợp sau đây: công trình khoa học do nghiên cứu sinh thực hiện dưới sự 
hướng dẫn của một giáo sư và hợp tác của 5 đồng nghiệp. Khi công trình công bố, người 
nghiên cứu sinh đứng tên tác giả đầu, 5 đồng nghiệp đứng tên tác giả theo thứ tự đóng 
góp từ cao đến thấp, và sau cùng là vị giáo sư. Ở đây, người nghiên cứu sinh là người chủ 
trì công trình, là người có ý tưởng, ứng dụng phương pháp, soạn bài báo, và công bố. 
Theo qui định mới thì số điểm phải chia đều cho 7 tác giả. Như vậy là bất hợp lí, vì điểm 
trung bình không phản ảnh sự đóng góp của nghiên cứu sinh.  



Cần phải nói thêm rằng vấn đề tác giả còn phụ thuộc vào văn hóa ngành. Trong những 
ngành như y sinh học, có nhiều trường hợp tác giả đứng đầu, tác giả cuối, hay tác giả liên 
lạc (correspondent author) chính là những tác giả chính. Nhưng có ngành khoa học, 
người ta sắp xếp thứ tự tác giả theo mức độ đóng góp cho công trình nghiên cứu. Lại có 
ngành khoa học người ta sắp xếp theo chữ cái của họ của tác giả. Nói chung, cách sắp 
xếp tác giả rất phong phú và khác nhau giữa các ngành, không thể nào áp dụng một công 
thức theo kiểu bình quân chủ nghĩa được.  

Qua hai phân tích vừa kể tôi có thể nói rằng cách tính điểm theo quân bình chủ nghĩa 
chẳng những vô lí, là một sự khuyến khích cho người ta thiếu thành thật và tìm cách lợi 
dụng hệ thống đề bạt khoa bảng. Thành tựu khoa học của một nhà khoa học không thể 
cân đo đong đếm bằng những “điểm”. Mỗi nhà khoa học theo đuổi một chuyên môn, có 
khi chuyên môn hẹp, và chỉ có thể những đồng nghiệp trong chuyên ngành mới đánh giá 
được một phần việc làm của họ. Các chỉ số về ấn phẩm khoa học và tập san khoa học có 
thể mang tính bổ sung khách quan, nhưng những chỉ số này phải được sử dụng cùng với 
bình duyệt của đồng nghiệp.  

Nói tóm lại, tôi thấy những sửa đổi “Qui định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn 
nhiệm chức danh GS, PGS” có nhiều vấn đề cần phải bàn lại. Theo tôi, những bất cập và 
vô lí vừa nêu trên cần phải chỉnh sửa lại cho hợp lí hơn. 

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=3491 

Trả lời  

o tvh đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 12:29 chiều  

Câu trả lời cho sự ì ạch, yếu kém của HĐHH: 

“Thầy ơi, Thầy đọc bài này đi, một ông giáo sư, Tổng Thư ký Hội đồng 
Chức danh Giáo sư Nhà nước suốt đời suy nghỉ, nghiền ngẩm làm sao để 
được bắt tay với Bill Gate, Bush. Putin … được lâu và để chụp hình cho 
đẹp chứ không phải làm gì nói gì để mang lại hiệu quả cho đất nước. 
Nghe Bill Gate khen sinh viên Việt Nam một câu xã giao mà sướng rơn 
đến nỗi 4 năm rồi vẫn còn thấy sướng. Thầy sẽ hiểu là vì sao cái hội đồng 
do họ lãnh đạo không loạn cả lên.” 

http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1060-khi-giao-su-thich-bat-tay 

Trả lời  

8. Thuykieu đã nói 

Tháng Mười 9, 2010 lúc 11:27 sáng  
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Giải Nobel và VN 

Thế là “mùa giải Nobel” đã kết thúc. Dĩ nhiên là không có người Việt nào được giải. 
Điều này làm cho một số báo tỏ vẻ tiếc và than dài thở ngắn hỏi: bao giờ VN sẽ có người 
đoạt giải Nobel. Một số người trong giới văn học hỏi “bao giờ VN có giải Nobel”, làm 
như là nhà văn VN đã được đề cử tranh giải Nobel văn học. Tôi thì không trông chờ VN 
sẽ có giải Nobel trong thế kỷ này và cho rằng câu hỏi như thế không nên đặt ra vì nó chỉ 
làm cho chúng ta bé nhỏ, tự ti … 

Nobel khoa học? Trình độ khoa học của ta quá kém thì không nên nhắc đến giải này. 
Trong một xã hội mà tự do học thuật không được tôn trọng (thậm chí không có) và đại đa 
số những người cầm cân nảy mực là dỏm, ngồi sai chỗ, thì làm sao hiểu được giá trị thật 
của sáng tạo khoa học. Trong một xã hội mà danh được mua tước được bán công khai thì 
làm sao có được một nền khoa học tử tế. Một “nền khoa học” mà trong đó những kẻ bất 
tài, nhếch nhác về trình độ, suốt ngày huênh hoang trên báo chí và tivi qua mặt nạ “giáo 
sư” và “nhà khoa học” thì đó là nền khoa học gì? Tôi cho rằng đó là một nền khoa học 
tam thói: tiểu nông, tiểu trí và tiểu xảo. Một nền khoa học như thế thì xin đừng nói đến 
Nobel trong khoa học. 

Nobel văn học? Chúng ta đâu có tác phẩm nào có tầm cỡ để tranh giải. Thật ra, phải nói 
chính xác hơn là VN chưa có môi trường tự do học thuật, tự do sáng tạo, để có tác phẩm 
lớn. Người tài mà ở trong môi trường bẩn thỉu thì tác phẩm của họ làm sao sạch được. 
Tôi nghĩ VN có vài nhà văn có tài thật sự, nhưng với môi trường ngột ngạt như hiện nay 
thì chúng ta không nên đặt câu hỏi giải Nobel. 

Bởi vậy, tôi nghĩ những ước vọng hay câu hỏi VN bao giờ có giải Nobel hoàn toàn không 
thích hợp. Có lẽ người ta nghĩ rằng VN bàn đến Nobel là VN đang ở đẳng cấp Nobel. 
Nhưng tôi nghĩ một ước vọng Nobel cho VN chẳng những hài hước, mà còn thể hiện một 
sự nhỏ bé, nhếch nhác và tự ti đến tội nghiệp. 

Bsngoc’s blog 

Trả lời  

9. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:43 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-
th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/ [...] 

Trả lời  

10. Tuan Ngoc@ đã nói 
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Tháng Mười 13, 2010 lúc 11:22 sáng  

http://www.bayvut.com.au/nh%E1%BB%8Bp-s%E1%BB%91ng/v%E1%BA%A5n-
%C4%91%E1%BB%81-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-v%C3%A0-
nu%C3%B4i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-nh%C3%A2n-t%C3%A0i-vi%E1%BB%87t 

G.S. Nguyễn Văn Tuấn: “Tôi nghĩ yếu tố đầu tiên là con người bởi như tôi đã nói, 
chúng ta còn thiếu một đội ngũ giáo sư nghiên cứu hàng đầu. Do đó, điều quan 
trọng là làm sao đào tạo ra được một thế hệ các nhà khoa học tiên phong để họ 
tiếp tục sự nghiệp đào tạo các thế hệ kế cận.” 

Gs Tuấn trả lời đúng nhưng chưa đủ. Việt Nam tuy thiếu một đội ngũ giáo sư nghiên cứu 
hàng đầu, nhưng đã xây dựng thành công một đội ngũ đông đảo GS, PGS dỏm. Số dỏm 
này đang nắm nhiều vị trí quan trọng và đang quyết định sự phát triển khoa học đất nước. 

Ngoài ra, tính nhạy bén của đội ngũ GS, PGS dỏm rất cao: khi bị phát hiện dỏm thay vì 
tập trung nghiên cứu để được xóa dỏm, DỎM lại cầu cứu an ninh mạng và yêu cầu đánh 
sập những ai công bố thông tin trung thực về các DỎM. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã xây dựng thành công một đội ngũ đông đảo tiến sĩ giấy. Lực 
lượng này đang nắm nhiều chức trách quan trọng, sẵn sàng bóp nghẹt tiến sĩ xịn. 

Tuy nhiên, Việt Nam có một kết hoạch 10 năm: xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế với 
lực lượng chính là đội ngũ GS, PGS, TS dỏm đã nêu. 

Trả lời  
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Phòng giao lưu với Độc Giả 
Phòng giao lưu với Độc Giả: Trích đăng những ý kiến và 
thông tin đáng quan tâm do Độc giả gửi qua email hoặc post 
trong các mục khác. 
******************************************************************************
**************************** 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Mục này là nơi Hội Đồng Phong Hàm Dỏm trả lời thư của độc giả gởi từ flickr hoặc 
email. Xin thông cảm vì Hội đồng chỉ nhận i meo, nhưng không trả lời trực tiếp, đương 
nhiên danh tính của người gởi được tôn trọng. 

Mục này cũng công bố những ý kiến “cảm động”. 
Originally posted at 7:56AM, 7 March 2010 PDT ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Con đường học vấn của tôi không được thuận lợi như nhiều người. 
Tôi đang tìm thầy hướng dẫn làm NCS dù tôi không còn trẻ như phần lớn các NCS. 

Gần đây, tôi bị sốc vì những thông tin về một số vị “mũ cao áo dài” mà các bác công 
bố. Vì thế, tôi muốn ra nhập Group này để không bị lừa gạt mãi. 

Trộm nghĩ: Mình đến với KH thành tâm, và mình cần cù lao động, vậy thì mình phải gặt 
hái được một cái gì đó, miễn là mình không bị bọn Quan-Khoa-học lừa gạt. 

Thành thật, 
 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Tôi muốn ra nhập Group để không còn cả tin và ngây thơ nữa. 
Hoàn cảnh của tôi có nhiều nét tương đồng với bác …. 
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Nhưng xin cho phép tôi chưa nói ra. 

………… 

Thành tâm, 
 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Tôi hỏi “Một Không Tám Không” 
Rằng Giáo sư ấy là “Ông” hay “Ằng”? 

“Tổng Đài 1080″ xin được nhập Hội với các bác. 

Xin tuyên thệ: Chỉ nói sự thật và những điều hợp đạo lý làm người. 
Không để cho bọn Phản-Khoa-học lường gạt dân Việt ta mãi. 
Tôi tuy không ở một nơi đô hội, nhưng trong thế giới phẳng này 
tôi tự tin rằng có thể giúp mọi người một tay để …. 

Mong tin các bác.  
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Tôi muốn làm thành viên để đề cử thêm một số ông giáo sư dỏm và thật.  
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Kính chào các đại giáo sư, 

Lúc trước đọc trang blog của GS Nguyễn Văn Tuấn, em có biết về trang website giáo sư 
dỏm. Thấy phân tích của GS Tuấn rất hợp lí, nhưng em không biết làm thế nào để kiểm 
tra. 

Từ lúc các đại giáo sư của Hội đồng xét giáo sư dỏm hướng dẫn mọi người biết cách tự 
tra cứu thông tin ISI từ Trung tâm thông tin quốc gia, db.vista.gov.vn/login.aspx, em 
cảm thấy vui vô cùng. Rồi đây em và bạn bè có thể tự biết ai dỏm, ai kém. Em đang tìm 
thầy hướng dẫn làm tiến sĩ ở Việt Nam nên thông tin này rất quan trọng với em, và các 
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bạn em nữa. Do đó em xin cảm ơn các đại giáo sư vô cùng. Nếu các đại giáo sư không 
sớm làm việc nghĩa thì em và các bạn em vẫn còn trong bóng tối, nếu có bị mấy giáo sư 
dỏm lừa làm tiến sỉ dỏm thì cũng không biết đâu mà tránh. 

Em cũng có đọc một số website của mấy anh du học, một ông giáo sư Việt kiều. Lúc đầu 
thấy họ nói cũng có lí, càng về sau thì em cảm giác họ hoặc không biết thông tin ISI 
hoặc là người thân của mấy giáo sư dỏm nên em cảm thấy chán và buồn cho họ vô cùng. 
Em cảm thấy rất kính trọng các đại giáo sư ở đây, vì mọi người có thể phản biện công 
khai, còn được hướng dẫn phản biện. Em nghĩ nhiều người chưa biết trang thông tin mà 
các đại giáo sư cung cấp, db.vista.gov.vn/login.aspx. 

Em chỉ có tâm sự bấy nhiêu, vì em chưa biết nhiều thông tin. Em xin phép được tham gia 
nhóm và sẽ thực hiện những quy định của nhóm. 

Trân trọng kính chào các đại giáo sư. 

(em xin được gọi là đại giáo sư vì em như tìm được ánh sáng từ đêm tối sau khi được 
những thông tin bổ ích từ trang này) 

Admin@: Xin chia sẽ tâm sự của em. Tuy nhiên chúng tôi không phải là các đại 
giáo sư, em không được gọi như thế. Những đối tượng phản khoa học sẽ có cơ hội 
xuyên tạc đấy. Nếu có thể giúp mọi người có thêm thông tin và đặc biệt là biết tự 
tra cứu thông tin ISI, biết tự phân biệt “hàng thật, hàng dỏm” là chúng tôi vui rồi. 
Chúc em khỏe và sớm tìm được thầy hướng dẫn không dỏm. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Thân chào các Nhà từ thiện âm thầm: 

Tôi xin được gia nhập nhóm. Tôi xin tuân thủ quy định của nhóm vì nó rất hợp tình, hợp 
nghĩa và rất khoa học. 

Theo tôi thì nước ta chưa có tạp chí nào được ISI công nhận mặc dù nhà nước đầu tư 
không nhỏ cho giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nguyên nhân của điều tệ hại 
này là do các gs, pgs dỏm là thành phần chính trong các hội đồng biên tập. 

Một trường đại học muốn trở thành đẳng cấp quốc tế thì tiêu chuẩn quan trọng nhất 
phải là công bố khoa học quốc tế ISI, đương nhiên có thêm nhiều tiêu chuẩn khác. 

Tiêu chuẩn công bố khoa học quốc tế ISI cũng là tiêu chuẩn quyết định cho gs, pgs chất 
lượng. 

Công việc chính của giáo sư, phó giáo sư chất lượng là nghiên cứu khoa học nghiêm túc 
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và đào tạo đội ngũ khoa học nghiêm túc cho đất nước. 

Công việc chính của các gs, pgs dỏm: tranh thủ tìm kiếm chức vụ, tìm mọi cách để rút 
tiền nhà nước thông qua các đề tài nghiên cứu dỏm, đào tạo lực lượng dỏm, dùng học 
hàm học vị cao để nhà nước phải trả lương cao, trả tiền giảng dạy cao,….. Ngoài ra họ 
còn dùng các danh dỏm “GS.TSKH” để ghi vào danh thiếp và đi lừa. 

Việc lập danh sách dỏm là cần thiết. Trước mắt, có thể sẽ khó có thay đổi vì các gs, pgs 
dỏm ngụy biện rất giỏi, lại còn lợi dụng mấy anh Việt kiều gian dối và xu nịnh để luồng 
lách. Tuy nhiên, tác dụng rất quan trọng là danh sách dỏm sẽ giúp cho các bạn trẻ, 
những người trung thực, làm khoa học nghiêm túc tự nhìn nhận lại một sự thật, thấy 
được nguyên nhân thấp kém của khoa học Việt Nam. 

Giúp các bạn trẻ và các anh bạn già biết thế nào là dỏm, là gian dối, có thể tự kiểm tra, 
tự phân biệt được dỏm, thật không phải là chuyện nhỏ. Đây là một đóng góp cực lớn cho 
nền khoa học nước ta. 

Tôi tuy không tài cán gì nhưng cũng mới có một ý tưởng rất hay: ngăn chặn sự bảo kê 
(cho các gs, pgs dỏm) của các học giả kém, gian dối từ bên ngoài. 

Với những tâm sự trên, tôi rất mong được gia nhập. 

Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe mọi người. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Nói đến nghiên cứu khoa học nghiêm túc thì đương nhiên là phải công trình chuẩn ISI. 
Sử dụng những kết quả rác như mấy giáo sư dỏm để lấy tiền của nhà nước thật ra là ăn 
cướp một cách gián tiếp. Những người gọi là có học mà lại cố tình hút máu của nhân 
dân như vậy thì thật là đáng lên án, chỉ là những học giả nếu không rởm thì cũng thất 
đức. Tôi xin gia nhập nhóm để có thể cập nhận thông tin về giáo sư dỏm, để khỏi bị lừa. 

Tôi cảm thấy rất vui khi những học giả (không học thật) lên báo chí nổ linh tinh đều 
được quan tâm. Bấy lâu nay họ đã làm ô nhiễm môi trường báo chí thì họ cần phải được 
ưu ái. Việc xét hàm dỏm sẽ có tác động tích cực đối với sự phát triển của đất nước, giúp 
mọi người thấy và phân biệt được bồ câu trắng với “bò đen”! Ngoài việc cung cấp 
thông tin khoa học nghiêm túc, tác dụng đối việc giáo dục phẩm chất đạo đức, nhân 
cách, tư cách khoa học đối với các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của nước ta là không 
nhỏ chút nào. Hiện tại phần đông họ bị mất những phẩm chất này. 

Rất mong được gia nhập. Xin cảm ơn rất nhiều. 
 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Kính thưa các vị giáo sư ngoại hạng (cho phép chúng em gọi như thề vì chúng em rất 
kính phục các thầy đã chịu khó đưa thông tin hay như thế này)! 

Chúng em là sinh viên từ một miền sông nước xa xôi, Đồng Tháp. Trong lúc học một số 
môn chuyên ngành, chúng em nghe mấy thầy nổ về nhiều ông giáo sư nhiều quá. 

Hôm nay biết được mấy ông được ca tụng đều là hàng dỏm, kiểu như “trứng gà giả 
Trung Quốc”. Chúng em vô cùng tức giận vì chúng em bị lừa dối trong thời gian quá 
lâu, kể từ lúc chúng em đọc sách của ông Hàm Châu. 

Theo lời kể của một thầy thì ông pgs dỏm Nguyễn Xuân Tuyến đang hướng dẫn tiến sĩ 
cho một thầy của trường em. Chúng em cảm thấy như thế là không ổn. Chúng em không 
biết nói gì vì chúng em chưa biết nhiều về ISI. Nhưng thông tin công khai như thế này 
thì không thể nào không tin được, đặc biệt là thông tin từ Trung tâm thông tin quốc gia. 

Chúng em xin được tham gia vào nhóm để có thêm thông tin. Sau này khi làm giáo viên 
chúng em sẽ cẩn thận khi ca ngợi về ai đối với mấy em học sinh ngây thơ. 

Kính chào các giáo sư ngoại hạng.  

Admin@: Xin chia sẽ tâm sự của các em. Tuy nhiên, các em không được gọi mọi 
người ở đây là giáo sư ngoại hạng, sao nghe giống Premier League quá . Tránh 
để cho những đối tượng phản khoa học lợi dụng xuyên tạc, tuyệt đối không được 
xưng hô như thế. Có thể xưng Hội đồng xét học hàm dỏm, Hội đồng này bào gồm 
tất cả những người yêu thích khoa học nghiêm túc thuộc nhóm và độc giả yêu thích 
trang này, trong đó có các em (?). 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Tôi muốn gia nhập nhóm. Tôi muốn góp một tay vào công cuộc loại bỏ những con sâu 
con mọt con lợn trong hệ thống giáo dục Việt nam. 

Cám ơn. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Tôi xin gia nhập vào GS, PGS dỏm Việt Nam để làm thoát đi những ngu muội lầm tưởng 
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lâu nay. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Hoan nghênh trang web của các bác. Xin các bác kiểm tra thêm các hiệu trưởng trường 
Đại học, vì nếu là hàng dỏm thì hàng ngàn, chục ngàn SV của trường sẽ bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra nếu báo chí tung hô quá nhiều 1 ai đó, mong các bác cũng kiểm tra giúp để 
giới KH còn biết thực hư. 

Cũng có trường hợp là nghiên cứu thật, đăng ở tạo chí nủi tiếng thật, nhưng 1 số tác giả 
lại ko hề tham gia 1 tí nào vào NC (vì nhiều lý do mà bọn Tây nó phải đề tên các bác), 
và ko đọc nổi 1 trang bài báo đó, hoặc ko hiểu rõ ý nghĩa của NC đó. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một bác viết: 

Tôi đang làm NCS Toán và chuẩn bị chọn một ông thầy không dỏm hướng dẫn. Tôi có 
mấy thắc mắc sau mong anh em trả lời giúp: 

1) Tôi thấy số lượng tạp chí toán nhiều quá nên không biết cái nào thật cái nào giả. Tạp 
chí mà không có trên ISI thì đương nhiên là “lởm” rồi, không bàn đến. Những tạp chí 
trên webofscience được xếp đại khái theo 3 loại: SCI, SCIE, và phần còn lại. Theo tôi 
được biết thì có đến cả trăm tạp chí vào loại SCI. Vậy có bao nhiêu tạp chí thuộc loại 
SCIE? và bao nhiêu tạp chí thuộc phần còn lại? Làm thế nào để biết được list các tạp 
chí và ranking theo từng loại? 

2) Theo như bác Người Hà Nội nói trong mục “Thảo luận: thử tìm một thước đo hợp 
lý…”, những tạp chí thuộc loại SCIE, đặc biệt là những tạp chí cuối bảng xếp hạng, 
cũng vớ vẩn lắm. Tôi thấy cũng đúng, vì đã có cả 100 tạp chí thuộc loại SCI rồi. Như 
vậy có nghĩa là các tạp chí ISI mà nằm ngoài SCIE cũng vớ vẩn. Cho nên tôi đề nghị 
trong danh sách trên các bác chỉ nên list những người có nhiều công bố SCI thôi. Chúng 
ta chỉ nên tôn vinh những cá nhân xuất sắc. 

3) Tôi tìm hiểu các công bố toán học trên website 
apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=… 

Nó liệt kê ra tất cả các bài báo ISI, nhưng nó không nói bài nào la SCI, bài nào là SCIE. 
Các bác làm thế nào để biết được ạ? Không nhẽ cứ dò từng bài một à? 

Trân trọng, 
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Admin@: 

SCI: 
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 

SCIE: 
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 
 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư xin gia nhập nhóm, một bác viết: 

Nếu tôi trở thành một thành viên của nhóm, tôi xin cam đoan: 

1. Mọi ý kiến của tôi đều mang tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, 
không mang động cơ chính trị của bất kỳ đảng phái nào vào đây. 

2. Tôi không phải là đối tượng do các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu chỉ đạo vào đây 
nhằm phá hoại hoạt động từ thiện của Hội Đồng Xét Học Hàm Dỏm (HĐXHHD) . 

3. Động cơ phía sau và phía trước của tôi không phải là ủng hộ HĐXHHD theo kiểu 
tung hứng và cũng không bảo vệ các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu một cách mù 
quáng, tôi xin hứa sẽ phản biện HĐXHHD như ở điều 5 và tuân thủ điều 6. 

4. Nếu tôi từng là học trò của các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, thì tôi xin hứa sẽ 
tuân thủ điều 5 và 6, tôi không mang những bức xúc cá nhân vào đây để phá hoại hoạt 
động từ thiện của HĐXHHD. 

5. Thông tin mà tôi dùng để phản biện được lấy từ cơ sỡ dữ liệu ISI, hoặc thông tin công 
khai từ các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trên thế giới, hay trên trang wiki bằng tiếng 
anh. 

6. Nếu tôi vi phạm những quy định trên, tôi sẽ tự xấu hỗ với lương tâm của tôi vì tôi đã 
tiếp tay cho các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, và tôi sẽ liên hệ với những người hiểu 
về nghiên cứu và công bố khoa học nghiêm túc để bổ sung kiến thức, hoặc tôi sẽ đăng kí 
một tài khoản truy cập ISI ở đây: db.vista.gov.vn/login.aspx. Đồng thời tôi xin vui lòng 
bị cấm tham gia nhóm vĩnh viễn. Sau khi tôi hiểu được thông tin về ISI, tôi có thể đăng 
kí tham gia nhóm trở lại, nhưng tôi phải đăng kí một Flickr account mới.  
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Mới post một bài trên blog của bác Zung, các bác góp ý nhé. Trong Flickr mình có một 
số bác không thích bác Zung nhưng cá nhân em thấy bác này là người tài, nên dùng lời 
lẽ hòa nhã để có thể mời bác ấy giúp chúng ta. 
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“Tôi phải nói rằng cái nhóm Flickr đó vô văn hóa”. 

Trước tiên, em cũng tự giới thiệu, em là một nghiên cứu sinh ở Hàn, gần đây em có 
tham gia nhóm Flickr, bản thân em thấy rằng công việc trong nhóm Flickr làm cho đến 
thời điểm này về nguyên tắc là đúng mực và thiết thực, tuy rằng một số thành viên trong 
nhóm có quá khích nhưng về cơ bản nhóm Flickr đang dần đi đúng mục tiêu mà mình 
đặt ra: góp phần làm trong sạch nền khoa học nước nhà. 
Mục tiêu là thế tuy nhiên do việc làm này xuất phát từ ngẫu hứng nên phương pháp thực 
hiện lúc ban đầu có phần chủ quan, tuy nhiên công việc đang dần dần đi vào quỹ đạo của 
nó. có rất nhiều người không hiểu hoặc họ cố tình không hiểu mục đích, mong muốn của 
bọn em mà họ đã xỏ xiên, đả kích và chụp mũ cái ý đồ chính trị gì đó vào đây. Có thể có 
một số cá nhân tham gia Flickr nhằm mục đích cá nhân, nhưng theo em thấy đa số các 
thành viên trong Flickr đều vì nền khoa học nước nhà thôi. 

Anh Zung nói rằng nhóm Flickr là vô văn hóa e rằng anh đã xử sự cảm tính và nóng 
giận lắm không? 
(trong đó có những người chính là những người thầy của các bạn — mà vừa học thầy 
xong đã quay lại chửi thầy là điều rất không hay, ngay ở các nước phương Tây cũng 
vậy) —–> anh đã chụp mũ cho bọn em một cái tội tày trời, một cái tội đại nghịch bất 
đạo mất rồi . Nhóm Flickr là một tập thể mà trong đó ai cũng được quyền giới thiệu 
ứng viên dỏm, và thường giới thiệu ứng viên dỏm thì cũng không ai tồi tệ đến mức độ 
giới thiệu thầy cô của mình đâu anh. Đương nhiên vì nhóm đông nên không tránh khỏi 
ứng viên này có thể là thầy cô của một trong những thành viên trong nhóm, nếu đặt anh 
trong trường hợp đó, anh sẽ phải làm sao? Em thử nêu vài tình huống để anh suy nghĩ 
nhé: 

1. Cương quyết phản đối đưa ứng viên đó vào danh sách dỏm bất chấp sự thật có là 
giỏm hay không 

2. A dua, hùa theo các thành viên khác, tích cực đấu tố thầy cô của mình 

3. Im lặng chấp nhận sự thật. 

Riêng bản thân em, em chọn phương án thứ 3 và em tin rằng nhiều người cũng sẽ chọn 
như em. Vì vậy cái mũ chụp cho bọn em cái tội tày trời như vậy có chính xác không 
anh? 

Một vấn đề nữa là anh và mọi người cứ đả kích tới tấp bọn em là phiến diện, không xét 
đến yếu tố lịch sử, hoàn cảnh đất nước, vì … vâng vâng và vâng vâng … nên cảm thông 
cho họ. Nếu vậy thì ai cảm thông cho bọn em, ai cảm thông cho người dân trong nước 
vẫn đang đóng thuế nuôi họ, ai cảm thông cho thế hệ sau vẫn còn đang chìm trong cơn 
mê muội. 

Anh nên nhớ, đất nước hòa bình 35 năm rồi, Liên Xô đã sụp đổ gần 20 năm rồi. Ngần ấy 
khoản thời gian mà không có vài bài công trình khoa học nghiêm túc e rằng cái chữ dỏm 
đó em thấy vẫn còn nhẹ. 



Mục đích của Tạp Chí Giáo sư dỏm không phải nhằm để bêu xấu ai cả mà chỉ vì 

1. Gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và mạnh mẽ về thảm trạng của nền khoa học nước 
nhà 

2. Giúp cho những người đang và sẽ theo con khoa học chân chính nhận biết và chọn GS 
chất lượng cho mình 

3. Cảnh tỉnh những vị GS và PGS rằng con đường khoa học chân chính không phải 
giống con đường mà các vị đang đi, đó không phải là khoa học. Hoặc các vị hãy trở về 
phòng thí nghiệm, hãy trở về giảng đường, phòng nghiên cứu hoặc xin hãy lột cái chữ 
giáo sư giùm. 

Hiện nay Tạp chí GS dỏm đang rất thiếu nhân lực, nhân tài để thẩm định vì “DỎM” quá 
nhiều nên bọn em làm không xuể, rất mong anh và các bạn hãy giúp bọn em một tay vì 
một nền khoa học chân chính. 

@ Bạn đọc: Ở trang Flickr, các bạn có thể bình luận, phản đối tuy nhiên các bạn nên nhớ 
những phản đối đều phải căn cứ trên dữ kiện khoa học, cụ thể từ nguồn thông tin ISI, 
Mathscience,từ các cơ quan bộ ngành của nhà nước, hoặc từ wiki tiếng Anh, những dữ 
kiện từ các tờ báo không chuyên môn hoặc từ các trang web cá nhân đều không được 
chấp nhận và nick có thể bị block. 

Mong lắm thay một ngày nào đó được thấy đất nước mình nằm trong số đầu những nước 
có nền khoa học tiên tiến. 

JIPV@: Bầu bác làm quân sư được rồi. Thật ra Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam (JIPV) hay Tạp chí GS dỏm Việt Nam không có thành kiến với bác 
Dũng. Chuyện “thích hay không thích” là việc riêng của một số bác với bác ấy, 
JIPV có xem nhưng không có bình luận vì không có thời gian. Các bác hay ai đó 
gọi “nhóm Flickr” thì không chính xác, ở đây là JIPV, trên Flickr có rất nhiều 
nhóm. 

Nếu ai phát hiện trong JIPV có lời lẽ xúc phạm bác Dũng thì thông báo để JIPV xử 
lí. JIPV chỉ phát biểu theo ISI thôi, văn hóa của JIPV là thông kê khoa học ISI. 
Văn hóa non-ISI không thể tồn tại trong JIPV. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Bài viết của bạn inhainha quá hay, tình cảm, chính xác và khoa học. 

Nếu bảo những người thống kê ISI là vô văn hóa thì Bộ của ta, nhà khoa học nghiêm túc 
của ta, các nước phát triển…. cũng đều vô văn hóa. Chỉ có mấy vị dỏm là có “văn hóa”. 
Loạn hết rồi! 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/72157623874548192/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�


Tôi ủng hộ Tạp Chí GS dỏm vì họ chỉ sử dụng thống kê ISI, họ biết lắng nghe, biết tiếp 
thu, biết sửa sai. Ngắn gọn thế thôi. 

Theo tôi Tổng biên tập Tạp Chí GS dỏm nên mời anh Nguyễn Tiến Zũng làm phản biện 
về toán, bên toán thấy phức tạp quá. Tôi rất hy vọng anh Zũng chấp nhận làm việc một 
cách khoa học, không phát biểu cảm tính như vừa rồi. 

Tôi cũng theo dõi xem anh Dũng có accept cái comment của bạn inhainha hay không? 

Càng đọc những lời dạy của Thầy Đông A tôi mới thấm thía được cái triết lý của Thầy: 
mềm mà rắn. Kính chúc Thầy và gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, nhiều niềm vui. Thế 
hệ chúng em không bao giờ quên lời dạy không thể hay hơn của Nhà hiền triết Đông A. 

Có một số anh em quá khích thật, nhưng tôi thấy hơi lạ: anh em nói đâu trúng đó. Chúng 
ta cũng nên thông cảm cho những anh em làm khoa học nghiêm túc. Nhưng nhẹ nhàng, 
tỉnh cảm như Thầy Đông A thì dễ thuyết phục hơn. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
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hat_cat says: 

@ all: 
Tôi rất vui mừng vì trong giới làm khoa học vẫn còn các bác, những người thật sự lo 
lắng vì nền khoa học nước nhà. 
Nhiều lúc bản thân tôi cũng bắt chán nản định bỏ con đường khoa học chông gai, nhiều 
sức ép. Càng làm khoa học càng thấy cô đơn vì xung quanh toàn nhan nhãn “Lý Thông 
làm khoa học”. Phải chăng chức danh GS va PGS quá to lớn với người Việt, hay tại 
quyền lợi đi kèm quá lớn mà nhiều người nhắm mắt làm liều, kể cả copy sách và nghiên 
cứu dỏm… 

Rất may khi đọc trang này còn có một chút niềm tin và sự tự tin đang trở lại vì xung 
quanh ta vẫn còn có nhiều người mong muốn được làm khoa học thật sự nghiêm túc. 
Với những gì các bác đang làm hy vọng rằng chúng ta đang góp phần làm cho những 
người làm khoa học ở VN thật sự làm đúng chức năng của mình. 

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ cung gia đình và bạn bè. 

JIPV@: Cảm ơn bác. Bác và gia đình cũng có ngày chủ nhật thật vui nhé. Làm 
khoa học phải có bản lĩnh chớ! Phải tìm hiểu thông tin nhiều nguồn, bác chỉ nhìn 
xung quanh thì không ổn. Rất vui khi bác đã được “một chút niềm tin”  
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Phản hồi của JIPV liên quan đến ông Nguyễn Tiến Zũng: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/72157623874735278/�
http://www.flickr.com/photos/48932980@N02/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/72157623877178620/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/48932980@N02/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Thân chào các bác, 

Lúc trước một Admin của JIPV có một tham luận trên Tạp Chí Học Giả Gian Dối. 
Nhưng gần đây JIPV phát hiện nhiều thông tin xuyên tạc về JIPV, nên the Board của 
JIPV quyết định chuyển bài tham luận về mục Giao lưu với độc giả trên JIPV. JIPV kính 
mong các bác thông cảm. 

Theo Quy định của the Board thì các Admins của JIPV chỉ phát biểu trên JIPV. Admin 
trên đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách. 

JIPV kính chúc các bác vui. 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) 

WWW: www.flickr.com/groups/giaosudom/ 

Dưới đây là bài tham luận của bác Admin đã bị the Board khiển trách: 

Lúc trước một số bác đề nghị mời ông Dũng tham gia Hội đồng xét hàm dỏm vì ông có 
thành thích chống tiêu cực của ông Nguyễn Đình Đức. Nay ông Dũng hành động kiểu 
này thì thất vọng thật. Nhưng đương nhiên để thỏa mãn, ông Dũng có thể nói bất cứ thứ 
gì ông ấy thích(!?). Để dành cho ông Dũng sự tôn trọng tối thiểu cuối cùng, chúng tôi đã 
thống nhất: chúng tôi không phản hồi bất kỳ những phát biểu nào của ông Dũng trên 
trang cá nhân của ông. 

Tuy nhiên nếu ông Dũng có khả năng thực hiện 6 Quy định dưới đây của Hội đồng xét 
hàm dỏm thì ông có thể được xét trở thành một thành viên: 

Quy định: Nếu tôi trở thành một thành viên của nhóm, nghĩa là một Editor của Journal 
of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) – Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam, 
tôi xin cam đoan: 

1. Mọi ý kiến của tôi đều mang tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin 
mù, không mang động cơ chính trị của bất kỳ đảng phái nào vào đây. 

2. Tôi không phải là đối tượng do các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu chỉ đạo vào đây 
nhằm phá hoại hoạt động khoa học của JIPV. 

3. Động cơ phía sau và phía trước của tôi không phải là ủng hộ JIPV theo kiểu tung 
hứng và cũng không bảo vệ các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu một cách mù quáng, 
tôi xin hứa sẽ phản biện JIPV như ở điều 5 và tuân thủ điều 6. 

4. Nếu tôi từng là học trò của các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, thì tôi xin hứa sẽ 
tuân thủ điều 5 và 6, tôi không mang những bức xúc cá nhân vào đây để phá hoại hoạt 
động khoa học của JIPV. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/�


5. Thông tin mà tôi dùng để phản biện được lấy từ cơ sỡ dữ liệu ISI, hoặc thông tin công 
khai từ các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trên thế giới, hay trên trang wiki bằng tiếng anh. 

6. Nếu tôi vi phạm những quy định trên, tôi sẽ tự xấu hỗ với lương tâm của tôi vì tôi đã 
tiếp tay cho các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, và tôi sẽ liên hệ với những người hiểu 
về nghiên cứu và công bố khoa học nghiêm túc để bổ sung kiến thức, hoặc tôi sẽ đăng kí 
một tài khoản truy cập ISI ở đây: db.vista.gov.vn/login.aspx. Đồng thời tôi xin vui lòng 
bị cấm tham gia nhóm vĩnh viễn. Sau khi tôi hiểu được thông tin về ISI, tôi có thể đăng 
kí tham gia nhóm trở lại, nhưng tôi phải đăng kí một Flickr account mới. 

Yêu cầu: Các bác muốn gia nhập nhóm và làm Editor cho JIPV thì xin vui lòng viết vài 
dòng về lĩnh vực nghiên cứu, tình hình xếp hạng các tạp chí trong chuyên ngành, những 
tiêu chuẩn quyết định để một trường đại học trở thành đẳng cấp quốc tế, công việc chính 
của GS-PGS chất lượng, tiêu chuẩn quan trọng nhất để trở thành GS-PGS chất lượng, số 
lượng tạp chí ISI mà Việt Nam đang có, … Nếu các bác còn thiếu thông tin thì các bác 
cũng có thể viết vài dòng tâm sự về việc học và nghiên cứu khoa học của bản thân và 
đồng nghiệp. 

Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm. Nếu những quy định và yêu cầu trên đã 
làm phiền các bác thì chúng tôi xin các bác lượng thứ và hết sức thông cảm cho chúng 
tôi. 

Lưu ý: JIPV không muốn đưa ra bất kỳ phản hồi gì về những việc làm của ông Nguyễn 
Tiến Zũng đối với JIPV. Tuy nhiên JIPV không thể xóa bài tham luận của bác Admin đã 
bị khiển tránh nên đành phải post lại ở đây. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một độc giả gửi cho JIPV: 

Mình mới sáng tác được bài thơ này, gởi lên để quý đồng đạo cùng tham khảo: 

Tấn trò đời 2 

Buồn cười cho những giáo sư 
Tụ năm tụ bảy ậm ừ tào lao 
Bọn này thừa thế chọn nhau 
Hát hò nói bậy thét gào đó đây 
Dốt mà cứ tưởng mình hay 
Lại không học hỏi những thầy giỏi hơn 
Làm cho trời đất giận hờn 
Cái loài ngu dốt như đờn tai trâu 
Thế giới trên khắp Á, Âu 
Xem Ỉnternet mà sầu Việt Nam 

http://db.vista.gov.vn/login.aspx�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/72157623916093334/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Nước Nam từ thuở khai thiên 
Khoa trường tuyển chọn ưu tiên nhân tài 
Vậy mà cho đến hôm nay 
Giáo sư, tiến sĩ đố ai hiểu tường … ? 
Miệng hò mồm thét giảng đường 
Đem bao dốt nát đến trường dạy ngu 
Hội đồng khoa học lu bu 
Học hàm, học vị như mù đi đêm 
Khi nào tốt nghiệp êm đềm 
Đùng đùng một cái khắp miền vang danh 
Phải chăng học lén đã đành 
lại còn đem dốt lộng hành đó đây. 

Tiếp theo, mình xin đề cử một người: Người này chưa có học hàm giáo sư, nhưng đã 
được phong một danh hiệu rất cao quý trong ngành giáo dục: “Nhà giáo nhân dân” 

Họ tên: Thái Văn Long 
Chức vụ: Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở GD-ĐT Cà Mau 
Học vị: Tiến sỹ 
Danh hiệu: Nhà giáo nhân dân 

Mình xin giới thiệu đôi nét về quá trình học tập của người này: 
Năm 1983, ông Thái Văn Long đến trường PTCS Nguyễn Tạo xin dạy hợp đồng (lúc đó 
ông chỉ mới tốt nghiệp CĐSP toán của trường CĐSP Bạc Liêu) 
Đến năm 1985: Ông Thái Văn Long lên làm hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Tạo 
Đến năm 1991: Ông lên làm PGĐ sở GD-ĐT tỉnh Minh Hải 
Ông chuẩn hóa đại học thời gian nào không rõ 
1996: Ông tốt nghiệp thạc sỹ, chuyên ngành lịch sử 
Đến năm 2004: Ông bảo vệ xong luận án Tiến sỹ 
Năm 1990: Ông được phong danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” 
Năm 2009: Ông được phong danh hiêu “Nhà giáo nhân dân” 

Hiện nay ông Thái Văn Long là một người có “máu mặt” trong giới Bất Động Sản Cà 
Mau 

Ông đã từng phát động nhiều phong trào lớn: “Nâng cao chất lượng đọi ngũ giáo 
viên”, “Nâng cao CSVC trường học”, … Ông đã từng tuyên bố hùng hồn rằng: “Tạo 
mọi điều kiện cho giáo viên đi học” 
Kết quả: + Đến bây giờ thì chỉ có những giáo viên “con ông cháu cha” mới được hưởng 
điều đó 

+ Việc sập trường học ở Cà Mau đã một thời làm chấn động dư luận: “Nhà xây khoảng 
1 tháng bị sập” 

sites.google.com/site/thaivanlong/ 
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Nhờ ADMIN kiểm tra, thẩm định và tìm hiểu thêm.  

Admin@: TVL = 0 = Incompetent. Theo quy định, JIPV không “quan tâm” đến 
tiến sĩ. JIPV chỉ đánh giá dỏm cho GS, PGS. JIPV xin cảm ơn bác về bài thơ rất 
hay. JIPV kính chúc bác khỏe và tiếp tục góp phần phát triển khoa học của đất 
nước. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong thư cảm ơn, một độc giả viết:  

….. Nhờ người bạn giới thiệu nên em biết Tạp Chí GS Dỏm. Thật may mắn cho em khi 
em biết được một thầy mà em đang định “quan hệ” để xin thầy hướng dẫn em làm NCS 
đã được Tạp Chí GS Dỏm công bố. Như vậy em đã biết được trình độ thật của thầy này, 
và em phải tránh xa thầy ấy vì em không thể chấp nhận trở thành tiến sĩ dỏm. Em cảm 
ơn Tạp Chí GS Dỏm rất rất nhiều. Em biết thầy đó là cũng do một thầy khác giới thiệu, 
trình độ thạc sĩ như em thì rất khó phân biệt thật hay dỏm. Bây giờ em đang tìm một 
thầy mới. Khi nào em tìm được thầy mới, em sẽ nhờ Tạp Chí GS Dỏm giúp em kiểm tra 
trình độ trước khi chính thức chọn thầy. Em kính mong các Cô, Chú giúp em. Em xin 
kính chúc các Cô, Chú vui và tiếp tục giúp đời…… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

vientoan says: 

@nguoihammo: 

Kính gửi JIPV! 

Đã từ lâu đông đảo những người Việt Nam rất muốn biết thực trạng cụ thể của khoa học 
nước nhà nói chung, và từng nhà khoa học nói riêng. Điều đó sẽ giúp cho Chính Phủ, 
Nhà Nước, và các cấp quản lý điều phối trong việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng 
cao này. 

JIPV ra đời là một tất yếu, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay, bối cảnh đất nước 
đang trông chờ rất nhiều vào đội ngũ các nhà khoa học. Mảnh đất khoa học, nơi mà 
người người hiểu rằng, đó là nơi trung thực, là đất của những đam mê , tự do, sòng 
phẳng, chông gai, dấn thân, nghiệt ngã, nhưng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, thế thì 
những kẻ ngự trị nơi đó phải có tầm vóc như thế nào? 

JIPV đã và sẽ góp phần trả lời rất cụ thể về những chủ nhân của mảnh đất khoa học Việt 
Nam, thực ra họ là ai? JIPV đã và sẽ góp phần làm tỉnh ngộ tất cả chúng ta, trong cơn si 
mê điên dại với cái danh, trong cái thế giới “hoà cả làng”, thế giới không nên bị quỷ 
hoành hành. 

Rồi đây câu cửa miệng trong dân gian ”Tay ấy tuy là GS(PGS) nhưng hắn cũng khá” 
chắc chắn sẽ đến! Rồi đây những kẻ dởm sẽ đỡ vênh vang, những hội thảo, hội nghị, đề 
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tài, dự án khoa học sẽ giảm bớt đi, các ngã ba đường phố phải để những thùng chứa 
những bằng dởm, để chủ nhân của nó là những người còn chút ít nhân cách, có chỗ vứt 
trả. 

Nên coi JIPV là đại diện cho tất cả chúng ta nói ra một sự thật, mà tự mỗi cá nhân đơn lẻ 
không ai tiện nói. Vì thế chúng ta cũng nên có một thái độ bình thản khi theo dõi danh 
sách công bố trong JIPV, xem đó như một hệ quả tất yếu của một đất nước cực kỳ lạc 
hậu, lại trải qua 30 năm chiến tranh, kẻ may người rủi khôn lường, rồi những năm tháng 
kéo dài trong sự lãn công, gian nan vì miếng cơm manh áo. Biết vậy để sửa, để bước vào 
cuộc chơi mới, với luật toàn cầu. 

Rồi đây trong mỗi lý lịch khoa học cần phải khai rõ, đương sự có bao nhiêu bài trong 
SCI; SCIE. Rồi đây các công bố trong ISI sẽ phải là một tiêu chí quan trọng nhất, đẻ 
xem xét tư cách của các thành viên trong các HỘI ĐỒNG KHOA HỌC và các CHỨC 
DANH… 

Bất luận như thế nào thì cuối cùng JIPV đã đều thống kê đầy đủ các công bố của đương 
sự trong ISI, khiến không ai bác bỏ được, đó là điều quan trọng nhất ! Chính điều này đã 
làm nên uy tín của JIPV, chỉ có điều JIPV cần phải làm đến cùng, không làm oan và bỏ 
sót bất cứ đối tượng nào. 

Nên chăng không nhất thiết phải có ảnh đương sự, vì yêu cầu này gây cản trở không nhỏ 
cho các editor. Cần xem xét đồng bộ ở tất cả các ngành. Hiện nay ngành KHOA HỌC 
GIÁO DỤC, một ngành có ảnh hưởng mạnh nhất đến giáo dục, hầu như còn ít được xét 
đến. 

Khối lượng công việc JIPV rất lớn, nó cần được tổ chức chặt chẽ, cần một đội ngũ editor 
đông đảo ở tất cả các lĩnh vực. Mong rằng JIPV ngày càng lớn mạnh, và được toàn xã 
hội ủng hộ về mọi mặt. 

Hãy hướng về tương lai của đất nước này, để xem xét và đánh giá JIPV, chứ đừng từ 
một góc nhìn nào khác ! 

Đất nước sẽ ghi công những người sáng lập ra JIPV ! 
Những công dân chân chính đã và sẽ ủng hộ việc làm của các bạn ! 
====================================================== 

JIPV@: Xin chân thành cảm ơn Editor Vientoan đã động viên, những góp ý của 
bác đã được tiếp thu và sẽ được triển khai. Trong những ngày đầu, JIPV có một số 
lúng túng, nhưng từ khi JIPV bổ sung Public Review thì “an toàn và dễ chịu” hơn. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
vientoan edited this topic 7 days ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một bạn chuẩn bị làm NCS viết: 
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“Cảm ơn các bác rất nhiều. Nhờ các bác em đã biết nhiều thông tin và kinh nghiệm về 
chọn Thầy cho NCS. Chúc các bác sức khỏe và làm cho tạp chí JIPV ngày càng phát 
triển. Hiện nay theo em điều tra bỏ túi được, nhiều GS, PGS chưa được xét “dỏm” 
nhưng biết mình ít công trình đã vội xóa trang WEB cá nhân, ít nổ hơn. Chắc chắn rằng, 
đợt phong PGS, GS năm tới nhiều ứng viên sẽ cân nhắc kỹ.” 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin giới thiệu thư của một cán bộ ĐHQG, www.flickr.com/photos/40077724@N03/: 

changmi2008: “chúng mày là bọn nào mà dám bôi nhọ GS Hỷ vậy? có biết tra 
Mathscinet không? biết về lịch sử Toán học Việt Nam được bao nhiêu. Thật xấu hổ cho 
1 bọn nặc danh xúc phạm 1 GS kỳ cựu của ĐHQG.” 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV hồi âm: 

JIPV@: “Chào Qúy Thầy! Đây là Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam. Sao Qúy Thầy lại dám bôi nhọ JIPV vậy? Qúy 
Thầy có biết tra ISI và Mathscinet không? Qúy Thầy biết về lịch sử Toán học và 
lịch sử khoa học Việt Nam được bao nhiêu? Thật xấu hổ cho Qúy Thầy nặc danh 
xúc phạm JIPV.” 

Tài liệu tham khảo: 

1/ www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/in/set-7215… 

2/ www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-7215… 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một độc giải gửi cho JIPV: 

Từ khi biết được Tạp Chí GS Dỏm (JIPV) trong blog của Gs Nguyễn Văn Tuấn, tôi luôn 
là độc giả trung thành của trang này. Tôi là giảng viên một đại học, trình độ nghiên cứu 
hạn chế nên chẳng biết ai dỏm ai giỏi. Nhìn chung tôi và nhiều người luôn nghĩ GS, 
PGS là những người được xét phong rất cẩn thận và do đó phải là những nhà khoa học 
tiêu biểu. Tuy nhiên, thông tin của JIPV là làm tôi và đồng nghiệp rất sốc. Thật khó hiểu 
khi những người thầy, cô mà chúng tôi từng thần tượng lại dỏm và có khi rất dỏm! 

Khi mới đọc JIPV, tôi thật sự không dám tin. Nhưng do Gs Nguyễn Văn Tuấn, người rất 
tài giỏi và nghiêm túc, giới thiệu thì tôi không thể không tin. Ngoài ra, tôi cũng có email 
hỏi con tôi, đang làm tiến sĩ bên Mỹ, nhờ kiểm chứng thông tin mà JIPV công bố; con 
tôi khẳng định thông tin trên JIPV là thông tin từ ISI và Bộ KHCN cũng đang sử dụng, 
db.vista.gov.vn/login.aspx, nên không có gì phải nghi ngờ; chỉ có người trình độ dỏm 
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mới nghi ngờ để tránh dư luận. 

Như đã nói, tôi chỉ biết giảng dạy nên tôi chưa biết gì về ISI. Nhưng với bài viết của Gs 
Tuấn và thông tin từ con tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ JIPV. Nếu không có JIPV thì những 
người như tôi làm sao có thể biết được ai dỏm ai giỏi. 

Việc nói lên sự thật là rất quan trọng. Nếu không biết được bệnh thì làm sao chữa lành 
bệnh được. Bấy lâu nay báo chí luôn “tô màu hồng” cho những người mang danh là 
“nhà khoa học”, nay JIPV cho mọi người biết thực hư của cái “màu hồng” đó là gì 
(đương nhiên làm màu xám và hình như đang chuyển dần sang “đen”). Do đó, tôi nghĩ 
JIPV đã và đang có đóng góp rất lớn cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của nước ta. 

Tôi xin đề nghị JIPV mở rộng xét thêm tiến sĩ giấy vì hiện nay số này nhiều quá. Xin xem 
thêm bài này nguyenvantuan.net/education/3-edu/923-lai-tien-si-dom-tu-… 

Tôi xin kính chúc JIPV sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Trân trọng kính chào. 
……. 

TB: Tôi không muốn tên của tôi xuất hiện trước công chúng. 
 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một Nhà khoa học gửi thư cho JIPV: 

Kinh gửi JIPV, 

Tại sao tôi đã gửi thư đến JIPV nhắc nhiều đến ngành PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY? 

Đó là vì tác hại của nó rất lớn như sau: 

1. Hầu hết những người ở ngành này không có khả năng NGHIÊN CỨU CƠ bản chạy 
sang. 

2. Họ dễ dàng có được bằng cấp và học hàm, với hệ thống bài đăng trên các tạp chí rất 
kém ở Việt Nam. 

3. Họ đào tạo NGHIÊN CỨU SINH rất dễ dàng với chất luợng rất thấp. 

4. Rất nhiều cán bộ với trình độ rất kém(học kém từ thời Sinh Viên) muốn có bằng cấp 
để lên chức hoặc chuyển vùng, thường theo ngành này. 

5. Hầu hết những người theo ngành này đều có VĂN HOÁ KHOA HỌC rất thấp, họ 
không hiểu biết gì về nghiên cứu, về khoa học hiện đại, các vấn đề họ quan tâm đều là 
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vấn đề liên quan đến GIẢNG DẠY PHỔ THÔNG, mà Bản thân họ cũng không hiểu 
được bản chất của CHƯƠNG TRÌNH và KIẾN THỨC ở PHỔ THÔNG. Họ không biết 
đến các tạp chí giáo dục trên thế giới. 

6. Đáng sợ hơn nữa, do tốc độ họ đẻ ra các bài viết, các đề tài, dự án, các Tiến Sĩ quá 
nhanh, nên thành tích của họ RẤT LỚN, át hẳn bên KHOA HỌC CƠ BẢN, vì vậy họ 
quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển GIÁO DỤC nước nhà. 

7. Nếu JIPV có dièu kiện xem xét các luận án và các công trình của họ, sẽ thấy được tác 
hại của họ như thế nào. Họ không chỉ KIẾM TIỀN VÀ DANH HÃO CHO HỌ. mà họ 
BÓP CHẾT KHOA HỌC CƠ BẢN(ở các cơ sở có ngành này như các trường ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM), cao hơn nữa là góp phần BÓP CHẾT GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ. 

8. JIPV đã đưa ra hàng đống DỞM ở rất nhiều ngành, nhưng chắc chắn DỞM trong 
ngành PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, còn tệ hại hơn nhiều. 

Trên đây chỉ là vài lời sơ bộ, trong hàng trăm điều tôi muốn nói. 

Rất mong JIPV quan tâm !  
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

bài của bác rất thuyết phục, 2 trường ĐHSPHN, ĐHSP TPHCM sẽ thuộc diện cần điều 
trị gấp 
Đề nghị bác cung cấp thông tin về hình ảnh, email của những vị PGS/GS đang là quan 
chức cấp khoa trở lên của 2 trường này, tôi sẽ submit giúp bác 
Originally posted 6 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 6 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin giới thiệu thư một độc giả:  

Việc xây dựng dữ liệu ISI cho các Hội đồng (mà nhiều người đang nghi ngờ là nếu 
không dỏm thì cũng mua bán hay chạy chọt) là việc làm rất tuyệt vời. Đây sẽ là bài học, 
là kinh nghiệm cho giới học giả nước ta. Khi mọi thứ công khai thì không cần nghi ngờ 
gì nữa, chỉ cần nhìn vào là thấy một Hội đồng thuộc dạng gì. Từ đó, những chuyện liên 
quan đến mua bán, nhũng nhiễu trong khoa học sẽ được sáng tỏ. Câu hỏi tại sao khoa 
học nước ta vẫn kém dù nhà nước đã đầu tư nhiều tiền cũng sẽ được trả lời! Xin chân 
thành cám ơn JIPV, đây chính là những NGƯỜI THẦY thực sự của các GS, PGS dỏm, 
TS giấy. 

Xin kính chúc toàn thể JIPV khỏe và tiếp tục giúp đời và tiếp tục giáo dục các GS, PGS 
dỏm. 
 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một độc giả viết: 

Là một người hâm mộ của JIPV từ lâu nhưng nay mới có dịp trao đổi. Trước tiên, tôi xin 
chân thành cảm ơn JIPV và các editors đã bỏ nhiều thời gian để xây dựng một cơ sở dữ 
liệu cực kỳ quan trọng mà đáng ra nhà nước phải làm. Danh sách DỎM và Nhà khoa 
học được vinh danh trên JIPV đã đem lại uy tín rất cao cho JIPV. Rõ ràng đây không 
phải là nơi đấu đá, cũng không phải là nơi ca tụng. JIPV sử dụng thông tin ISI nên cho 
đến giờ này chưa ai dám phản bác một cách chính thức. Tôi thấy có vài anh hơi ngố 
(một giáo sư và một NCS) có lên tiếng vì thày giáo cũ của họ bị phong dỏm, nhưng đây 
chỉ là một vài cá nhân chưa suy nghĩ cho đất nước nên mới trẻ con như thế. 

Gần đây tôi thấy JIPV quan tâm đến chủ các đề tài khoa học, tôi vô cùng cảm kích. Mọi 
người đã biết, ở Việt Nam thì “làm cái gì cũng phải chạy” và muốn được đề tài thì cũng 
phải chạy. Thông tin từ JIPV sẽ giúp mọi người thấy được “mèo đen, chó trắng”. Do đó 
một lần nữa: xin cảm ơn với lòng trân trọng. 
 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một nhà khoa học gửi cho JIPV: 

Thân chào JIPV! 

Tạp chí của các bạn thật là ngộ: người ta thì giới thiệu gương tốt, gương điển hình, còn 
các bạn thì giới thiệu gương dỏm, có hình ảnh phong phú, màu sắc khá đẹp. Ngoài ra 
danh sách những người làm khoa học được vinh danh, rồi còn cả thống kê công bố khoa 
học của các hội đồng,…… Những cái đó đã làm cho JIPV trở thành MỘT SỰ KHÁC 
BIỆT ở Việt Nam. Và “hậu quả” đối với tôi là TÔI PHẢI GHÉ THĂM JIPV MỖI NGÀY, 
ngày nào quên thì có cảm giác bị thiếu cái gì đó. Xin chân thành cảm ơn JIPV. Chúc các 
bạn khỏe và tiếp tục cống hiến cho khoa học của nước ta. 

Ps. Nếu không có các bạn, tức JIPV, thì vài năm nữa khoa học dỏm ở Việt Nam sẽ thành 
DỊCH không có thuốc trị. Tuy nhiên, tôi cảm giác tốc độ công bố của JIPV hơi chậm. 
Cũng có thể do tôi quá “tham lam”, mỗi ngày tôi đều muốn nhìn một “nhan sắc” (dỏm) 
mới. 
 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một Độc giả gửi cho JIPV: 
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Kính gửi ban quản trị JIPV, 

Trước tiên xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các bạn trong ban quản tri JIPV và 
cộng đồng. 

Về việc đăng tải ý kiến của cá nhân tôi trên diễn đàn xin các bạn xem xét và chuyển nội 
dung này lên để công luận góp ý. Trước khi đăng tải xin các bạn vui lòng sửa chữa câu 
văn, cắt bỏ các ý kiến nào thấy rằng không tốt đẹp hoặc thiếu tinh thần xây dựng đoàn 
kết. 

Rất trân trong với nhận xét của các bạn là những người đầy tâm huyết với sự nghiệp 
nghiên cứu và giảng dạy khoa hoc. 

Một lần nữa xin gửi đến các bạn cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. 

Kính, 

………….. 

Sau khi đọc bài viết về Tạp chí Gs Dỏm, tôi có một số nhận xét như sau: 

1/. Tiêu chí mà ban quản trị đưa ra rất cần thiết trong môi trường nghiên cứu và hoạt 
động khoa học. 

2/. Trong văn bản chính luận này tránh dùng các từ thô thiển, trái lại cần phải trong 
sáng, chính xác, khoa học và thanh lịch. 

……………………….. 

Tôi nghĩ rằng JIPV bản thân đã là môt công trình lớn, có tâm huyết, có tài năng và lý 
tưởng cao đẹp. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ như một vũ khí, một lợi thế khi tiếp 
cận những vấn đề bất cập trong xã hội, đặc biệt là trong giới ” khoa bảng” hiện nay. 

Khi chúng ta sử dụng các ngôn từ, văn phong như thế uy tín mà chúng ta đã có ngày 
càng đi xa hơn nữa, sẽ càng có sự đồng cảm xuất hiện trong cộng đồng . 

Bản thân tôi cũng đã được đánh giá tốt để tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh tại một 
trường lớn thuộc Đại học quốc gia, nhưng tôi đã từ chối. Sự từ chối này một là thể hiện 
quan điểm không tin tưởng vào khả năng tư duy, định hướng của các giáo sư hướng 
dẫn. Thứ hai là thể hiện sự không tâm phục với các ngôn từ thô thiển của các giáo sư 
này khi tôi trao đổi với họ. Thứ ba là sự nhận định rõ ràng về khả năng kỹ thuật công 
nghệ lạc hậu của nhà trường, quan điểm đóng kín tư duy của các giáo sư hướng dẫn. 

Ví dụ họ cho rằng không đi theo quan điểm của thầy là “khinh sư miệt tổ” là “lừa thầy 
phản bạn”. Họ không thể chấp nhận một tư tưởng mới của Nietzsche: người thầy giỏi là 
người tự đốt mình để soi sáng cho người khác, người trò giỏi phải là người biết từ bỏ 



những gì quá cũ nát của thầy mình. 

Tôi chưa nói hết những vấn đề tiêu cực khác như tranh giành học trò giữa các giáo sư, 
và rất nhiều những từ ngữ thô thiển, đầy ác ý của họ với nhau về sự tranh giành ấy. Rồi 
những luận án đầy phù phép, sao chép, nhờ cậy công sức sinh viên mà chính tôi đã đọc 
được một cách hết sức may mắn đồng thời cũng do tính háo danh hãnh tiến của họ. 

Chính vì những lẽ đó, tôi quyết định rời bỏ môi trường nghiên cứu đã được trải thảm 
hoa hồng để trở về với chính mình. Tự nghiên cứu, trao đổi thông tin với tất cả các bạn 
trên toàn cầu có thể là lẻ loi, nhưng tôi cho rằng mình không hề đơn độc. 

Một vài suy nghĩ gửi đến các bạn để chia xẻ và góp ý đầy chân thành của cá nhân tôi, 
các bạn cứ xem như vài lời góp nhặt nếu hay thì tốt, bằng không xin các bạn vui lòng 
tha thứ. 

Một lần nữa xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và lý tưởng trong công việc. 
 
Originally posted 8 days ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 7 days ago.  

5 phản hồi tới “Phòng giao lưu với Độc Giả” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 12:47 sáng  

Một Độc giải gửi cho JIPV bài sau: 
***************************************************************** 

Phản ánh về việc: Một lò sản xuất bằng Tiến sĩ dỏm đang hoạt động tại Việt Nam – 
trường đại học Preston Hoa Kỳ liên kết với Viện nghiên cứu và Phát triển Phương đông, 
thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. 

Chương trình Tiến sĩ của Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông liên kết với đại học 
Preston Hoa Kỳ với mức học phí là 20.000 USD. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi có thể 
khẳng định rằng đây cũng là một trường sản xuất bằng dỏm (diploma mill). Tôi cũng 
được biết rằng có một số vị hiện là cán bộ quản lý nhà nước (có vị hiện đang là PCT 1 
thành phố lớn) đã theo học và có tấm bằng tiến sĩ do đại học Preston cấp. Những thông 
tin sau đây chứng tỏ điều đó: 

1. Theo Straits Times – một tờ báo rất có uy tín của Singapore, số ra ngày 5/9/2008 đã chỉ 
rõ trường đại học Preston (sau đây tôi gọi là PU) là một cơ sở sản xuất bằng dỏm (degree 
mill), thông tin xác minh này có được sau khi 2 người Singapore bị phát hiện sử dụng 
bẳng tiến sĩ dỏm của PU, xem tại 
http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/Singapore/Story/STIStory_275560.html 
. Bài viết cũng chỉ ra rằng các nhà chức trách bang Oregon và Texas liệt kê PU vào danh 
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sách “degree suppliers” và “fraudulent or substandard degrees”. Nguyên văn:“Oregon 
State’s office of degree authorisation has Preston described as a ‘degree supplier’ in its 
database. The Texas Higher Education Coordinating Board also lists Preston as one of the 
institutions that offer ‘fraudulent or substandard degrees’.” 

2. Ngoài ra, cũng theo bài báo này, năm 2001 PU khi đó còn đóng ở bang Wyoming đã 
“bịa” ra hơn một nửa danh sách giảng viên của mình trên website. Nguyên văn: “In 2001, 
the Chronicle reported that Preston University, then based in Wyoming, had invented 
more than half of its faculty list. The university later admitted that only 15 of the 49 
faculty member’s listed on the institution’s website actively teach its students or serve as 
mentors.” 

3. Năm 2007, PU bị chính quyền bang Wyoming yêu cầu đóng cửa vì lý do “degree 
mill”. Nguyên văn: “Last year, US media reports said Preston University was forced to 
move its operations to Alabama because of the crackdown of diploma mills in Wyoming 
state.” 

4. Sau khi bị chính quyền bang Wyoming yêu cầu đóng cửa, PU chuyển tới bang 
Alabama hoạt động. Ở đây, ngày 6/2/2009, PU một lần nữa lại bị chính quyền bang 
Alabama (Phòng giáo dục sau trung học – Department of Potsecondary Education) yêu 
cầu chấm dứt hoạt đông và đóng cửa tất cả các hoạt động trên phạm vi toàn bang (cease 
and desist all operations in Alabama). Xem nguyên văn bức thư từ chối đơn xin gia hạn 
giấy phép hoạt động của PU tại: 
http://www.cheyenneherald.com/_pdf/February%202009/Preston%20nonrenewal%20lett
erl.pdf . 

5. Nội dung bức thư có đoạn nêu rõ địa chỉ liên hệ của PU chỉ là địa chỉ ảo, PU không có 
nhân viên cũng như không có cơ sở vật chất… Nguyên văn: “During the on-site visits, it 
was determined that the location for the institution is based out of a virtual office setting 
which is not staffed properly nor has operating equipment, the school is not accredited 
nor it is in the process of accreditation and no up to date records were available for 
viewing”. 

6. Về mặt tuyển sinh: không chặt chẽ và không thể chấp nhận được. Về đánh giá học tập: 
chủ yếu dựa vào mức phí “sinh viên” bỏ ra cho tấm bằng hơn là dựa vào việc tham dự lớp 
học, bài giảng, không có bài kiểm tra đánh giá sinh viên. Nguyên văn: “The admissions 
policies are not rigorous and are unacceptable. There are no entrance test thresholds 
applied, therefore, there are no assurances that the students possesses the necessary skills 
to archive and succeed in a given program of study”. All assessment decisions are based 
on a fee for a diploma rather than class attendance, lecture participation and projects; no 
quantifiable tests are used to assess students and program effectiveness.” 

7. Cuối cùng, bức thư kết bằng khẳng định phòng giáo dục sau trung học bang Alabama 
từ chối đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động và đóng 
cửa tại Alabama. Nguyên văn: “Therefore, the ADPE has denied the private school 
license renewal application. Please remove the private school license approval from all 
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education and advertsing material immediately, including but not limited to the website. 
It is required that Preston University cease and desist all operations in Alabama.” 

8. Tất cả những thông tin trên đây đều có thể kiểm chứng lại được từ Wikipedia tại địa 
chỉ: http://en.wikipedia.org/wiki/Preston_University . 

Tóm lại, trường đại học Preston hội tụ rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ là một trường dỏm 
(diploma mill) theo như những gợi ý nhận biết trường dỏm do quý báo đăng tải ngày 
30/7/2010 

Tuy nhiên, tôi thấy thật đáng buồn vì một cơ sở sản xuất bằng dỏm như PU lại đã và đang 
đào tạo tiến sĩ cho người Việt Nam chúng ta! Mà theo đó, PU liên kết với một Viện lớn 
và có uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay, nơi tập trung rất nhiều những học giả, nhà 
nghiên cứu: Viện nghiên cứu và phát triển Phương Đông trực thuộc Liên hiệp các hội 
khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tôi có gửi đính kèm thông báo nộp học phí chương trình 
học tiến sĩ do chính Viện nghiên cứu và phát triển Phương Đông ban hành (mức học phí: 
20.000 USD). 

Hy vọng báo sẽ cho đăng tải thông tin vô cùng bổ ích này giúp cho những ai đang có ý 
định theo học chương trình này cần cảnh giác. Và đặc biệt để phanh phui những cá nhân 
hám danh vọng thăng tiến, “không học – muốn có bằng” 

LE HOANG 

2. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 12:51 sáng  

Liên quan đến GS rất dỏm Hoàng Xuân Sính, một Độc giả gửi đến JIPV bài sau: 
************************************************************************
********* 

Kính gửi Ban biên tập JIPV, 

Tôi là một fan của quý tạp chí. Ngày nào tôi cũng đọc và tìm các thông tin mới trên JIPV. 
Rất cảm ơn các bạn đã cho ra đời một tạp chí có ích, góp phần làm minh bạch đội ngũ trí 
thức Việt nam. 

Lần này, tôi xin gửi đến các bạn một bài mới đăng trên tintuconline về GS rất dởm 
Hoàng Xuân Sính nói về nạn bằng giả: 
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/giaoduc/459460/index.html 

Tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tư liệu về GS rất dởm này để mọi người khỏi ngộ nhận. 

Rất mong nhận được phản hồi của các bạn, 
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Kính thư, 

……… 

3. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 11:12 chiều  

Một Độc giả có trao đổi với JIPV. JIPV đã xóa những thông tin cá nhân của Độc 
giả. 

Chào JIPV, 

Tôi là một người quan tâm đến JIPV và muốn có một góp ý nhỏ với JIPV. Vì góp ý của 
tôi có phần suy nghĩ chủ quan nên tôi xin trình bày về bản thân trước để JIPV đánh giá 
tốt hơn. 

1. Tự đánh giá và nhận xét cá nhân 

- Tôi là người trẻ và năng động: Năm nay tôi … tuổi, tốt nghiệp từ trường Đại học …. và 
kiếm được học bổng du học ngành ….. 

- Ở Việt Nam, mặc dù cũng nằm trong top đầu so với bạn bè cùng lứa, làm việc trong 
phòng tn trọng điểm quốc gia, nhưng công việc “nghiên cứu” chính của tôi là làm project 
cho các công ty, không hiểu conference, jornal, SCI, ISI là gì. Mặc dù cũng mang cái mác 
là làm nghiên cứu, và đối với bạn bè thì tôi thuộc dạng giỏi. 

- Đi du học: Bắt đầu được trang bị kiến thức về jornal là gì, tiêu chuẩn master, PhD…, rồi 
bắt đầu viết bài cho conference, từ cái thấp, rồi đến cái ở level cao hơn. Tuy nhiên từ khi 
đọc JIPV thì mới có cái nhìn cụ thể hơn về ISI, về phong hàm giáo sư, phó giáo sư, trong 
khi trước kia chỉ đọc được một số bài của gs Tuấn (nói chung là hiểu lờ mờ thôi). 

Nói vậy để thấy rằng tôi là một trong số nhiều người trẻ, muốn làm nghiên cứu nghiêm 
túc nhưng lại không được trang bị kiến thức, kĩ năng về nghiên cứu khoa học một cách 
nghiêm túc. Cái mà tôi có được đó là kỹ năng độ chế, copy ý tưởng từ nước ngoài 
(internet), đem về làm và dán cái mác của mình lên. Và tôi tin rằng, còn nhiều bạn trẻ học 
kỹ thuật vẫn đang làm điều này hàng ngày, và họ cũng như tôi, vẫn đang tin mình đang 
làm nghiên cứu. 

2. Góp ý đối với JIPV 

Việc nhiều người vào tranh luận xung quanh vấn đề ISI thì có nhiều, tôi góp ý ở vấn đề: 
Làm sao để giới trẻ có hiểu biết về nghiên cứu khoa học trong môi trường quốc tế. 

- Mở chuyên mục: Kỹ năng nghiên cứu khoa học. 

http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-l%c6%b0u-v%e1%bb%9bi-d%e1%bb%99c-gi%e1%ba%a3/comment-page-1/#comment-1657�


- Đối tượng: Tất nhiên không phải là cho các bác admin với editor của JIPV rồi, đó là 
những người trẻ như chúng tôi hoặc thiếu kiến thức về nghiên cứu khoa học (qua phòng 
tranh luận cũng thấy có tiến sĩ, bác sĩ mà cũng đâu biêt về ISI). 

- Nội dung: Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề khó ở JIPV. Xin trich dẫn các bài viết của 
những người nổi tiếng như gs Tuấn (loạt bài kỹ năng), kỹ năng tra cứu thông tin ISI, cách 
xác định thứ hạn jornal theo chuyên ngành rộng, hẹp, thứ hạng, những quy tắc khi tham 
gia conference… 

- Mục đích khác: Chuyên mục này sẽ hạn chế đề cập đến gs hay phó gs dỏm, để người 
đọc luôn cảm thấy khách quan (nhất là những người mới tiếp xúc), từ đó họ giới thiệu 
đến bạn bè hoặc trích dẫn trên blog, facebook… là các kênh thông tin cho giới trẻ. Thử 
hình dung một thầy giáo ở trường đại học, thay vì phải giải thích cho các em sinh viên 
năm 2 hiểu thế nào là làm nghiên cứu khoa học, thầy có thể cho đường link đến chuyên 
mục “Kỹ năng nghiên cứu khoa học” của JIPV, lúc đó tốc độ lan truyền sẽ rất cao. 

Lời cuối cùng: Tôi viết những dòng này với suy nghĩ “bản thân mình muốn làm nghiên 
cứu mà còn chưa hiểu hết những khái niệm cơ bản trong môi trường nghiên cứu khoa 
học”. Tôi hy vọng rằng JIPV sẽ có một kênh thông tin chính thức về kỹ năng nghiên cứu 
khoa học, khi đó sinh viên tự mình có thể đánh giá được một ông gs, phó gs là hàng thật 
hay hàng dỏm mà không cần phải nhờ các editor tra hộ. Và hơn thế nữa, họ biết cách để 
định hướng con đường nghiên cứu, tự quyết định số phận của chính mình. 

Thân ái! 

o giaosudom đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 11:17 chiều  

Giaosudom@: Xin chân thành cảm ơn bác đã có góp ý với JIPV. Xin bác và các 
Độc giả khác theo dõi trao đổi của JIPV đối với những góp ý và tâm tư của bác 
trong Phòng tranh luận khoa học cộng đồng, 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-4/#comment-1658 

4. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:55 sáng  

Một Độc giả gửi cho JIPV: 

Xin chào JIPV! 

Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm phục JIPV. Tôi thích nói ngắn gọn: 

1/ Thông tin khoa học, công khai, chuẩn quốc tế ISI 
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2/ Tuyệt đối lành mạnh, không chính trị, không trẻ con, không bôi nhọ, phản biện 
trung thực 

3/ Thành phần lãnh đạo rất tầm cở, kinh nghiệm, ví dụ như Onlooker, 
Chim_nhon, Tuan Ngoc@, Giaosudom4,… 

4/ Mang tính giáo dục, đào tạo rất cao, là giảng đường rất hữu ích cho TS, GS, 
PGS chưa có khả năng NCKH. 

Tôi đã giới thiệu trang này cho vài đồng nghiệp nghiêm túc. Họ cũng có đánh giá 
như tôi. 

Góp ý: không cần công bố nhiều, nhưng công bố trường hợp nào phải thật chắc 
trường hợp đó; nên yêu cầu mỗi comment là một bài viết đúng nghĩa, không viết 
cẩu thả. 

Xin chân thành cảm ơn công sức của JIPV đã cống hiến cho cộng đồng khoa học 
Việt Nam (nghiêm túc). Hy vọng khoa học đất nước sẽ sớm cất cánh. 

….  

 



Phòng Submission 
 

Trưởng phòng:
 

 Editor Vuhuy 

 * Mục đích: Nơi nhận hồ sơ xét phong các danh dỏm, yếu, kém từ các Editors của JIPV.  

* Quy định chung:

Những trường hợp đã xét, JIPV xin phép được xóa bài giới thiệu của Editors để thuận lợi cho 
việc quản lí. 

  

Những Editors có bài viết liên quan đến ứng viên ở đây thì vui lòng chuyển thông tin đó sang 
mục comments cho ứng viên ngay khi hình ảnh của ứng viên được công bố. 

Các bác Editors vui lòng thường xuyên kiểm tra status của “các bài” mà các bác gởi “công bố” 
trên Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam. 

Các bác Editors nên tham gia tranh luận với các Guest Editors (độc giả) về “bài” mà các bác 
“giới thiệu”. Xin lưu ý: Những comments vi phạm Quy định của JIPV sẽ bị xóa và các Guest 
Editors sẽ bị cấm tham gia tranh luận trên JIPV; do đó các bác Editors không nên tranh luận với 
các comments vi phạm Quy định và các bác nên thông báo để JIPV xử lí các Guest Editors (nếu 
các bác Editors tranh luận với các comments vi phạm Quy định thì các comments này và nội 
dung tranh luận của các bác Editors sẽ bị xóa). 

JIPV dự định công bố vài Volumes thôi. Hy vọng trong thời gian tới những người đang làm 
nghiên cứu và các bạn trẻ hiểu được giá trị và có thể tự tra cứu dữ liệu ISI (hoặc nhờ người quen 
giúp), và tự phân biệt ai là competent or incompetent. Để từ đó đất nước sẽ có được một môi 
trường khoa học nghiêm túc và lành mạnh hơn. 

Quy định về gửi “bài” (ứng viên dỏm) và xét duyệt:

A. Gửi “bài”: JIPV chỉ xét “bài” do các Editors gửi theo mẫu như sau: 

  

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links): 

A2/ Tên đầy đủ: 

A3/ Chuyên môn: 



A4/ Chức danh: 

A5/ Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê, nếu ứng viên có nhiều bài thì Editor chỉ 
cần ghi số lượng và kèm theo thông tin chi tiết cuối bài): 

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 

A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

A10/ Chứng cứ về việc chống lại quá trình cải tổ khoa học Việt Nam  của Qũy NAFOSTED (?): 

A11/ Sử dụng bằng TS của trường quốc tế dỏm hoặc chạy bằng TS trong nước (?): 

A12/ Có liên quan đến việc liên kết với các trường quốc tế dỏm (?): 

A13/ Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

A14/ Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, đề tài 
dỏm, học trò dỏm,…): 

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 

A16/ Cam kết của Editor (gửi bài vì mục đích giúp khoa học Việt Nam phát triển, không vì các 
mục đích khác, đã thông báo qua email đến ứng viên và tổ chức liên quan): cam kết/không cam 
kết. 

 
1/ Các Editor nên copy mẫu này và điền thông tin vào khi gửi “bài. Editor post bài gửi trên blog 
hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng Submission. Bài gửi không 
theo mẫu sẽ không được xét. Và bài gửi sẽ bị xoá. 

Lưu ý: 

2/ Ứng viên không có hình ảnh và email liện hệ thì không được xét. Email liên hệ rất quan trọng 
vì cá nhân ứng viên và tổ chức của ứng viên phải được mời tham gia làm Guest Editors khi ứng 
viên được under public review; Editors phải cung cấp cả email của ứng viên và tổ chức của ứng 
viên, nếu ứng viên không có email thì phải có email của tổ chức của ứng viên. 

3/ Bài giới thiệu của Editors sẽ được công bố cùng với ứng viên được nhận đăng. Do đó, JIPV 
đề nghị Editors phải gởi bài theo đúng Quy định. 

4/ Sau khi gửi bài, Editors phải thường xuyên theo dõi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của 



JIPV nếu muốn bài gửi được sớm xét công bố. 

5/ Những bài đã accepted, nhưng Editors không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định sẽ 
không được online. Do đó các Editors-in-Chief và Managing Editors chỉ xem xét những bài gửi 
đúng quy định. 

6/ Trường hợp Editors cùng lúc submit nhiều bài thì phải submit dưới dạng single submission để 
thuận tiện cho communication giữa Editors và JIPV. 

7/ Trong bài gửi của Editor, hình ảnh của ứng viên phải được lưu trực tiếp. JIPV không chấp 
nhận hình ảnh qua links. 

B. Quy trình duyệt “bài” của JIPV:

1. Editors gửi “bài”. 

  

2. The Board (gồm Editors-in-Chief, Managing Editors và toàn thể các Editors) xét duyệt, hoặc 
mời phản biện kín (nếu “bài” quá phức tạp). 

3. Thực hiện public review (dành cho Editors và Guest Editors – độc giả) đối với những “bài” có 
khả năng được nhận đăng (Editor giới thiệu bài phải có trách nhiệm bảo vệ tính đúng đắn về bài 
do mình giới thiệu). Mỗi lượt public review gồm không quá 15 bài. Do đó Editors phải kiên 
nhẫn nếu bài gửi chưa được online. 

4. JIPV ra quyết định. 

***************************************************************************** 

Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong JIPV phải 
post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó post link vào Phòng 
Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không được JIPV xem xét công bố. 

***************************************************************************** 

Những bài gửi trước ngày 10/08/2010 được xem xét theo quy định cũ. 
                           
             

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Trần Văn Sáng 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS, NGND 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): ISI = 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ nhiệm Bộ môn Lao ĐH Y Hà nội, Nguyên Trưởng 
bộ môn Niệu, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=540… 
giadinh.net.vn/2009226142956695p0c1000/vo-chong-gs-tran-v… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
daihocyhn@hmu.edu.vn vienlao@bvlaobp.org 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: under review 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.  

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Lê Năm 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 1 
Title: Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps 
Author(s): Vu QV, Tran V, Le N, et al. 
Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 
167E-169E Published: JUL 2009 
Times Cited: 0 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5408&opt=brpage�
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- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Y 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=274… 
bee.net.vn/channel/1990/2009/06/1710384/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
lenam1952@yahoo.com 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: under review 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.  

 

 

 

tien sy dom says: 

- Tên đầy đủ:PGS.TS. BÙI VĂN MIÊN 

- Chuyên môn: Cơ khí – Công nghệ.; Sau thu hoạch 

- Chức danh: PHÓ GIÁO SƯ SAU THU HOẠCH-CHĂN NUÔI 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng phòng QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:Đơn vị đã và đang quản lý: Bộ môn, Khoa, 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=2746&opt=brpage�
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Phòng liên tục đạt đơn vị xuất sắc: 01 Bằng khen Thủ tướng 5 bằng khen cấp bộ và 
nhiều bằng khen của các tỉnh thành. 
+ Cá nhân: 
- Liên tục đạt CSTĐ, Giảng viên giỏi từ 1995 đến nay. Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 
2002 -2003 
- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM 1980-1982 
- Huy hiệu thành phố 1976-1981 
- Bằng lao động sáng tạo,Huy hiệu lao động sáng tạo 1999-2000 
- Bằng khen Tổng liên Đoàn lao động Việt nam 1999-2000, 2003 
- Bằng khen Bộ Khoa học Công Nghệ và Môi trường,,LH HKH&KT 1999,2003 
- Bằng khen Bộ trưởng bộ GD&ĐT – 10 năm đổi mới. 
- Huy chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(2001) 
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (2002) 
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ –QĐ 1225Qđ/TTg ngày 10/11/2003 
- Huy chương vàng – công nghệ tại Techmark Hà nội 2003 
- Bằng lao động sáng tạo -Huy hiệu lao động sáng tạo năm 2003 
- Giài nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bình Dương lần I – 2004 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 

srmo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=31 

www.hcmuaf.edu.vn/ctt/softs/pkh/abc/pnckh_tp.htm 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
tckhnln@hcmuaf.edu.vn 

PGS ma chang thay bai bao hay huong dan SV cao hoc nao ca, tien sy cung chang thay 
bai bao nao 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=227… 
Khong tim duoc bai bao 
====================================================== 
JIPV@: Under review 
Originally posted 10 days ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 10 days ago.  

 

 

 

 

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Bảo 
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- Chuyên môn: CNTT 

- Chức danh: PGS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.:0 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Thủy 
Lợi 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
cse.wru.edu.vn/index.php?option=com_content&view=arti… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
nghbao@wru.edu.vn Nguyendangto@wru.edu.vn 
Posted 5 days ago. ( permalink ) 

g 

n 

55 phản hồi tới “Phòng Submission” 

1. Dân Triết đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:57 chiều  

- Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Cư 

- Chuyên môn: Triết Học 

- Chức danh:PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiện nay đang là Chủ Nhiệm Khoa Giáo Dục Chính Trị, 
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 

http://cse.wru.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=13:ban-ch-nhim-khoa&catid=18:newscommonintroduce&Itemid=18�
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- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 

fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=1&par=20 

- Hình ảnh của Nguyễn Văn Cư (người đang đứng phát biểu, cầm Microphone và quyển 
sách): 

fpe.hnue.edu.vn/index.php?act=gallery&mode=2&par=127 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
k.gdct@hnue.edu.vn 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 5:17 chiều  

Vui lòng xem Quy định mới. Xin trích: 

Ngoài những quy định trên, kể từ ngày 8/8/2010, Editor gửi bài công bố trong 
JIPV phải post bài gửi trên blog hay website cá nhân của chính mình và sau đó 
post link vào Phòng Submission. Những bài gửi không đúng quy định sẽ không 
được JIPV xem xét công bố. 

Xin cảm ơn bác đã gửi bài. JIPV chưa xét bài của bác được. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 12:32 sáng  

Final decision: Reject  

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 
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Tháng Tám 13, 2010 lúc 5:58 sáng  

On the issue of candidate Vũ Minh Thục, please refer to this paper: 
http://www.iovs.org/cgi/reprint/26/11/1533.pdf 
Clearly, Vu MT is not Vũ Minh Thục, but Vu Michael T 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 12:25 chiều  

Thanks. I will review this paper again  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 11:41 chiều  

VMT: ISI = 2, no photo = reject  

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:19 chiều  

lưu ý bác admin, cả 3 bài có key Vu MT đều ở địa chỉ Duke Univ là của Vu 
Michael T chứ không phải Vũ Minh Thục. ISI = 0 mới đúng, cần kiểm tra chính 
xác lại thông tin này vì thông tin này sẽ được cập nhật trong phòng thông tin ISI 
và Nafosted 
Cám ơn bác 

Trả lời  

 JIPV đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 9:21 chiều  

You are right. Thanks  

Trả lời  

3. JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:15 chiều  
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Ha Van Quyet: ISI = 3 + neither CA nor MA = accept without revision =  

1/ 

Gastric and Colo-rectal Cancer Mortality in Viet Nam in the Years 2005-2006 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): Ngoan LT (Ngoan, Le Tran)1, Anh NTD (Anh, Nguyen Thi Diep), Huong 
NTT (Huong, Nguyen Thi Thanh)2, Thu NT (Thu, Nguyen Thi), Lua NT (Lua, Nguyen 
Thi), Hang LTM (Hang, Lai Thi Minh), Bich NN (Bich, Nguyen Ngoc), Hieu NV (Hieu, 
Nguyen Van), Quyet HV (Quyet, Ha Van), Tai LT (Tai, Le Thi), Van DD (Van, Do 
Duc), Khan NC (Khan, Nguyen Cong)3, Mai LB (Mai, Le Bach)3, Tokudome S 
(Tokudome, Shinkan)4, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)5 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 2 
Pages: 299-302 Published: 2008 
Times Cited: 1 References: 25 Citation MapCitation Map  

2/ Development of a Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire for Dietary 
Studies – Focus on Vitamin C Intake 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le 
Bach Mai)2, Nguyen TTH (Nguyen Thi Thanh Huong)3, Nguyen TT (Nguyen Thi 
Thu)1, Nguyen TL (Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB 
(Nguyen Ngoc Bich)1, Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le 
TT (Le Thi Tai)1, Do DV (Do Duc Van)1, Moore MA (Moore, Malcolm A.)4, 
Tokudome S (Tokudome, Shinkan)5, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)6 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 3 
Pages: 427-432 Published: 2008 
Times Cited: 0 References: 22 Citation MapCitation Map  

3/ 

Cooking Temperature, Heat-generated-carcinogens, and the Risk of Stomach and 
Colorectal Cancers 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Le TN (Le Tran Ngoan)1, Nguyen TT (Nguyen Thi Thu)1, Nguyen TL 
(Nguyen Thi Lua)1, Lai TMH (Lai Thi Minh Hang)1, Nguyen NB (Nguyen Ngoc Bich)1, 
Nguyen VH (Nguyen Van Hieu)1, Ha VQ (Ha Van Quyet)1, Le TT (Le Thi Tai)1, Do 
DV (Do Duc Van)2, Nguyen CK (Nguyen Cong Khan)2, Le BM (Le Bach Mai)2, 
Tokudome S (Tokudome, Shinkan)3, Yoshimura T (Yoshimura, Takesumi)4 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 10 Issue: 1 



Pages: 83-86 Published: 2009 
Times Cited: 0 References: 6 Citation MapCitation Map 

Trả lời  

4. JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:18 chiều  

Trần Văn Sáng: ISI = 0 = accept without revision =  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:41 chiều  

Published 

Trả lời  

5. JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:27 chiều  

LE NAM: ISI = 1 + neither CA or MA = accept with out revision =  

1/ 

Reconstruction of Acid-Injured Face with Occipitocervicodorsal Super-Thin Flaps 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Vu QV (Vu Quang Vinh)1, Tran V (Tran Van Anh)1, Le N (Le Nam)1, 
Hyakusoku H (Hyakusoku, Hiko)2, Ogawa R (Ogawa, Rei)2 
Source: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Volume: 124 Issue: 1 Pages: 
167E-169E Published: JUL 2009 
Times Cited: 0 References: 5 Citation MapCitation Map 
Document Type: Letter 
Language: English 
Reprint Address: Vu, QV (reprint author), Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & 
Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. Vietnam Natl Inst Burns, Dept Plast & Reconstruct Surg, Hanoi, Vietnam 
2. Nippon Med Coll Hosp, Dept Plast Reconstruct & Aesthet Surg, Tokyo, Japan 
E-mail Addresses: vuvinhvb@gmail.com 
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Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:41 chiều  

Published…… 

Trả lời  

6. JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 9:57 chiều  

BÙI VĂN MIÊN: ISI = 0 = accept without revision =  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:43 chiều  

Published…………….. 

Trả lời  

7. JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:00 chiều  

Nguyễn Hữu Bảo: ISI = 0 = accept without revision =  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 4:05 chiều  

Publisheđđđđđđd 

Trả lời  

8. jipvfan đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:55 chiều  
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Kính gửi JIPV: 

Tôi xin gửi JIPV xét đăng bài này: ứng cử viên PGS rất dỏm Nguyễn Minh Hiển 

http://jipvfan.wordpress.com/2010/08/14/bai-g%E1%BB%ADi-dang-t%E1%BA%A1p-
chi-gs-d%E1%BB%8Fm-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%A9ng-c%E1%BB%AD-
vien-pgs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-minh-
hi%E1%BB%83n/ 

Chân thành cảm ơn JIPV. 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:52 sáng  

Under review 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:23 chiều  

JIPV@: ISI = 0 = accept without revision =  

Trả lời  

 JIPV đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:14 sáng  

Published by ME4. 

Trả lời  

9. baokedom đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 12:52 sáng  

Rất ngưỡng mộ JIPV. Xin xét đăng bài này. Cảm ơn nhiều. 

xét dỏm GS.TS Trần Thị Luyến: HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014 
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http://baokedom.wordpress.com/2010/08/15/xet-d%E1%BB%8Fm-gs-ts-
tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-luy%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99i-
d%E1%BB%93ng-ch%E1%BB%A9c-danh-giao-s%C6%B0-lien-nganh-chan-nuoi-
%E2%80%93-thu-y-%E2%80%93-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n-nhi/ 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:52 sáng  

Under review. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:20 chiều  

JIPV@: ISI = 1 + niether MA nor CA = accept without revision =  

1/ 

Occurrence of aflatoxin B1, citrinin and ochratoxin A in rice in five 
provinces of the central region of Vietnam 

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Nguyen MT (Nguyen, Minh Tri), Tozovanu M (Tozovanu, 
Mariana), Tran TL (Tran, Thi Luyen), Pfohl-Leszkowicz A (Pfohl-
Leszkowicz, Annie) 
Source: FOOD CHEMISTRY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 42-47 
Published: 2007 
Times Cited: 11 References: 23 Citation MapCitation Map 
Abstract: The possible coexistence of three mycotoxins in rice, including 
aflatoxin B1 (AFB1), citrinin (CIT) and ochratoxin A (OTA), was 
investigated. The samples of rice were collected in large markets in five 
provinces of the central region of Vietnam. These toxins were extracted, 
purified and finally quantified by HPLC with fluorimetry detection. 
Contamination of AFBI was found to be the most, followed by OTA, 
while contamination of CIT was insignificant. The coexistence of CIT 
with AFB1/OTA in rice was found in high percentage. Some samples 
overpassed the authorized limit by Europe in OTA and/or AFB1. (c) 2007 
Elsevier Ltd. All rights reserved. 
Document Type: Article 
Language: English 
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http://baokedom.wordpress.com/2010/08/15/xet-d%E1%BB%8Fm-gs-ts-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-luy%E1%BA%BFn-h%E1%BB%99i-d%E1%BB%93ng-ch%E1%BB%A9c-danh-giao-s%C6%B0-lien-nganh-chan-nuoi-%E2%80%93-thu-y-%E2%80%93-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n-nhi/�
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http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/?replytocom=224#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/comment-page-1/#comment-230�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/?replytocom=230#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/comment-page-1/#comment-279�


Author Keywords: aflatoxin b1; ochratoxin A; citrinin; mycotoxin 
analysis; rice 
KeyWords Plus: BALKAN ENDEMIC NEPHROPATHY; 
MYCOTOXINS; CEREALS; OLIVES 
Reprint Address: Pfohl-Leszkowicz, A (reprint author), ENSAT, Dept 
BioSym, UMR CNRS INPT 5503, 1 Ave Agrobiopole, F-31326 Auzeville 
Tolosane, France 
Addresses: 
1. ENSAT, Dept BioSym, UMR CNRS INPT 5503, F-31326 Auzeville 
Tolosane, France 
2. Nha Trang Univ, Nguyen Dinh Chieu 02, Nha Trang Vietnam 
E-mail Addresses: leszkowicz@ensat.fr 
Publisher: ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD 
LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND 
Subject Category: Chemistry, Applied; Food Science & Technology; 
Nutrition & Dietetics 
IDS Number: 202KM 
ISSN: 0308-8146 
DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.03.040 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 5:47 chiều  

@Uploaded by ME4. 

Trả lời  

10. VS dỏm đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 3:34 chiều  

Kính gửi JIPV: 

Tôi xin gửi đăng hai bài dưới đây 

Phạm Tất Dong – Trần Xuân Nhĩ 

http://viensidom.blogspot.com/2010/09/pham-tat-dong-tran-xuan-nhi.html 

Xin cảm ơn sự xem xét. 

Viện Sĩ Dỏm 
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Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:33 chiều  

Under review. Thank you for your submission. 

Trả lời  

11. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:56 sáng  

Các bác tranh luận ở đây nên cẩn thận dùng từ ngữ nhé. Các bác cũng nên góp ý 
chân thành với nhau, hơn là “hơn thua” nhau. Xin cảm ơn các bác.  

Trả lời  

12. whocryforme đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:44 sáng  

Qua sự việc tấn công lẫn nhau giữa các thành viên và cả JIPV cũng bị lôi kéo tham gia, 
để tránh gây hiểu lầm và hiềm khích giữa các thành viên, tôi xin phép được resubmit lại 
trường hợp ông Trần Công Toại để qua việc này cho bác … thấy cách thức nộp bài ở 
JIPV như thế nào. 

http://whocryforme.wordpress.com/2010/09/13/d%E1%BB%81-c%E1%BB%AD-pho-
giao-s%C6%B0-d%E1%BB%8Fm-cho-ong-tr%E1%BA%A7n-cong-to%E1%BA%A1i/ 

Qua đây tôi cũng mong bác … phải bình tĩnh, đừng nên giận mà hành động tôi thấy là 
“nông nỗi”. 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:44 sáng  

JIPV@: Under review. Thank you for your submission. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 
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Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:59 sáng  

Review: Trong 3 bài tác giả liệt kê thì chỉ bài này là ISI, nhưng k top: 

In vitro culture and differentiation of osteoblasts from human umbilical 
cord blood 

View full text from the publisher Springer Verlag 
more options 
Author(s): Tran CT (Tran Cong Toai)2, Huynh DT (Huynh Duy Thao)2, 
Nguyen PT (Nguyen Phuong Thao)2, Gargiulo C (Gargiulo, Ciro)2, Phan 
KN (Phan Kim Ngoc)3, Pham HV (Pham Hung Van)4, Strong DM 
(Strong, D. Michael)1 
Source: CELL AND TISSUE BANKING Volume: 11 Issue: 3 Pages: 269-
280 Published: AUG 2010 
Times Cited: 0 References: 53 Citation MapCitation Map 
Abstract: It is well accepted that human umbilical cord blood (UCB) is a 
source of mesenchymal stem cells (MSCs) which are able to differentiate 
into different cell phenotypes such as osteoblasts, chondrocytes, 
adipocytes, myocytes, cardiomyocytes and neurons. The aim of this study 
was to isolate MSCs from human UCB to determine their osteogenic 
potential by using different kinds of osteogenic medium. Eventually, only 
those MSCs cultured in osteogenic media enriched with vitamin D-2 and 
FGF9, were positive for osteocalcin by RT-PCR. All these cells were 
positive for alizarin red, alkaline phosphatase and Von Kossa. The results 
obtained from RT-PCR have confirmed that osteogenesis is complete by 
expression of the osteocalcin marker. In conclusion, vitamin D-2, at least 
in vitro, may replace vitamin D-3 as an osteogenic stimulator factor for 
MSC differentiation. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Mesenchymal stem cells (MSCs); Human umbilical 
cord (UCB); Bone marrow (BM); Major histocompatibility complex 
(MHC) 
KeyWords Plus: MESENCHYMAL STEM-CELLS; HUMAN BONE-
MARROW; PROGENITOR CELLS; ADIPOSE-TISSUE; GROWTH; 
EXPRESSION; PHENOTYPE; THERAPY; GRAFT; SHAPE 
Reprint Address: Strong, DM (reprint author), Univ Washington, Sch 
Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, WA 98195 USA 
Addresses: 
1. Univ Washington, Sch Med, Dept Orthopaed & Sports Med, Seattle, 
WA 98195 USA 
2. Pham Ngoc Thach Med Univ, Dept Histopathol Embryol Genet & 
Biotechnol Tissu, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
3. Univ Nat Sci, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
4. Univ Med & Pharm, Cent Lab, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
E-mail Addresses: dmstrong2@comcast.net 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/comment-page-1/#comment-1351�
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Publisher: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ 
DORDRECHT, NETHERLANDS 
Subject Category: Cell Biology; Engineering, Biomedical 
IDS Number: 617QD 
ISSN: 1389-9333 
DOI: 10.1007/s10561-009-9141-4  

============================================= 
Ngoài ra bài sau có địa chỉ từ VN, với key Tran CT (k biết phải ứng viên 
k?) 

Selection of a strain of Aspergillus for the production of citric acid from 
pineapple waste in solid-state fermentation 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Tran CT, Sly LI, Mitchell DA 
Source: WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & 
BIOTECHNOLOGY Volume: 14 Issue: 3 Pages: 399-404 Published: JUL 
1998 
Times Cited: 17 References: 25 Citation MapCitation Map 
Abstract: Aspergillus foetidus ACR I 3996 (=FRR 3558) and three strains 
of Aspergillus niger ACM 4992 (=ATCC 9142), ACM 4993 (=ATCC 
10577), ACM 4994 (=ATCC 12846) were compared for the production of 
citric acid from pineapple peel in solid-state fermentation. A. niger ACM 
4992 produced the highest amount of citric acid, with a yield of 19.4 g of 
citric acid per 100 g of dry fermented pineapple waste under optimum 
conditions, representing a yield of 0.74 g citric acid/g sugar consumed. 
Optimal conditions were 65% (w/w) initial moisture content, 3% (v/w) 
methanol, 30 degrees C, an unadjusted initial pH of 3.4, a particle size of 2 
mm and 5 ppm Fe2+. Citric acid production was best in flasks, with lower 
yields being obtained in tray and rotating drum bioreactors. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Aspergillus niger; citric acid; pineapple waste; solid-
state fermentation 
KeyWords Plus: METAL-IONS; SUBSTRATE; NIGER; SYSTEM; 
POMACE 
Reprint Address: Tran, CT (reprint author), Univ Queensland, Dept Chem 
Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia 
Addresses: 
1. Univ Queensland, Dept Chem Engn, Brisbane, Qld 4072 Australia 
2. Univ Queensland, Dept Microbiol, Brisbane, Qld 4072 Australia 
3. Food Ind Res Inst, Hanoi, Vietnam 
Publisher: KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO 
BOX 17, 3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS 



Subject Category: Biotechnology & Applied Microbiology 
IDS Number: 110GM 
ISSN: 0959-3993 
=====================================================
================ 

Ngoài ra key Tran CT còn nhiều bài khác với địa chỉ USA, Sweden,… Đề 
nghị tác giả cho biết lịch sử nghiên cứu và công tác của ứng viên. Hiện tại 
chưa có kết luận cuối cùng. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:36 chiều  

Bài trên chắc chắn không phải của ông Trần Công Toại bác à, vì 
bài trên có địa chỉ từ viện công nghiệp thực phẩm, trong khi đó ông 
Trần Công Toại là bác sĩ! 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:41 chiều  

Nhưng cũng nên cẩn thận, một BS vẫn có thể công tác bên 
đó. Cũng phải nêu lên để mọi người cho ý kiến. 

Trả lời  

 bsngoc đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:57 chiều  

Người bác sĩ công tác bên Mỹ là Trần Công Thành, 
Việt kiều. Ứng viên TCToại chưa bao giờ công tác 
bên Mỹ, Úc, Thụy Điển. Ứng viên Toại chỉ làm về 
di truyền với GS Trương Đình Kiệt (học ở Nga về) 
và sau này làm về mô, phôi dưới sự chỉ dẫn của GS 
Michael Strong bên Mỹ.  

Bsngoc 

Trả lời  
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 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:07 chiều  

Cảm ơn bác. Tôi đã đề nghị accept bài này 
rồi. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:49 chiều  

3 bài trên đều nằm trong ISI đấy bác vuhuy à, 2 bài đang in press 
nên chưa có trong danh sách của ISI thôi. 

Ngoài ra còn có những bài sau không biết có phải của tác giả hay 
không, đề nghị bsngoc cho biết chuyên môn của ông Trần Công 
Toại: 

Author=(tran ct) 
Refined by: [excluding] Subject Areas=( NUCLEAR SCIENCE & 
TECHNOLOGY ) AND [excluding] Institutions=( UNIV 
COPENHAGEN ) AND [excluding] Institutions=( UNIV CALIF 
SAN FRANCISCO ) AND [excluding] Subject Areas=( 
ENGINEERING, AEROSPACE OR ZOOLOGY ) AND 
[excluding] Institutions=( UNIV HAWAII MANOA ) AND 
[excluding] Institutions=( CARNEGIE MELLON UNIV ) AND 
[excluding] Institutions=( UNIV QUEENSLAND OR UNIV 
HAWAII ) AND [excluding] Institutions=( ENGELHARD 
ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG OR YES PHARMACEUT 
DEV SERV GMBH ) AND [excluding] Institutions=( HOSP 
TROP DIS )  

2. Title: Development of gene-modified CD4+cells for adoptive 
immunotherapy 
Author(s): Tran CT, Burton L, Jensen MC, et al. 
Source: CYTOTHERAPY Volume: 8 Supplement: Suppl. 1 
Published: 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Effect of diabetes and potassium depletion on rat heart 
Na,K-At 
Author(s): Ziegelhoffer AP, Tran CT, Schmidt TA, et al. 
Source: JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1085-1085 Meeting 
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Abstract: 239 Published: JUN 2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
4. Title: A fixed combination of peppermint- and caraway oil 
modulates postinflammatory visceral hyperalgesia 
Author(s): Holtmann G, Adam B, Liebregts T, et al. 
Source: GASTROENTEROLOGY Volume: 126 Issue: 4 Pages: 
A640-A640 Supplement: Suppl. 2 Published: APR 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Requirement for EphA receptor signaling in the 
segregation of Xenopus third and fourth arch neural crest cells 
Author(s): Helbling PM, Tran CT, Brandli AW 
Source: MECHANISMS OF DEVELOPMENT Volume: 78 Issue: 
1-2 Pages: 63-79 Published: NOV 1998 
Times Cited: 38 
Context Sensitive Links 
6. Title: Differential expression of MHC class II molecules by 
microglia and neoplastic astroglia: relevance for the escape of 
astrocytoma cells from immune surveillance 
Author(s): Tran CT, Wolz P, Egensperger R, et al. 
Source: NEUROPATHOLOGY AND APPLIED 
NEUROBIOLOGY Volume: 24 Issue: 4 Pages: 293-301 
Published: AUG 1998 
Times Cited: 31 
Context Sensitive Links 
7. Title: CHRONIC BUTTOCK ULCER IN A YOUNG GIRL 
Author(s): TRAN CT 
Source: PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 
Volume: 13 Issue: 9 Pages: 836-& Published: SEP 1994 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
8. Title: THE REPLICATION BEHAVIOR OF 
SACCHAROMYCES-CEREVISIAE DNA IN HUMAN-CELLS 
Author(s): TRAN CT, CADDLE MS, CALOS MP 
Source: CHROMOSOMA Volume: 102 Issue: 2 Pages: 129-136 
Published: JAN 1993 
Times Cited: 10 

Trả lời  

 bsngoc đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:54 chiều  
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Ứng viên TCToại chỉ có 3 bài và chỉ đăng trên 1 tạp chí duy nhất, 
đó là CELL AND TISSUE BANKING. Tạp chí đó không có 
impact factor và đương nhiên là không phải “top”.  

Ứng viên TCToại làm tiến sĩ với GS Trương Đình Kiệt ở ĐH Y 
Dược TPHCM cũng khá lâu. Ứng viên Toại không có khả năng để 
viết một bài báo khoa học, vì không thạo tiếng Anh và tay nghề kỹ 
thuật còn rất yếu. Ông Michael Strong chính là người đã giúp 
nghiên cứu, viết bài báo và chọn tạp chí đó để đăng vì ông Strong 
là member của ban biên tập tạp chí đó. Ông Strong là Research 
Professor, Department of Orthopaedics and Sports Medicine, 
University of Washington, Seattle. 

Bsngoc 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:04 chiều  

Cảm ơn các bác. Nếu vậy thì tôi đề nghị accept bài này: 
PGS dỏm cấp 3. Bác Admin phân công tôi về đây thấy dễ 
chịu hơn, trao đổi với các bác thì đâu ra đó. Sau vụ tôi bị 
lừa nên tôi bị tối mắt và xin từ chức luôn. Sao lại có những 
người ngoài 50, có học hành,… nhưng lại xuất hiện công 
khai để đi lừa nhau nhỉ. Tôi sẽ dành hết tâm trí cho Phòng 
này. 

Thấy lãnh đạo mới của Phòng tranh luận làm việc cực hay, 
tôi rất mừng và thầm cảm ơn các bác đó. 

Trả lời  

 bsngoc đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:18 chiều  

Ồ, bác không nên nghĩ tiêu cực về mình. Bác cũng 
không nên từ chức. “Không ai tắm trong một dòng 
sông hai lần”. Chắc bác đã nghe câu đó?  

Chuyện bác 50 tuổi gì đó thì đã là một bài học cho 
nhiều người. Chỉ buồn là còn nhiều người vẫn còn 
ảo tưởng về vị ấy. Hoang tưởng! 
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Bsngoc 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:37 chiều  

Cảm ơn bác động viên. Đến giờ tôi còn sốc 
nè. Tôi đã từ chức rồi, và đã được đồng ý. 
Nay tôi ở đây thôi. Nghe đâu bác TCHGDD 
bị Admin đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn 
sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời rồi, vì 
chính ông bị bị lừa (hic hic). 

Nhân đây tôi cũng xin Admin đưa bác 
TCHGDD ra khỏi spam, nhiêu đó được rồi. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:45 chiều  

Nghe đâu bác TCHGDD bị Admin 
đưa vào spam rồi, nếu ông ấy “còn 
sống” thì chắc ông ấy quậy tơi bời 
rồi, vì chính ông bị bị lừa (hic hic).  

Hic, lại còn có chuyện đó nữa cơ à? 
Admin xác nhận hộ tôi chuyện này 
cái nhỉ. Thực ra từ khi thành lập 
JIPV đến này, hầu như các Editor 
tích cực đều mắc lỗi cả, không ít thì 
nhiều. Ngay bản thân bác Admin 
cũng vậy, tôi cũng thế. Vấn đề là 
nhìn nhận lỗi và sửa lỗi. 

Tôi nghĩ nếu Admin đưa TCHGDD 
vào danh sach spam thì nên đưa bác 
ấy ra thôi. Hiện nay cũng nhiều việc 
cần mọi người giúp sức. 

Xin trân trọng cám ơn! 
———– 
Giaosudom@: Có  
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Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:50 chiều  

Nhốt vài ngày cho bác ấy bình tĩnh 
trở lại cũng tốt, chắc giờ này bác ấy 
bình tĩnh hơn rồi. Thả bác ấy ra thôi 
bác ơi. 
————— 

Giaosudom@: Ok  

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:08 chiều  

Recommendation: Accept  

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:09 chiều  

Tôi cũng đồng ý với bác về acceptance.  

Phòng này cũng vất vả đấy bác vì hồ sơ tồn đọng nhiều 
lắm, mấy vị hội đồng học hàm còn nhiều quá. 

Trả lời  

 bsngoc đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:20 chiều  

Để khi rảnh tôi sẽ giúp bác duyệt qua các ứng viên 
trong ngành y. Bác chỉ cần cung cấp tên tạp chí là 
tôi có thể “định giá” cho bác. 

Bsngoc 

Trả lời  
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 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:32 chiều  

Tôi thấy bên đây đâu có bao nhiêu đâu bác. Bên 
phòng thảo luận thì các bác xét trực tiếp, tôi đâu có 
biết. Bên đây thì tôi xét bài độc giả gửi thôi. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:44 chiều  

hehe, bên đó chỉ xét sơ thôi, cuối cùng vẫn chuyển 
sang bên đây thôi bác à. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:49 chiều  

Tôi nhớ tôi đọc đâu đó rằng bên đó các ME 
post trực tiếp luôn. Tôi chưa là ME nên chưa 
post được  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 5:45 chiều  

Final decision: accept. Congratulations  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 6:13 chiều  

Uploaded 

Trả lời  

13. cutiblog đã nói 
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Tháng Chín 21, 2010 lúc 6:50 sáng  

Xin vui lòng kiểm tra dùm vị PGS này dùm tôi. Xin chân thành cảm ơn ! 

PGS.TS NGUYỄN TRI KHIÊM 

http://feba.agu.edu.vn/?q=node/61 

Email: ntkhiem@agu.edu.vn 

DĐ: 0913.706401 

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:42 sáng  

@cutiblog: Bài gửi của bác không đúng quy định nên JIPV không thể xem xét 
được. Mong bác cảm thông. 

Trả lời  

14. HL đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 8:06 sáng  

Dạo này các bác chắc bận nhiều công việc nên năng suất có bị giảm sút nhiều. Cũng có 
thể là quy định giới thiệu ứng viên khó khăn hơn, ai mà ko có web hay blog thì ko gửi 
được. Vì thế mãi mà ko thấy có thêm “nhà KH” dỏm được tiến cử. 
Với lại tôi thấy các bác mở ra nhiều phòng, mục quá, nên khó theo dõi lắm. Tôi xin mạo 
muội đề nghị là gộp 3 phòng/mục vào làm 1, đó là: Phòng giao lưu với độc giả, TT hỏi & 
đáp, phòng thảo luận KH, vào chung trong “Phòng thảo luận KH cộng đồng”, vì thực ra 
những phòng này cũng là trả lời, tranh luận, thảo luận những vấn đề liên quan đến KH. 
Để nhiều mục khó theo dõi, và loãng, nội dung lại na ná nhau. 
Hy vọng các bác bận thật chứ ko phải bị 1 áp lực gì để phải hãm phanh. 
Kính chúc các bác khỏe. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 8:25 sáng  
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Cảm ơn bác đã góp ý cho JIPV. Tôi nghĩ không có áp lực gì đâu. JIPV ưu tiên xét 
dỏm cho mấy vị trong các hội đồng “sản xuất” GS, PGS. Theo tôi được biết JIPV 
có quy định nghiêm ngặt hơn, khó khăn hơn để hạn chế một số bác lợi dụng JIPV 
để đấu đá. Quy định mới cho thấy những bác muốn giới thiệu dỏm là phải có 
tránh nhiệm, không phải chỉ là cho vui, cho có thôi. 

Đề nghị của bác đối với các phòng là rất đáng quan tâm. Tôi chỉ phụ trách phòng 
này nên k biết ý kiến của mấy bác Chiefs thế nào. 

Sau này nếu bác có đề nghị gì ngoài Submission thì bác vui lòng post trong phòng 
thảo luận hoặc mục trò chuyện. Khi nào bác muốn tranh luận với cộng đồng thì 
post trong phòng tranh luận khoa học cộng đồng. 

Xin cảm ơn bác đã góp ý. 

Trả lời  

15. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:24 sáng  

Đang xem xét: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-4/#comment-1766 

Trả lời  
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Phòng thảo luận khoa học 

Trưởng phòng:
Phòng này tiếp tục 

 @JIPV 

Phòng thảo luận của The Board 

Phòng tranh luận khoa học của các Editors 
Lưu ý: Đây là nơi thảo luận của the Board về chủ trương, đường lối của JIPV. Và cũng là nơi 
the Board xét dỏm cho những ứng viên được ưu tiên (không phải qua submit). Những tranh luận 
nên được post trong Phòng tranh luận khoa học cộng đồng. 

100 phản hồi tới “Phòng thảo luận khoa học” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 9:51 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/nguy%E1%BB%85n-thanh-nam-
%E2%80%93-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-%E2%80%93-vi%E1%BB%87n-
tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-dao-
t%E1%BA%A1o-kinh-t%E1%BA%BF-%E2%80%93-tai-chinh-%E2%80%93-
co/#comment-146 

Hi ME4! Nice post! I will learn your style  

Trả lời  

2. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 9:58 sáng  

giaossudom4 cài đặt privacy cho blog thì làm sao người khác xem được  

Trả lời  

3. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 10:09 sáng  
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Hi giaosudom4! Why isn’t there “Read the rest of this entry” in my post? Why doesn’t a 
summary appear? You are an expert  

Trả lời  

4. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 11:02 sáng  

@giaosudom: Bác đợi tôi 1 tí, tôi post hình lên cho bác thấy 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 11:14 sáng  

link mấy chiêu để ở đây nha bác 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/m%E1%BA%A5y-chieu-
c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%8Dc-
d%C6%B0%E1%BB%A3c-day-bac/ 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 11:16 sáng  

à, ngoài ra nêu đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho JIPV bác à, vì hầu hết các 
blogger cũng xài tiếng Việt nên người ta quen rồi. 

Trả lời  

5. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 11:17 sáng  

ngoài ra cũng có ý kiến đề xuất bác đổi màu xanh dương của theme sang màu khác vì 
màu này cùng với màu xám sẽ bị chìm, không nổi và nhìn cảm thấy đau mắt 

Trả lời  

6. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:28 chiều  
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Hi ME4: Bác post trang “Viện thống kê ISI các Hội đồng” với thứ tự 12 nhé. Nếu Admin 
post thì bác không update được. Bác tìm dữ liệu trong Dự trữ  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:29 chiều  

Phía trước Thư viện. 

Trả lời  

7. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:40 chiều  

Nhắn Editor inhainha: xem flickr mail nhé  

Trả lời  

8. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 11:34 chiều  

ME4: Please check your email (the address associated with your blog)! 

Trả lời  

9. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 3:42 chiều  

Tôi xin cảm ơn JIPV vẫn tin tưởng tôi phục trách công tác giáo dục thường xuyên cho 
các DỎM. Tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ Chief và ME đã xây dựng lại JIPV chỉ trong 
vài giờ. Rõ ràng là hoành tráng hơn. 

Qua bài 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%E1%BB%8Fm-c%E1%BA%A5p-3-
va-ph%E1%BA%A3n-c%E1%BA%A3m-nguy%E1%BB%85n-lan-dung-gs-tskh-nha-
giao-%C6%B0u-tu-d%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-qu%E1%BB%91c-
h%E1%BB%99i-chuyen-gia-cao-c%E1%BA%A5p-d/ 

tôi có suy nghĩ thế này: JIPV nên xét cái Viện được Thủ tướng đầu tư 2 triệu USD xem 
thế nào? Thời gian xét là sau 1 năm hoặc 2 năm cũng có thể là 3 năm được đầu tư. Việc 
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này rất dễ vì chỉ cần tra cứu tên viện đó, địa chỉ VN. Nếu JIPV tôi sẽ submit bài này. Vấn 
đề bây giờ là tiêu chuẩn để xét một Viện ntn? Viện được đầu tư 2 triệu đô thì sau bao 
nhiêu năm phải có bao nhiều patents, papers? (đương nhiên JIPV không được chơi bài 
cào như GS dỏm NLD: đăng bài khoa học thường thức linh tinh, daily báo, sau đó nổ 100 
bài = more innocent and more stupid than incompetent). 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 3:54 chiều  

The suppression just makes us stronger. there’s no way to obstruct us from going 
ahead. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:01 chiều  

Completely agree with you. You are excellent with many posts in JIPV. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:02 chiều  

Xin bổ sung web của Viện 2 triệu đô để JIPV xem xét: 

http://biotechvnu.edu.vn/imbt/index.php 

Trả lời  

10. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 1:22 chiều  

Hi ME4: Whenever you’re free, I guess you should delete dead links in your posts. Just 
do it when you have free time, since doing serious research takes much time  

Trả lời  

11. giaosudom đã nói 
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Tháng Tám 14, 2010 lúc 12:39 sáng  

ME4: When you discuss with members of Editorial Board, you should use E. But you’d 
better use V when writing public comments. Ok  

Trả lời  

12. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:39 sáng  

@ME4: Regarding ISI for scientific councils, you should yourself post a new page with 
an order of 9, after “Viện vinh danh Nhà khoa học”. Its name may be “Viện thông tin ISI 
HĐHH & NAFOSTED” (as coherent as possible). Now, just copy and paste to get a new 
page as mentioned! 

With your posts, both you and I can edit them. By contrast, you couldn’t revise my posts 
 

Please do it. Then you will be able to update the list. Regards. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 5:48 chiều  

Hi ME4: I did it for you. Please communicate with me in the entry named ME4 – 
JIPV in Private section. 

Trả lời  

13. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:16 sáng  

Mong các bác cho ý kiến về bài viết của GS Trung: 
http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201008/Duyen-so-cua-toan-hoc-Viet-Nam-voi-giai-
thuong-Fields-929504/ 

Cá nhân tôi nhận xét rằng: với một nhà khoa học đầu ngành ở VN như GS Trung mà viết 
ra những dòng này thật tình là thất vọng không thể tả. Chẳng lẽ nền toán học VN khoác 
lên mình chiếc áo mang tên FIELDS hoặc Ngô Bảo Châu là có thể nâng tầm của mình lên 
hay sao? 

Trả lời  
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o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:21 sáng  

Thay mặt tôi và vài anh bạn cùng chí hướng, xin lỗi bác nhé. Đương nhiên người 
viết bài chắc không ý thức được đâu. Tôi cũng bất ngờ về ông, đúng là có khác, 
ông ấy đã lộ mặt là một người như thế nào (dù chuyên môn của ông ấy khá, có 
hạng trong nước). 

Nếu được phép dự đoán thì tôi đoán NBC sẽ được giải lần này. Theo tôi đó là 
vinh dự của cá nhân NBC, và của người Việt mình. Tôi nhấn mạnh người Việt 
nhé. Còn đối với Toán học VN thì í è! Tôi không nghĩ thế. NBC được giải thì 
supervisor và nơi đào tạo anh ấy (bên Pháp) cũng hãnh diện lắm. 

Về lâu về dài thì nếu được giải NBC sẽ có thêm nhiều cơ hội giúp cho Toán của 
VN, vì khi có giải thì uy tín cao hơn, làm chuyện này chuyện kia thuận lợi hơn. 

Cơ sở dự đoán của tôi là công trình về bài toán 30 năm và việc NBC là một 
plenary speaker of ICM2010. Tôi không chấp nhận những suy nghĩ “nông dân” 
của người có danh “GS.TSKHS.Viện Sĩ thế giới thứ ba”. Cam đoan: nếu tôi đoán 
sai thì tôi ngưng tranh luận trên JIPV. 

Câu chuyện cho tôi thấy một kinh nghiệm “khoa học thì vẫn phải làm, nhưng cái 
chức vụ nó cũng quan trọng ghê lắm” và phải gì đó để đánh bóng nó. Rất tiếc tôi 
không phù hợp với loại kinh nghiệm này. 

Trả lời  

14. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 11:11 chiều  

Như vậy tôi có thể tiếp tục tranh luận trên JIPV! 

Trong bài 

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Giai-thuong-Fields-xuong-danh-Ngo-Bao-Chau-
930129/ 

ông Ngô Việt Trung nói: 

“Họ hỏi chúng tôi là làm thế nào mà các ông có thể đào tạo nên một con người như anh 
Châu. Tôi nói rằng họ cần những nhà lãnh đạo như … và rằng đó là một quá trình lâu dài 
cần được cả xã hội quan tâm nâng đỡ”. 
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Xin hỏi ông Ngô Việt Trung: công đào tạo của “chúng tôi” góp được bao nhiêu trong giải 
Fields của NBC? Ai hỏi ông, hay là ông tự nổ, tự nịnh hót?  

Rõ rằng NCB xứng đáng. Cái ta có thể tự hào là gene Việt của ta không tệ. Nhưng tôi 
cảm đấy chua cho sự lố bịch của ông Ngô Việt Trung. Không hiểu nguyên nhân của sự 
vô liêm sĩ này bắt nguồn từ đâu? 

Xin cảm ơn nước Pháp đã đào tạo NBC, cảm ơn nước Pháp và Mỹ đã tạo điều kiện tốt 
cho NBC làm việc. Cảm ơn hai nước đã cho thế giới thấy được khả năng của người gốc 
Việt. Và cũng xin cảm ơn ông Ngô Việt Trung đã cho mọi người thấy được sự lố bịch và 
vô liêm sĩ của ông (và có thể của nhiều ông/bà khác), là người đại diện cho Toán học 
Việt Nam (tiêu không biết bao nhiêu tiền, nổ trên không biết bao nhiêu bài báo nhưng 
chưa làm được ít nhất một công trình TOP 10 (theo AMS) ghi địa chỉ Vietnam). 

Nhân đây xin cảm ơn PGS Phạm Đức Chính, Viện Cơ học đã “tát vào mặt” những nhà 
toán học vô liêm sĩ bằng một công trình trên ARCHIVE FOR RATIONAL 
MECHANICS AND ANALYSIS (TOP 10 theo AMS, xem Phòng vinh danh). 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:47 sáng  

“Họ hỏi chúng tôi là làm thế nào mà các ông có thể đào tạo nên một con người 
như anh Châu. Tôi nói rằng họ cần những nhà lãnh đạo như Phạm Văn Đồng, Tạ 
Quang Bửu và Lê Văn Thiêm và rằng đó là một quá trình lâu dài cần được cả xã 
hội quan tâm nâng đỡ”. 

Đọc đoạn này mà tôi muốn ói cơm lên bàn làm việc. Chắc ý ông ta là GS Châu có 
được ngày hôm nay là do ngày xưa học ở trường chuyên này. Trường chuyên thì 
do ai lập? Do chủ trương của nhà nước này. Chủ trương này của ai. Chủ trương 
của ông thủ tướng Phạm Văn Đồng chứ ai. Rồi ngành toán được ưu tiên hơn, rồi 
sáng kiến tạo gà chọi thi olympic toán là do mấy ông Tạ Quang Bửu rồi Lê Văn 
Thiêm chứ ai. Nhờ thế mà 50 năm sau, sau khi mấy ông ấy quy tiên cũng phải 20 
năm rồi thì mới đâm hoa kết trái.  

Sao ông Trung này không quàng xa hơn nữa nhỉ, không quàng đến ông Nguyễn 
Trãi, Trần Hưng Đạo nhờ giữ nước nên mới có những người con đất Việt làm 
rạng danh dân tộc Việt. 
Nói nhặng xị mấy ông Đồng, ông Bửu, ông Thêm đúng là quá lố bịch. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 
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Tháng Tám 22, 2010 lúc 1:00 chiều  

Tôi tôn trọng ông Ngô Việt Trung với tư cách là nhà toán học giỏi chuyên môn, 
nhưng tôi coi thường ông với tư cách là nhà quản lý tồi. ông hết cách để “toả 
sáng” rồi hay sao mà lại vin vào GS Châu. Bây giờ chắc GS. Châu sẽ “mệt” đây 
vì khối người sẽ nhận là: thầy, bạn thân, trò cưng, vv… 

Trả lời  

15. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 11:17 chiều  

Blog này cũng hay 

http://drnikonian.wordpress.com/2010/08/19/khong-thanh-cong-cung-thanh-nhan/ 

Nhân đây tôi đề nghị JIPV cũng nên ra “THÔNG BÁO” giúp những người vô liêm sĩ tỉnh 
ngộ. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:56 sáng  

Bs Hải viết: 

Hôm qua tờ Công An Nhân Dân có một bài rất hay về sự kiện giải Phiu: Nỗi buồn 
từ “sự kiện Ngô Bảo Châu”. 

Sáng hôm nay một số phó tổng biên tập báo trong nước nói chuyện với tớ qua 
phone họ bảo rằng: “Chuyện của anh phát hiện sai lầm về báo chí bị gây mê mà 
quên đi hiện trạng xã hội Việt Nam cần phản ảnh gì là chỉ duy nhất có một mình 
anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Đồng ý NBC là cái quí, và là vốn quí nhưng NBC 
không còn là người Việt Nam mà của nước Pháp, cũng giống như ngày xưa ca 
ngợi tay nhạc công Đặng Thái Sơn. So với ĐTS thì NBC hơn 1 bậc, nhưng rất sai 
lầm khi xem NBC có giá trị hơn 1 ca sĩ mì ăn liền đối với xã hội VN hiện tại. Vì 
các ca sĩ họ làm ra tiền cho xã hội và bản thân, còn NBC chỉ làm cho mình và các 
nước lớn. Chúng tôi sẽ bỏ dòng thông tin này và tập trung vào các vấn đề quốc 
gia đang cần”  

Nguồn: http://bshohai.blogspot.com/2010/08/thong-bao-quan-trong.html 

Trả lời  
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 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 6:58 sáng  

Nếu nói về NBC thì có thể nói: Xin chúc mừng Ngô Bảo Châu, người 
Pháp gốc Việt, đã được giải Fields, giải thưởng danh giá dành những nhà 
toán học dưới 40. Chúc mừng nước Pháp tiếp tục khẳng định thế mạnh 
trong việc đào tạo nhân tài.  

Xin cảm ơn Ngô Bảo Châu đã cho thế giới biết được khả năng của người 
gốc Việt. Nếu được môi trường thuận lợi thì người Việt cũng không thua 
bạn bè quốc tế. 

Những tiểu tiết còn lại là những màn ăn theo nhảm nhí. Có những người 
những tưởng đáng kính nhưng cuối cùng cũng chỉ là háu danh và nịnh hót. 
Buồn là họ quá chay mặt, coi mặt thông minh, cũng có nhiều bài ISI chứ 
thực sự thì cũng lắm “tiểu xảo”. Hành động nịnh hót lố lăng và ăn theo 
đang diễn ra là cơ sở cho những nghi ngờ về các bài ISI mà họ đứng tên 
chung với bên ngoài. Có khi nào mời gọi người này, người kia, rồi thì tặng 
TS danh dự,…. và nhiều trò khác chỉ để được ăn ké đứng tên trong các 
công trình nghiên cứu không? Cứ lặng lẽ quan sát sẽ thấy những điều thú 
vị! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:11 sáng  

“người Pháp gốc Việt” ==> Việt kiều, chỉ có quốc tịch Pháp. 

Trường hợp NBC có 2 quốc tịch Pháp và Việt, nên không thể coi là người 
Pháp gốc Việt được. Hơn nữa, GS Châu vừa có quốc tích Pháp từ năm 
2010. Ngay cả trang Wiki Fields Medal cũng ghi: “Ngô Bảo Châu, 
Vietnam-France”. Do đó, chúng ta có thể tự hào  
http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:22 sáng  

Không biết những người đã có công “đào tạo” NBC được giải Fields có 
biết những tạp chí này không nhỉ: 
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Annals of Mathematics: 
http://annals.princeton.edu/annals/about/cover/cover.html 

Inventiones mathematicae: 
http://www.springer.com/mathematics/journal/222 

Journal of the American Mathematical Society, http://www.ams.org/jams/ 

Communications On Pure & Applied Mathematics, 
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-CPA.html 

….. 

Hay là tối ngày lo ôm đề tài và đăng bài trên tạp chí làng nhàng, nhưng lúc 
nào cũng “cảnh giác” có ai quen ở nước ngoài thành công này nọ thì “tự 
sướng”: của tui đấy! 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:30 sáng  

@ Chim_nhon: Bác Nguyễn Đăng Hưng cũng có quốc tịch Việt Nam nữa 
bác à! Bác là Viện trưởng viện ISI mà cũng háu danh nhỉ! Tự hàu về NBC 
thì chỉ có thể tự hàu anh ấy được sinh ra, được học phổ thông chuyên ở 
VN thôi. 

Đọc và xem hình ảnh của mấy ông, mấy bà ăn theo kiểu bát nháo thấy tội 
cho khoa học VN quá. Đúng là mặt họ bị chay nên quá dày  

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:40 sáng  

@Hội Toán Học: Bác nói đúng. Tuy nhiên ko nên phủi sạch theo như bác 
Vuhuy: người Pháp gốc Việt. 
Mình vẫn thường nói niềm vui giải Fields của GS. Châu đối với người VN 
thì bị chia đôi. Ko biết là vui hơn hay là buồn đi, vì cũng có câu niềm vui 
mà được chia vui thì sẽ vui hơn. Thêm nữa, danh sách được Fields từ 
trước tới nay có mỗi GS. Châu là 2 quốc tịch. 

Trả lời  
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 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:48 sáng  

Terence Tao hình như cũng có 2 quốc tịch Mỹ/ Úc (không có quốc tịch 
TQ) khi nhận giải Fields 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:51 sáng  

Đâu có đâu bác ơi, chỉ mỗi GS. Châu thôi: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 7:58 sáng  

Trong email, một giáo sư (đương nhiên không phải mấy anh bát nháo canh 
me chụp hình đăng báo này nọ hay mấy anh lố bịch tự nhận “đào tạo”) cho 
tôi biết: credits are mostly given to institutions or universities where a 
Fields Medalist was trained, and also to those where he or she is working. 
The fact where he or she was born or even citizenship is not very 
considerable, just something historical. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 8:39 sáng  

en.wiki cũng lởm, nó ghi năm 2014 có nhà khoa học Hàn sẽ nhận giải 
Fields  
http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal#Fields_Medalists 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 8:41 sáng  
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Sorry, nhìn nhầm, Cờ Hàn Quốc là nơi tổ chức ICM 2014 chứ không phải 
là quốc gia đoạt giải Fields.  

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 8:52 sáng  

Thế mới biết ME4 cũng lõm  

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 10:40 sáng  

@Hội Toán Học: Đồng chí nói với đồng chí của đồng chí như thế thì 
không phải là đồng chí tốt  

Trả lời  

 ME1 đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 12:54 sáng  

http://www2.cnrs.fr/en/1780.htm 

Ngô Bao Châu was born in Hanoi, Vietnam, in 1972 and became a 
French citizen in early 2010. During his student years he won two gold 
medals at the International Mathematical Olympiad, in 1988 and 1989. 
From 1990 to 1992 he studied in Paris, first at Université Pierre et Marie 
Curie and then at the ENS (École Normale Supérieure). He went on to 
earn a master’s degree and in 1997 completed a doctoral thesis at 
Université Paris-Sud 11 under the mentorship of Gérard Laumon(2). A 
researcher at CNRS from 1998 to 2004, Ngô was awarded an HDR degree 
(Habilitation à Diriger les Recherches, qualifying the holder to head 
research teams and supervise Ph.D. students) by Université Paris-Nord in 
2003. Since 2004 he has served as a professor at Université Paris-Sud 11, 
seconded to the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey 
(USA) for the past three years. 

Trả lời  

 ME1 đã nói 
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Tháng Tám 24, 2010 lúc 1:02 sáng  

NBC is now Vietnamese-born French. What a pity:-( In addition, one 
should ask him what passport he is using to go somewhere. There is no 
doubt that he could not leave his Vietnamese citizenship (if he can still 
keep it), since his parents are now in VN. 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 1:33 sáng  

Hi ME1: 

I love your excellent comments. 

Today I read some stupid comments in  

http://donga01.blogspot.com/2010/08/ngoi-ca-
nao.html?showComment=1282566843711#c1252675842014515501 

and http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F8BD/ 

Stupidity and dishonesty: “Trong số 4 nhà toán học đoạt huy chương 
Fields tại ICM 2010 chỉ có giáo sư Ngô Bảo Châu được mời đọc báo cáo 
tại phiên toàn thể. Ba nhà toán học còn lại chỉ đọc báo cáo tại các phiên 
họp tiểu ban. ” 

I do sympathize with them. All are stupid and innocent, including the so-
called “prestigious mathematicians in VN”. 

Let me give more details. As I confirmed, NBC, a Vietnamese-French 
mathematician is excellent. But the way our people are “singing” is very 
bad. 

Here is the list of invited speakers of ICM2010: 

http://www.icm2010.in/scientific-program/invited-speakers 

One can find other Fields medalists are not sectional invited speakers. So 
our journalists were completely wrong. 

Please look at the whole program shedule: 
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http://www.icm2010.in/wp-
content/icmfiles/docs/schedule/programme_aug9.pdf 

One can see that there are Special Lectures by Fields Medallists. And all 
these medalists give their one-hour lectures, which are equivalent to 
plenary lectures. 

Although other medalists are not in the list of plenary lecturers, they are 
sure in advance that they will give one-hour lectures. This means that they 
all know whether they are awarded Fields Medals several months before 
the conference. In my opinion, their lectures can be so-called arranged 
lectures. 

For NBC’s, I do not know if he had known that he was awarded the medal 
before he arrived India. And this is different for other medalists (all of 
them knew, and certainly they were requested to prepare there special one-
hour lectures). 

It is worth noting that a plenary speaker can not be awarded the medal, for 
example Artur Avila, Brazil (just 31). 

Through this event, I may confirm that many of our scholars are still very 
innocent, even stupid and dishonest. 

I think DA is a good scholar. Unfortunately he has been acttacked by 
stupid guys. So sorry! 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 12:11 sáng  

Cũng trong bài 

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F8BD/ 

Nhà báo viết 

Giáo sư James Arthur – nhà toán học từ Đại học Toronto, Canada – là 
người điều hành hội đồng nghe báo cáo của Ngô Bảo Châu. Ông cũng là 
một thành viên trong Ủy ban bầu chọn giải thưởng Fields của Hiệp hội 
Toán học Quốc tế (IMU) năm nay và đã đọc bài nhận xét dài 25 phút về 
công trình của Ngô Bảo Châu. 

Thế nhưng trong video 
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http://www.youtube.com/watch?v=YaygWWCDzeQ 

thì James Arthur không phải là một thành viên của “Ủy ban bầu chọn giải 
thưởng Fields của Hiệp hội Toán học Quốc tế (IMU) năm nay”. Ôi giời! 
Nhà báo Minh Long. 

Chuyện NBC giỏi thì miễn bàn vì những nhà toán học tầm cỡ đã đánh giá. 
Điều đáng nói là không hiểu tại sao nhà báo Minh Long lại bịa (hay đưa 
tin sai?) hai thông tin quan trọng như thế trong một bài báo (James Arthur 
không là thành viên, những Fields Medalists khác không báo cáo tiểu 
ban). Việc báo đăng sai sẽ làm ảnh hưởng uy tín NBC và cho mọi người 
thấy những trò PR lố bịch của nhiều người. 

Thật ra cũng nên thông cảm cho nước ta, dân trí kém và khoa học dỏm 
nhiều quá! Những người đại diện toán học VN đi Ấn Độ vô tư trước 
những thông tin sai như thế (hay cố tình?) thật là đáng trách. 

Trả lời  

 Viennghiencuucaocap đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 12:38 sáng  

Thông tin sai như thế, không biết là do nhà báo Minh Long hay do các nhà 
toán học dự hội nghị thông báo sai? 

Viết sai như thế là sự sĩ nhục đối với khoa học Việt Nam. Không chấp 
nhận thông tin sai trái như thế? Chuyện này bao nhiêu người biết, bao 
nhiêu người theo dõi trang web của ICM2010 và hiểu được cái video kia! 

Trả lời  

 Từ Hy đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 10:51 chiều  

Đúng là những GS dỏm có nhiều thời gian: 

http://vtc.vn/giaoduc/538-259599/giao-duc/som-nhat-20-nam-nua-moi-co-
ngo-bao-chau-thu-hai.htm 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 3:38 sáng  
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Ngoài ra, xem kỹ lại thì thấy nhà báo quá kém: 

http://www.icm2010.org.in/wp-
content/icmfiles/docs/schedule/programme_aug9.pdf 

11:30-12:30 Plenary Lecture 6 Hall 4 
Ngo Bao Chau 
Endoscopy of automorphic forms 
Chair: J. Arthur 
12:30-13:45 Lunch 
13:45-14:45 Special Lecture by Hall 4 
Fields Medallist 2 

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F8BD/Page_2.asp 

Trong video, James Arthur có nói “afternoon”. Như thế,  

11:30-12:30 Plenary Lecture 6 Hall 4 
Ngo Bao Chau 
Endoscopy of automorphic forms 
Chair: J. Arthur 
12:30-13:45 Lunch 

13:45-14:45 Special Lecture by Hall 4 
Fields Medallist 2 

thật ra là 1. Và NBC đã báo cáo vào buổi chiều. Điều này chứng tỏ a 
plenary lecture và a special lecture là một. 

Trả lời  

16. Maiko đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:42 sáng  

“Xin cảm ơn nước Pháp đã đào tạo NBC, cảm ơn nước Pháp và Mỹ đã tạo điều kiện tốt 
cho NBC làm việc. Cảm ơn hai nước đã cho thế giới thấy được khả năng của người gốc 
Việt. Và cũng xin cảm ơn ông Ngô Việt Trung đã cho mọi người thấy được sự lố bịch và 
vô liêm sĩ của ông (và có thể của nhiều ông/bà khác), là người đại diện cho Toán học 
Việt Nam (tiêu không biết bao nhiêu tiền, nổ trên không biết bao nhiêu bài báo nhưng 
chưa làm được ít nhất một công trình TOP 10 (theo AMS) ghi địa chỉ Vietnam). 

Nhân đây xin cảm ơn PGS Phạm Đức Chính, Viện Cơ học đã “tát vào mặt” những nhà 
toán học vô liêm sĩ bằng một công trình trên ARCHIVE FOR RATIONAL 
MECHANICS AND ANALYSIS (TOP 10 theo AMS, xem Phòng vinh danh).” 
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————-> An excellent comment! 

Trả lời  

17. JIPV đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:53 chiều  

Dear Members, 

Dr. Ho Hai wrote that he sent an email to JIPV: 

http://bshohai.blogspot.com/2010/08/thong-bao-quan-trong.html 

Unfortunately, because of securety JIPV already clocked previous yahoo addresses. 
Therefore JIPV couldn’t read his message regarding a “potential professor”. 

JIPV would like Members to inform Dr Ho Hai the case, and kindly to request him 
resending his message to “dom.giaosu@gmail.com”.  

Yours sincerely, 

JIPV 

Trả lời  

18. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 1:34 sáng  

JIPV!:  

Kính gửi Editors, Guest Editors, 

Xin chân thành cảm ơn Editors, Guest Editors đã giới thiệu vinh danh nhiều Nhà 
khoa học đang làm việc nghiêm túc trong nước. Đây là một trong hai công việc 
chính của JIPV (xét dỏm và vinh danh). Việc vinh danh Nhà khoa học sẽ là động lực 
cho nhiều Nhà khoa học phấn đấu. Việc vinh danh có tác dụng động viên, tri ân 
những Nhà khoa học có năng lực, và quan trọng hơn là có tác dụng vô hiệu hóa mọi 
ngụy biện của các DỎM bởi tính chay lười trong nghiên cứu nhưng lại bệnh háu 
danh. 

JIPV rất mong Editors, Guest Editors tiếp tục phát hiện nhiều hơn nữa những Nhà 
khoa học có năng lực đang làm việc tại Việt Nam. Và trong việc xét dỏm, khi gửi 
bài, các bác cũng nên ưu tiên cho các Hội đồng. 
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Trân trọng, 

JIPV 

Trả lời  

19. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 11:19 sáng  

Bác Hoàng Tụy già lẩm cẩm rồi hay sao mà bác lại đăng đàn một bài phát biểu khó nghe 
quá, một viện mà tất cả các thành viên trong viện không có nổi một bài báo đứng trong 
tạp chí TOP thì làm sao gọi là viện xuất sắc được? Phải biết tự phê phán mình để mà tiến 
bộ, cứ cái kiểu ru ngủ tự sướng như thế này nhàm lắm rồi bác Tụy ơi! Mấy mươi năm 
nghe nhiều lắm rồi. 

Viện Toán là viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam 
Nhân sự kiện GS Ngô Bảo Châu nhận giải Fields, trên công luận xuất hiện những ý kiến 
khác nhau đánh giá trình độ toán học của Việt Nam, trong đó có ý kiến cho rằng căn cứ 
vào số công bố quốc tế thì từ 1950 đến nay, toán học Việt Nam đã kém các nước Đông 
Nam Á. 
GS Hoàng Tụy đã trao đổi với Tia Sáng về ý kiến nói trên. 

Trước khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, các tạp chí lớn của Liên Xô về toán học 
(như các tạp chí có quy mô Liên bang, do Viện Hàn lâm Liên Xô xuất bản) đều là những 
tạp chí hàng đầu trên quốc tế (theo nhìn nhận của các nhà toán học lớn trên thế giới, lúc 
đó toán học Liên Xô cùng với toán học Mỹ đứng ở hàng đầu. Chỉ sau này, một số tạp chí 
sa sút chất lượng (do sự ra đi của nhiều nhà toán học giỏi). Như vậy thời kỳ đó, chỉ kể 
Việt Nam DCCH cũng đã khá hơn các nước Đông Nam Á (nếu kể cả Miền Nam Việt 
Nam và Việt kiều thì càng không có gì phải bàn cãi). Thậm chí vào khoảng đầu những 
năm 80 đã có một bài đăng trong Science et Vie kể Việt Nam như một trong sáu trung 
tâm làm toán đáng chú ý thời đó, nên có người hiểu sai khoe Việt Nam là “cường quốc 
thứ sáu về toán học”!. 

Cũng cần chú ý là chỉ vào khoảng vài chục năm nay mới có lệ thống kê số công bố trên 
các tạp chí thuộc loại ISI (được kể là đạt chuẩn mực quốc tế), và việc này đến nay cũng 
còn nhiều vấn đề tranh cãi. Một số người mới chỉ theo dõi các công bố quốc tế thời gian 
gần đây rồi nhận định toán học Việt Nam kém các nước Đông Nam Á là quá vội vã và 
liều lĩnh. 

Mặt khác, trình độ một nền toán học không phải chỉ thể hiện ở mặt số lượng các công bố 
(nếu kể về số lượng thì Hungary, Ba Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, v.v. còn thua 
nhiều nước nhưng kể về đóng góp thật sự vào khoa học toán học thì đó là những nền toán 
học lớn cả). Về mặt đóng góp thật sự cho khoa học toán học, thể hiện ở những công trình 
được biết rộng rãi trên quốc tế thì dứt khoát Việt Nam hơn hẳn. Ở thời kỳ đó, Việt Nam 
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DCCH đã có một số chuyên gia tầm cỡ quốc tế, nhưng tôi không biết một chuyên gia nào 
như vậy ở các nước Đông Nam Á, trừ Singapore. 

Sau này, Việt Nam tiến chậm, các nước ở Đông Nam Á tiến nhanh hơn, nhất là mấy thập 
kỷ liền, nền toán học Việt Nam hầu như bị bỏ rơi, trong khi đó Liên Xô sụp đổ, lúc này 
các tạp chí hàng đầu của Liên Xô xuống cấp, nhiều nhà toán học Việt Nam được đào tạo 
ở Liên Xô thôi làm nghiên cứu, phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, phần vì kém tiếng 
Anh nên số công bố quốc tế thời kỳ này thua kém dần một vài nước Đông Nam Á, đặc 
biệt Singapore. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ này thì Việt Nam chỉ thua kém về trình 
độ trung bình thể hiện ở số nhà toán học trung bình, nhưng về số nhà toán học tầm cỡ 
quốc tế thì vẫn còn hơn tuyệt đối. Một nhà toán học lớn của Mỹ, Peter Hilton, năm 1980 
sau khi thăm Hà Nội đã viết bài báo đánh giá khá cao toán học Việt Nam khi ấy ở một 
trình độ khác hẳn các nước trong khu vực; một nhà toán học hàng đầu của Hàn Quốc, 
S.Park, khi sang thăm Việt Nam cách đây mười lăm năm cũng tuyên bố rõ trong khu vực 
này ông ta chỉ thấy Việt Nam có một nền toán học đáng nể. Có thể họ đánh giá toán học 
Việt Nam quá cao, nhưng những người này hoàn toàn không phải vì cảm tình riêng với 
Việt Nam. 

Nhận định của tôi trên đây thống nhất với nhận định những nhà toán học lớn như Laurent 
Schwartz, Alexandre Grothendieck, Pierre Cartier, hay nhà vật lý Henri Van Regemorter. 

Viện Toán học, từ hơn 15 năm nay, đã được Viện Hàn lâm Thế giới thứ ba công nhận là 
một trong số ít institute of excellence ở các nước thế giới thứ ba. Cho đến giờ, theo tôi 
biết cả Đông Nam Á cũng chưa có thêm viện toán nào được coi là institute of excellence. 
Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng thật sự Viện Toán là viện khoa học thành công nhất ở 
Việt Nam. Pierrre Darriulat hay Neal Koblitz cũng đều nhận định như vậy. 

Vừa rồi nhà toán học Lê Dũng Tráng khi trả lời nhà báo cũng có nói đại ý: cách đây hơn 
30 năm anh ấy đã chờ đợi Việt Nam sẽ có một người như Ngô Bảo Châu, thế mà đến bây 
giờ mới có. Đúng như chúng tôi đã cảnh báo từ 25 năm nay, chúng ta đã không quan tâm 
đến sự phát triển của ngành toán học – một lĩnh vực khoa học có thế mạnh của người 
Việt Nam. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 11:19 sáng  

link: http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=3414 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 12:38 sáng  
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Nói công với NBC thì phải nói PTCT của KHTN HN, Viện toán có gì trong đó. 
Qua vu này, tôi thấy mấy thầy Toán ở KHTN HN xem ra còn tự trọng hơn nhiều 
người. 

Bác Tụy có nhiều sách, nhiều bài,…, nhưng gọi là “thế giới” thì nên xem lại. Việc 
được vinh danh trong những hội nghị nhỏ thì không tệ, nhưng ca quá thì phải xem 
lại. 

Tôi nghĩ nếu gọi là nổ thì những thầy “luyện gà” cho NBC ở KHTN nổ mới phải. 
Không hiểu sao mấy ông Viện toán “kinh” đến thế! 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 1:53 sáng  

Cái này là “bệnh” chung của ngưởi VN rồi. Bạn bận tâm làm gì cho mệt 
. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 1:13 sáng  

GS. NVT đã có bài bác lại tuyên bố Viện Toán là viện khoa học thành công nhất 
ở Việt Nam: 

Chưa biết ngành toán học Việt Nam đã đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế, 
khoa học và an sinh của Việt Nam, nhưng đã có vị tuyên bố rằng Viện Toán 
ở Hà Nội là một viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam. Ai cũng có thể 
tuyên bố như thế cho ngành của mình, nhưng vấn đề quan trọng là bằng 
chứng, là thước đo trong thực tế. Nếu lấy số bài báo khoa học làm thước đo 
thì ngành toán đóng góp khoảng 9-10% tổng số bài báo khoa học từ Việt 
Nam, trong khi đó ngành vật lí cũng có số bài báo tương tự (hay cao hơn 
chút). Riêng ngành y sinh học đóng góp ~30% tổng số bài báo khoa học. Nếu 
lấy chất lượng làm thước đo, khoảng 45% các công trình nghiên cứu về toán 
của Việt Nam chưa bao giờ được trích dẫn sau 5 năm công bố (tỉ lệ ngày 
trong ngành vật lí là 31% và ngành y sinh học là 18%). Ít ai trích dẫn phản 
ảnh một phần chất lượng nghiên cứu, nhưng cũng một phần là văn hóa 
ngành (ngành toán ít trích dẫn hơn ngành vật lí). Nhưng dựa vào hai chỉ số 
trên, khó có thể nói Viện Toán hay ngành toán là thành công nhất ở Việt 
Nam. 
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Nguồn: http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1059-uu-tien-dau-tu-cho-toan-
hoc-hay-nganh-khoa-hoc-nao 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 11:54 sáng  

Nghe đồn rằng những nhà toán học của viện toán cho đến nay chưa làm 
được một công trình hàng đầu như bên cơ học, vật lý nên nay nhân cơ hội 
NBC’s để PR và thành lập cái viện cao cáp để lấy thêm nhiều tiền của dân 
mời những nhà toán học hàng đầu thế giới về và từ đó họ cho đứng tên 
chung vào những công trình hàng đầu, với tư cách đứng tên ké? Thấy mấy 
bác bên vật lý đăng bài, nhìn lại toán thấy nhục nhã quá, toàn dân PR. 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 2:25 chiều  

Tranh thủ chụp hình với GS Châu để đăng báo bà con ơi. Chụp hình với 
Fields Medalist thì sẽ giỏi lên và có “hy vọng ruồi” có công trình top: 

http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/511427/GS-Ngo-Bao-Chau-se-ve-
VN-moi-nam-3-thang.html 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 2:27 chiều  

Từ nhỏ-lớn-già-bạc đầu tranh thủ chụp hình, không lo nghiên cứu 
nên khoa học bèo là fủi rùi. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 11:30 chiều  

Các vị trả lời lộn xộn quá: 
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http://vietnamnet.vn/giaoduc/201009/GSNgo-Bao-Chau-se-lam-viec-3-
thang-tai-Viet-Nam-933138/ 

Tôi ủng hộ lí luận của bác Tuấn. Theo tôi điều quan trọng vẫn là nhà nước 
phải thay đổi cơ chế quản lí khoa học, trách can thiệp đảng phái vào khoa 
học. Tạo điều kiện cho các trường, cơ sở nghiên cứu trong cả nước kinh 
phí mua bản quyền tạp chí quốc tế, xây dựng phòng thí nghiệm, chế độ 
lương bổng,…. Sau một thời gian thì khoa học tương đối thì mới nên 
thành lập IAS. Lý luận của nhiều vị như LTH, NBC, NVT xem ra hơi bị 
cùn. Tôi chỉ nêu một vấn đề: một nhà khoa học được mời về IAS nghiên 
cứu vài tháng thì anh ta có thể khá hơn, nhưng khi trở về cơ quan cũ thì 
mọi thứ vẫn ì ạch thì anh ta làm được gì, và nếu anh ta thật sự giỏi thì tội 
gì anh ta không bay! 

Đọc những lý luận cùn của các vị, tôi thấy nhà nước không nên thành lập 
IAS. Cái nên làm bây giờ là cải cách cơ chế quản lí khoa học, đầu tư hạ 
tầng cho NCKH kèm theo yêu cầu về hiệu quả. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 3:30 sáng  

LTH bơm mạnh quá: 

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/09/3BA1FF2F/ 

Xin hỏi: LTH có kết quả nghiên cứu nào thuộc dạng top chưa? Có 
chắc là LTH, NVT giỏi hơn vài TS người Việt mới bảo vệ bên Mỹ 
chưa? Khi chưa có những người gần gần cao cấp thì việc đầu tư 
vào IAS là phí.  

Tạm thời cứ tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu đi. Nếu có 
anh nào giỏi mà đói thì cứ lên tiếng. Lương + đề tài chắc không 
đói đâu! Xin nhắc, Viện toán là viện thành công nhất nên mới có 
được 2 bài cở Advances in Math. đồng tác giả với những người 
nước ngoài dạng xuất sắc, nghĩa là mới đạt được trình độ ăn theo. 
Advances in Math. có thể xem là mạnh nhất mà viện toán có được, 
nhưng đối với quốc tế thì chỉ dạng khá thôi, và với 2 bài ăn ké như 
thế thì làm ra trò gì. 

Chắc mấy vị này cũng đã biết có người ở ĐH Quy Nhơn, 
ĐHKHTN HN đã có bài độc lập trên Advances in Math. 
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Việt Nam còn nghèo, nhà nước nên đầu tư những vấn đề cấp bách 
trước, khi nào khá lên thì mới nên chơi sang – nghiên cứu cái đẹp 
của toán học. 

Nếu toán học giải quyết được kẹt xe, ô nhiễm, bệnh tật, đói nghèo, 
tham nhũng, bạo lực, mất tính người, bằng dỏm, trường dỏm,…. 
thì cũng nên thành lập IAS. 

Những công trình kiểu như NBC thì chỉ để các đại gia như Mỹ, 
Pháp dùng thôi. Tiểu gia như VN chưa sờ tới được đâu. 

Tóm lại, ý kiến của GS Nguyễn Văn Tuấn là xác đáng. Những nhà 
toán học còn yếu kém như Hoàng Tụy (trên 150 bài (trong đó có 
dưới 70 ISI) nhưng chưa thấy bài nào tóp cả, là “cha đẻ” này nọ 
nhưng chưa được ICM nào ngó tới, những hội nghị nhỏ bé không 
đáng bàn), Ngô Việt Trung (có bài khá nhưng ăn ké), Lê Tuấn Hoa 
(dạng trung bình thôi),…. nên nhìn lại, nên tôn trọng lợi ích chung 
của đất nước, của dân tộc, hơn là “chơi sang”. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 4:43 sáng  

IAS đã được chính thức phê duyệt thành lập rồi thì phải? Như thế 
thì các bác bàn nên hay ko nên thành lập IAS làm gì nữa. Dành 
thời gian xét dỏm hoặc tìm kiếm bác nào nhiều ISI cho Viện vinh 
danh thì hơn. 

Trả lời  

 SG đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 2:47 sáng  

Thêm một hạn sạn: 

http://www.math.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&
task=view&id=1021&Itemid=173 

Trả lời  

20. connan2010 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 1:52 sáng  
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@ HVHTH: Cái này là “bệnh” chung của ngưởi VN rồi. Bạn bận tâm làm gì cho mệt . 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 2:17 sáng  

Khổ quá! Qua vụ này, giới toán học èo uộc của ta bị nhiều người mỉa mai quá. 
Công cán với NBC thì ai cũng dành. Tranh dành nên cuối cùng lố bịch. Về đào 
tạo thì giai đoạn phổ thông là công lớn của ĐHTHHN, đại học và sau đại học là 
do Pháp. Giai đoạn nào cũng quan trọng, nhưng nếu giai đoạn đại học và sau đại 
học không tốt thì đừng mong giải này, giải nọ. Hôm nay người Pháp gốc Việt 
NBC thành công thì ai cũng tranh phần. 

Cụ Tỵ thì đâu có tệ, nhưng gọi là “cha đẻ”, “thế giới” của Optimization thì tôi 
không dám! Thật bất ngờ khi cụ cũng tranh dành hiện tượng NBC. Rồi từ đó nổ 
luôn. Pó tay. Các bác không nên có thành kiến với dân toán nhé, không phải ai 
cũng thế đâu. 

Chẳng lẽ vì vận động cho việc thành lập VIAS mà nhiều nhà toán học tự hạ thấp 
tư cách như thế: 

http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD1483TTG.PDF?id=100938 

Tôi nghĩ nhà nước duyệt chắc cũng căn cứ chiến lược lâu dài, tiềm năng,… 
(không dám bàn), chứ đâu chỉ tài năng người Pháp gốc Việt NBC? 

Một mai, JIPV được ISI công nhận thì theo các bác chuyện gì sẽ diễn ra? Không 
biết những ai sẽ tranh công nhỉ? 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 3:20 sáng  

VN mình xưa nay vẫn thích “dây máu ăn phần” mà. Cái chuong trình 
trọng điểm về Toán học gì đó mà các pác í đưa ra việc thành lập Viện 
Toán học Cao cấp, theo mình nghĩ, chắc cũng là 1 kiểu để “ăn tiền” như 
các pác í từng làm với cái NAFOSTED thôi. Chỉ tội nghiệp NBC bị người 
ta đưa ra lợi dụng thôi. 

Về bác Tụy, công bằng mà nói, nếu xét ở VN, bác í có thể xem như là “tổ 
sư”. Vì dù gì đi nữa bác í có công phát triển cái hướng Optimization ở 
VN. Nhưng nếu xét trên bình diện thế giới thì mình không nghĩ bác Tụy 
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đứng vào hàng “cổ thụ” được. VN mình hay ca ngợi bác Tụy phát minh ra 
“nhát cắt Tụy” gì đó nhưng thực ra bên Optimization cũng có rất nhiều 
“new ideas” kiểu đó. Vả lại nhìn vào citations của bác Tụy thì thấy cũng 
không phải là cao lắm. Cho nên, thực ra, công của bác Tụy đối với Toán 
học VN thì không thể phủ nhận, nhưng nếu ca ngợi bác Tụy dữ quá thì… 
Xem ra người VN có vể nhiều “bệnh” quá. Hy vọng JIPV có thể góp phần 
làm giảm bớt những căn bệnh trầm kha như thế này. 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 12:54 sáng  

Theo tớ nghĩ, muốn thành lập một cái IAS thì ít nhất mình phải có những 
con người advanced, một mình NBC làm quái gì. Mà NBC bây giờ đã là 
người Pháp và làm việc cho Mỹ, anh ấy có giúp thì cũng phần nào, chủ 
yếu là lực lượng trong nước. Theo các bác lực lượng advanced bên toán 
tới đâu rồi? Với số tiền tham nhũng vài ngàn tỷ thì trích ít ngàn tỷ xây 
dựng mấy cái cao cấp thì cũng nên  

Ngoài ra, cơ sở thành lập cái viện toán cao cấp là cái viện toán hiện tại 
cũng phải gần gần “cao cấp”. 

Trả lời  

21. factmaster đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 6:08 sáng  

Các bác thử nghe hai GS này phát biểu xem: 
http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player# 

Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 1:01 sáng  

Xem cái này nè 

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100825-tri-thuc-viet-kieu-noi-ve-moi-truong-
khoa-hoc-tai-viet-nam-nhan-%C2%AB-su-kien-ngo-bao- 

Trả lời  
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22. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 12:36 chiều  

Các bác bình luận thử, cái tạp chí VN này có thể vào danh sách ISI được không? Sau bao 
nhiêu năm nữa? 
http://iopscience.iop.org/2043-6262/ 

Nhìn vào editorial board thấy có một số ông rất dỏm !!! 
http://iopscience.iop.org/2043-6262/page/Editorial%20Board 

Trả lời  

23. factmaster đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 10:30 sáng  

Cho em hỏi cái tạp chí này đứng khoảng thứ mấy của ngành Toán các bác “SIAM Journal 
on Optimization”! 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 12:13 chiều  

APPLIED MATHEMATICS: 

SIAM J CONTROL OPTIM: 32/202, IF = 1.546 

Trả lời  

24. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 1:18 chiều  

Đề nghị bác admin rút đường link đến trang Hội đồng GS nhà nước ra khỏi JIPV. Trang 
này chẳng có giá trị thông tin gì cả nên để lên JIPV chỉ làm rối mắt và bẩn JIPV mà thôi. 
Xin cám ơn. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 3:15 chiều  
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Bác này cực đoan quá! Đúng là cái trang đó “kỳ kỳ”, nhưng cũng là chứng cứ 
quan trọng để mọi người đối chiếu khi JIPV xét phong hàm dỏm cho các vị trong 
đó. Ý tôi là thế, nhưng rút hay không thì tôi không ý kiến, đề nghị của tôi là 50-
50. 

Trả lời  

25. TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 1:06 chiều  

Bác này chia sẽ với JIPV nè các bác. Tự nhiên tớ bị lên dây cót. He he he. 

Nhằm ủng hộ anh em bên trang “Tạp chí Giáo sư dỏm Việt Nam”, tôi tìm thấy trên mạng 
nên post lên đây danh sách các tạp chí Luật học danh tiếng, tạm gọi là “ISI” của Luật 
học.Hy vọng sẽ có nhiều các PGS,GS Luật Việt Nam hiện tại và tương lai có nhiều công 
trình, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí này. 

Chúc anh em bên “Tạp chí Giáo sư dỏm Việt Nam” tiếp tục vững bước trên con đường đã 
chọn vì sự nghiệp học thuật của nước nhà. 

http://buicongtruong.blogspot.com/2010/08/danh-sach-tap-chi-luat-isi.html 

Trả lời  

26. TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 1:14 chiều  

Và đây: 

LTS: Ở các nước Dân chủ sử dụng bằng giả, chạy chức danh giả nếu bị phát hiện phải bị 
cách chức ngay lập tức. 

Còn ở Việt Nam, càng dùng bằng giả, chạy chức danh giả dù có bị phát hiện vẫn TẠI VỊ 
như thường. Quả thật là Không thể tưởng tượng được?! 
Xem Bộ trưởng Giáo dục hiện tại Phạm Vũ Luận trong danh sách “Hung Thần” Giáo sư 
Dỏm để hiểu được tại sao nền giáo dục Việt Nam cứ kêu gào cải tiến, cải tiến, và cải tiến 
thì nó bị cài số de lui là Thụt lùi, thụt lùi và thụt lùi. 

* Ghi chú: Giáo sư RẤT DỎM là GS không có lấy nổi 01 bài báo khoa học được công bố 
trong tạp chí quốc tế. Một số GS Dỏm cấp 1, cấp 2, cấp 3 … là cũng rất kém tài nhưng ít 
ra cũng có được 1 bài, 2 bài, 3 bài báo công bố quốc tế. 
Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận rơi vào trường hợp Giáo sư Rất Dỏm có nghĩa là TỆ 
NHẤT trong các loại GS Dỏm nói trên. Thật là không tưởng tượng nổi cho nền giáo dục 
của Việt Nam!!!??? 
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http://tradervn.wordpress.com/2010/09/05/b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-
giao-d%E1%BB%A5c-ph%E1%BA%A1m-vu-lu%E1%BA%ADn-co-ten-trong-danh-
sach-gs-d%E1%BB%8Fm/ 

Trả lời  

27. JIPV đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 5:15 chiều  

Xin bác ME4 vui lòng cho biết tình hình HĐHH đến đâu rồi. Bác post Hội đồng mới 
lên đây để the Board cùng nhau xem xét, MEs có thể post bài trực tiếp khi đã có đủ 
thông tin, không cần submit. Việc nhận bài ngoài HĐHH thì tuyệt đối chỉ xét những 
bài đúng Quy định. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 8:53 sáng  
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interacting with ultra-short laser pulses during the chemical reaction path of the 
HCN/HNC isomerization, we identify the intensity peaks nearby the stable, meta-
stable and transition states. We also obtain similar results for the 
acetylene/vinylidene isomerization, indicating that the existence of the HHG 
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INDUCTION OF SALT TOLERANCE IN HIGH YIELDING 
TRADITIONAL RICE CULTIVARS THROUGH MUTAGENESIS 
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Times Cited: 0 References: 10 Citation MapCitation Map 
Abstract: The objective of the study was to produce stable mutants with 
beneficial traits through somaclone generation from M, plants as induced 
by gamma rays combined with cell culture. To produce stable mutants 
from in indica rice (Oryza sativa L.), the mutation efficiency of gamma 
rays on traditional cultivars using somaclones derived from soma of M, 
plants was estimated. M, seed production and germination were higher in 
EC=12 dSm(-1) NaCl. Sodium chloride (NaCl) tolerant cell lines were 
selected from irradiated calli that were generated from seed culture. 
Different levels of gamma rays: 0, 20, 30, and 50 Gy were imposed on the 
calli, which were subsequently cultured on NaCl callus induction medium 
with EC= 12 dSm(-1) NaCl. A total of 68 lines (35.4%) were regenerated 
from somaclones of M, plants. Twenty-one lines (30.91/6) were stable 
mutants, 14 lines (20.6%) were unstable, and the remainder (48.5%) was 
normal. The frequencies of stable mutants with the percentage of calli 
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showing regeneration after adding EC=12 dSm-1 NaCl to the regeneration 
medium increased by 90.79%, 90.12%, and 75.00% in Soc Nau, Doc Do 
(mutant), and Doc Do (original), respectively. In a field trial for yield 
potential of seven stable mutants, five mutants did not show significant 
differences in yield as compared with the original cultivar. Among these 
five, three glabrous mutants had high yields. These stable mutants could 
be used as new breeding materials. 
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Molecular mapping of a rice gene conditioning thermosensitive genic 
male sterility using AFLP, RFLP and SSR techniques 
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Zheng HG, Wang B, Nguyen HT 
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Abstract: The discovery and application of the thermosensitive genic male 
sterility (TGMS) system has great potential for revolutionizing hybrid 
seed production technology in rice. Use of the TGMS system in two-line 
breeding is simple, inexpensive, efficient, and eliminates the limitations 
associated with the cytoplasmic-genetic male sterility (CMS) system. An 
F-2 population developed from a cross between a TGMS indica mutant, 
TGMS-VN1, and a fertile indica line, CH1, was used to identify molecular 
markers linked to the TGMS gene and to subsequently determine its 
chromosomal location on the linkage map of rice. Bulk segregant analysis 
was performed using the AFLP technique. From the survey of 200 AFLP 
primer combinations, four AFLP markers (E2/M5-600, E3/M16-400, 
E5/M12-600, and E5/M12-200) linked to the TGMS gene were identified. 
All the markers were linked to the gene in the coupling phase. All except 
E2/M5-200 were found to be low-copy sequences. However, the marker 
E5/M12-600 showed polymorphism in RFLP analysis and was closely 
linked to the TGMS gene at a distance of 3.3 cM. This marker was 
subsequently mapped on chromosome 2 using doubled-haploid mapping 
populations derived from the crosses IR64xAzucena and 
CT9993xIR62666, available at IRRI, Philippines, and Texas Tech 
University, respectively. Linkage of microsatellite marker RM27 with the 
TGMS gene further confirmed its location on chromosome 2. The closest 
marker, E5/M12-600, was sequenced so that a PCR marker can be 
developed for the marker-assisted transfer of this gene to different genetic 
backgrounds. The new TGMS gene is tentatively designated as tms4(t). 
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Abstract: A cross-sectional survey of management practices of itinerant 
grazing ducks (known as field running ducks) was conducted during 
March 2008 in four districts of Can Tho and Bac Lieu provinces in the 
Mekong River Delta, Vietnam. The objective was to characterize the 
demographic structure of the itinerant grazing duck population and the 
management practices which might be related to the continuing outbreaks 
of H5N1 avian influenza in this region. Broiler duck flocks were owned 
by 55% of survey respondents, and layer flocks by 53%. Greater than 80% 
of ducks within 93% of villages and 99% of duck flocks were reported to 
have been vaccinated against H5N1 avian influenza, whereas only 19% of 
villages and 60% of chicken flocks had greater than 80% of chickens 
vaccinated. Fifty-nine percent of duck owners moved their ducks outside 
their home communes, whilst 37% and 28% of owners moved their ducks 
outside their home district and province, respectively. Larger flocks were 
more likely to be run outside their home district compared with smaller 
flocks. After adjusting for the effect of flock production type and district, 
the odds of an out-of-district field running duck flock movement was 
increased by a factor of 7.24 (95% CI 2.89-19.24) for households with 
flocks of more than 800 ducks, compared with flocks of less than 250. 
Most households sold ducks to traders (72%) or to neighbours (33%), 
whereas less than 20% sold their birds through markets. The findings of 
this study suggest that surveillance strategies for field running duck flocks 
should focus on layer flocks as well as larger flocks as they are more 
likely to be moved outside of their home district, facilitating long-distance 
disease spread. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. 
Document Type: Article 
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Abstract: Amorphous alloys produced by using a rapid quenching 
technique are considered to be a precursor for producing nanosized and 
multiphase structures by precipitation (the top-down method). By using 
this technique, several new magnetic materials with different magnetic 
properties based oil different physical mechanisms have been 
manufactured and investigated. Three new magnetic materials, a 
nanocrystalline soft magnetic material, a soft-hard permanent magnet and 
a Me-3d granular alloy with a GMR effect, what were prepared under 
local conditions, are presented and discussed in the experimental point of 
view. 
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thì 2 tạp chí hạng 9 và 10 có chất lượng Q4! 

Tôi xin đề nghị một phương pháp để định nghĩa tạp chí “TOP” là tạp chí được xem như 
TOP nếu nó thỏa 2 điều kiện: 

1. Có thứ hạng từ 1-10 trong chuyên ngành hẹp 
2. Có chất lượng Q1. 

Đề nghị các bác editors cho ý kiến thêm về vấn đề này. 

Xin cám ơn. 
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số ít các nơi thôi nha. Ví dụ có 200 thì 5% = 10. 

Tạp chí ISI ít thì cũng chứng tỏ ngành đó nó “khó” ntn! 
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Kính gửi JIPV, 

Tôi đã bị quá tải bên IASFS. Tôi xin từ chức “Viện trưởng, trưởng phòng” vì tôi theo dõi 
hết kịp rồi. Xin xem xét. 

Tôi sẽ tập trung vào xét dỏm. 

Thân, 

VH 
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Hiện nay, nhu cầu nghiên cứu nghiêm túc, viết ISI rất rất lớn theo trào lưu hội nhập thế 
giới. Nhằm khuyến khích, động viên những nhà khoa học trẻ, cả những nhà khoa học 
không còn trẻ nữa nhưng nhiệt bầu nhiệt huyết vẫn còn cháy bỏng. Để hỗ trợ phần nào 
khó khăn về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu trong nước, tôi có một ý tưởng, tuy không 
mới nhưng rất cần thiết hiện nay: đó là giúp các nhà khoa học trong nước tìm, download 
tài liệu có bản quyền. 

Tài liệu bao gồm các journal papers, conference papers, vv… thuộc các trang như IEEE, 
ScienceDirect, Springer-Velag, Wiley John & Sons, SPIE, ACM, vv… 

Vấn đề còn lại là: 
- Liệu điều này có vi phạm tôn chỉ hoạt động của JIPV không? Vì dù sao cũng là vi phạm 
bản quyền. Tôi thấy rất nhiều forum, đồng nghiệp đã làm điều này rồi, liệu chúng ta có 
thể làm không? 
- Chúng ta có đủ người, đủ sức để làm không? 

Các bác thảo luận và cho ý kiến nhé. 
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Xin chân thành cảm ơn. 
—————————– 
Giaosudom@: Có thể gửi qua email, nhưng post lên đây là vi phạm bản quyền. 
Nhưng bác đọc đề nghị của Giaosudom đối với bác PA chưa? 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 2:23 chiều  

Tôi đọc ngay từ đầu rồi. 

Thực ra Cục thông tin KH&CN QG chỉ cho download có 2000 journals, xem 
abstract 2000 journals nữa cho tất cả các ngành, mà chỉ ở trang ScienceDirect là 
thiếu trầm trọng. Ví dụ như ngành của tôi, tôi tham khảo từ ScienceDirect rất ít. 
Vì thế nhu cầu cần báo ở trong nước là rất lớn.  

Ở trong nước cứ nói là mua, nhưng hiếm ai bỏ tiền đề tài, dự án, hợp đồng ra mua 
báo. Tiền túi cá nhân lại càng hiếm hơn. Ngay cả tiền công trả cho làm đề tài, dự 
án còn bèo bọt, lấy đâu tiền mà mua. Nếu không cập nhật báo thường xuyên thì 
làm sao đăng được ISI? 

Thêm nữa, nếu chúng ta không có phòng/viện chuyên trách về vấn đề này thì ai 
biết để yêu cầu chúng ta. OK, có thể bác PA sau vụ tranh luận thì biết rồi, còn các 
bác khác thì sao? 

Việc chúng ta phê dỏm là rất tốt. Nhưng chúng ta không chỉ định hướng, nói 
suông không thôi. Tôi nghĩ chúng ta phải giúp những người cần nghiên cứu 
nghiêm túc một cách trực tiếp, thiết thực hơn. 

Đây là ý kiến của cá nhân tôi. Có thể các bác đồng ý/bác bỏ không sao cả. 

Thanks! 

Trả lời  

33. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:44 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/phong-tranh-lu%E1%BA%ADn-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-101... [...] 

Trả lời  
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34. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:53 chiều  

[...] Công bố ISI: 0 (Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:54 chiều [...] 

Trả lời  

35. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:55 chiều  

[...] Công bố ISI: 0 (Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:54 chiều [...] 

Trả lời  

36. Ứng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – 
UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-
LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:19 sáng  

[...] Công bố ISI: 1 (Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:54 chiều [...] 

Trả lời  

37. connan2010 đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:36 chiều  

Comment sai quy định đã được chuyển vào Zự trữ. Đề nghị tác giả post lại đúng chổ. 
Thanks. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-
posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/ 

Trả lời  

o connan2010 đã nói 
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Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:53 chiều  

Post phòng kia thì bị đuổi ra đây. Post ra đây thì bị đuổi lại vào phòng kia . 

Trả lời  

o connan2010 đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 12:05 sáng  

@ JIPV: đã post lại đúng chỗ . Thanks bạn . 

Trả lời  
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Phòng thảo luận của The Board 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Mục đích: Nơi thảo luận chung của the Board (Admin, Editors-in-Chief, Managing 
Editors, Editors) về các vấn đề: Submission, Vinh danh vào danh sách ISI,… 

Lưu ý: Đây là Phòng thảo luận nên the Board nên nhẹ nhàng và bổ sung cho nhau. 
Khi vấn đề được chuyển vào Phòng tranh luận thì Editors có thể dùng cơ sở khoa 
học để bác nhau. 

Nhân sự: Admin, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors. 
 
Originally posted at 5:16AM, 3 May 2010 PDT ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam* (a group admin) edited this topic 4 days ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

 
Theo thông báo của First Editor-in-Chief thì cụm từ “cầm đầu” trong bài này 
không phù hợp: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/ 

Bác nào đã dùng cụm từ đó thì nên sửa lại, nếu không thì bài sẽ bị xóa. 

JIPV chấp nhận châm biếm, nhưng phải giữ uy tín cho JIPV. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong bài 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/ 

Một Guest Editor viết: 

hatcatliti84 said: 
Em không phai dân Toán nên không biết ông Long dởm hay thật, nhưng em thấy cái 
việc ông ta la CT Hội TH cũng bình thường thôi. Có ai bắt ông TTK Liên đoàn bóng đá 
VN đá giỏi như Công Vinh, Văn Quyến đâu, thậm chí em đoán ông Phát ngôn viên N L 
Trung chắc gi đã biết đá bóng. Mà có lẽ ông Chủ tịch Hội nông dân (em không biết tên) 
chắc gì đã là ông cày ruộng giỏi. 

JIPV nhận thấy Guest Editor này không hiểu về khoa học nghiêm túc. JIPV dự 
định xoá bài và ban bác Guest Editor này. 

JIPV xin ý kiến của toàn thể the Board. Đối với những bài có khả năng xoá, JIPV 
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đề nghị Editors hạn chế tranh luận. 

JIPV mời các Editors góp ý cho vấn đề này. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

soixich-education says: 

I am accepted for your opinions. 
Best 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

em nghĩ bác không nên ban như vậy, bác có thể xóa bài hoặc bác có thể viết một ý kiến 
ở dưới và cảnh cáo nick đó là được rồi. Nếu không biết thì học hỏi, không được post 
những bài thiếu khoa học như vậy, nếu tái phạm sẽ ban 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 3 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: Cảm ơn các ý kiến. Đã xoá bài, chưa ban tác giả. Dạo này có xuất hiện 
một số tranh luận căng thẳng, JIPV mong các Editors “hạ nhiệt” dùm. Tập trung 
vào thông tin khoa học. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Trong bài Phạm Thế Long, www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/, 
có đề nghị như sau: 

Với tư cách một guest editor, tôi đề nghị JIPV làm rõ thông tin liên quan đến Phạm 
Thế Long trong bài này: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4484737390 /in/set-7215… 

Với thông tin đó tôi đề nghị JIPV nên xét phong cho ông Long danh hiệu: bảo kê học 
giả gian dối Nguyễn Xuân Tuyến và học giả không hiểu đúng nghĩa của từ 
reproduce. 

JIPV thấy đề nghị này hay. Theo kết quả public review thì anh Long đạt danh hiệu 
dỏm. Ngoài ra JIPV dự định phong thêm “dùng uy tín để bao che học giả gian dối 
Nguyễn Xuân Tuyến và không hiểu đúng nghĩa của từ reproduce – plagiarism”. 

JIPV mời the Board cho ý kiến. 
 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: Đồng ý. 

Dạo này JIPV lại dính vào vụ đạo sách! Mệt quá rồi! Chủ trương của JIPV là thấy 
bài viết phản khoa học thì xoá nên các Editors không nên tranh luận với những bài 
viết không khoa học. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Đã xét PTL xong. 

Nhắn Editor NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh: Lúc trước JIPV bị lên án về thông tin bác 
nêu liên quan đến hai quyển sách: 

1. Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Trần Đức Vân, Viện toán học, 

2. Partial Differential Equations, L.C. Evans. 

Theo đề nghị của các Editor-in-Chiefs thì bác vui lòng làm rõ thông tin hoặc edit lại 
bài viết của bác ở phía trên. JIPV cũng xin nhắn một bác Guest Editor đã post 
phản biện và lên án JIPV (rồi tự xóa) theo dõi và tranh luận các vấn đề liên quan 
(nếu có nhu cầu). 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/ 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi đã xem rồi. Các bác cứ kiểm tra lại đi. 

Partial Differential Equations, Lawrence C. Evans (vào gigapidea có free) 

Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Trần Đức Vân, Viện toán học, 2 tập xuất bản bởi NXB 
ĐHQGHN. 

Chép kinh lắm. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Phải chăng Bộ đã biết lắng nghe? 

dantri.com.vn/c25/s25-395286/dung-dao-tao-tien-si-101-chu… 
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Admin@: Có tín hiệu đáng mừng. Nhưng có đáng tin không các bác? Trước đây 
GS Tuấn cũng đã đề nghị tạm ngưng đào tạo tiến sĩ để “rà soát”. JIPV chỉ “quan 
tâm” PGS, GS cũng một phần mong muốn số lượng tiến sĩ giấy ở nước ta ngày 
càng giảm, đương nhiên còn nhiều lí do khác. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

chim_nhon says: 

@Tuan Ngoc: Hihi…, hôm qua đọc bài này tôi cũng có suy nghĩ như bác. Tuy nhiên, 
chúng ta không nên tự lạc quan “tếu”, hoặc tự mãn với thành quả của tất cả những người 
tâm huyết vì một nền khoa học Việt Nam thật sự lớn mạnh. Vì sự thực là chất dỏm trong 
nghiên cứu khoa học ở Việt Nam vẫn có lớn lắm. Nếu bác nào không tin thử lướt qua 
trang Web ở các trường Đại học, các Viện nghiên cứu ở Việt Nam thì biết: càng các vì 
lãnh đạo Hiệu trưởng/phó, Trưởng/phó khoa, Trưởng/phó bộ môn, Trưởng/phó phòng, 
…. thì chất dỏm càng cao (tôi chỉ ước lượng vậy thôi, bác nào làm thống kê chi tiết được 
thì tốt quá). Chính những bác quanh năm chỉ làm bạn với “người tình mặt vuông”, 
không chức tước gì cả, thì lại là GS thật. 

Có một điều tôi chắc chắn rằng, ở đâu đó một số GS dỏm đã phải nhìn lại mình. Vì một 
số GS dỏm đã đóng trang Web cá nhân, delete ảnh của mình ở homepage, … Như vậy, 
chúng ta có thể xem như là thắng lợi bước đầu rồi. 

Admin@: Thế thì hay quá! Tuy nhiên mục đích của JIPV là muốn các giáo sư dỏm 
phải trở lại nghiên cứu nghiêm túc hoặc phải nhường bước cho lực lượng trẻ. JIPV 
không ủng hộ các giáo sư dỏm “chạy trốn”. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

FactMaster says: 

Em có ông thầy dạy PT ở tại Nghệ An, thấy thầy chỉ lo dạy chính và thêm suốt ngày chả 
thấy nghiên cứu gì cả thế mà nghe thầy bảo làm TS sắp xong. Lại còn khoe là đăng bài 
tại tạp chí top 5 của Toán (đăng chung với PGS hướng dẫn). Thầy giáo của em thì chắc 
chắn là TS dỏm rồi, nhưng em thấy các vị GS hướng dẫn cho thầy cũng phản khoa học 
quá chừng, không cần nghiên cứu, không cần hiểu biết vẫn cho thành TS. Và những TS 
dỏm này sau này lại là PGS và GS dỏm trong tương lai! 

Admin@: Bác phải kiểm tra xem tạp chí đó là gì? Nếu không thì bác nêu tên tạp 
chí đó lên đây để the Board check xem sao! 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

minh.nguyen says: 

Hi everyone, 

I’ve just joined the group by today, I like the works here very much : ) There’s one thing 
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that I would like to suggest to the people over here. It is about security. What you are 
doing here certainly causes a lot of heartburn to some people who are in power, thus it is 
better to protect yourself when you’re posting something into JIVP, especially when you 
are in VN. 

The technical information behind can be described shortly as following: If you’re using 
the internet services from any ISP, then they can know exactly the nature of your 
internet activity on the site, and they can trace out whether you’re a normal member, or 
an admin, …  

I can proposed a small tutorial on the issue, but I’m not sure whether you need it. Hit me 
back so I can know what I should do. 

PS: sorry, i’d prefer to use English for the discussion to hide the emotional tone in our 
mother language. Hope that it can be ignored by most members here. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Admin@: Don’t worry! In JIPV, one can use either Vietnamese or English. We do 
appreciate your kindness. However if we are “attacked” by incompetent guys, we 
“must accept” the case. Then all will be able to know more how difficult it is for the 
country’s science to be developed. More precisely, whenever the case happens or is 
happened, the question whether the country’s science can be developed will be 
answered. Your constructive suggestions are always welcomed and appreciated in 
regard to JIPV’s discipline. It is noted that you are now an editor of JIPV. 
 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
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FactMaster says: 

Admin@: Bác phải kiểm tra xem tạp chí đó là gì? Nếu không thì bác nêu tên tạp chí đó 
lên đây để the Board check xem sao! 
Tạp chí này các bác ạ: Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 
Ý em là PGS hướng dẫn có thể xịn nhưng ông thầy NCS của em thì chắc là dỏm bởi vì 
chả thấy nghiên cứu gì cả mà vẫn có công trình để đăng! 

4th M. Editor@: 60/215 ANN I FOURIER 0.802. Có một cách khách quan để biết 
ai làm nhiều làm ít: Alô cho Mr the Sun . Tuy nhiên, có thể “quan sát” bằng mắt 
thường (như bác đã làm), nhưng … nói chung là khó nói và rất phức tạp. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Lá trúc che nghiêng says: 

FactMaster & Admin: 

Tôi đảm bảo không có người làm Toán chuyên nghiệp nào xếp Ann. Inst. Fourier trong 
top 5 các tạp chí Toán (như FactMaster nói). 
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Dù sao, đó là một tạp chí tốt, ở vị trí chừng 50 trong số các tạp chí Toán học Lý thuyết. 
(Tham khảo www.vms.org.vn/ttth/T12S2.pdf ) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TPHCM says: 

Theo tôi hội đồng nên theo sát danh sách phong hàm GS và PGS gần nhất, theo trình tự 
ABC, rồi kế tiếp. Khi đưa list đăng bài thì cũng xếp theo ngành thì dễ xem hơn. 

Làm như vậy sẽ có thống kê chính xác bao nhiêu % được phong chính xác mỗi đợt, và 
cho thấy các Tạp chí này có tinh thần xây dựng khoa học nước nhà hơn. 
======================================================== 

JIPV@: Hiện nay tình hình rất phức tạp, vì xuất hiện khái niệm “xét đủ chuẩn và 
bổ nhiệm chính thức”. Do đó những người được xét “đủ chuẩn” chưa chắc được bổ 
nhiệm? Chưa thấy các nước làm thế! 

Vừa qua có tranh luận về việc xếp danh sách ISI theo ngành, đã xuất hiện nhiều 
phản ứng. Việc này cũng cần thêm ý kiến. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

Tổng Đài 1080 says: 

THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT, SỰ THẬT…. 

Tôi hoàn toàn ủng hộ Nguoi Hanoi về đề xuất JIPV nên làm việc một cách tuần tự theo 
kế hoạch; và rất mừng vì JIPV đã quyết định tiếp thu đề nghị hợp lý đó. 

Lâu nay tôi có một ý thế này, mà thấy khó dãi bầy, trong bầu không khí chung đang ở 
nhiệt độ quá cao. Nay, sau khi đã uốn lưỡi 7 lần, mới nói ra như sau. 

Có một số Editors “hăng hái quá”, trong đó có nhiều người rất trẻ, họ tự giới thiệu đang 
là NCS hoặc chưa là NCS. Họ quên suy xét đến tác động toàn cục của JIPV, cứ “trông 
thấy ai ngứa mắt” là “bắn”, kể cả những người không phải “Máy Cái” đẻ ra dỏm. Xem 
ra, cách hành xử như thế rất giống… HỒNG VỆ BINH. 

Nghĩ cho cùng, một số người thấy mình đủ tiêu chuẩn GS/PGS do nhà nước đề ra, nên 
apply, rồi được phong GS/PGS. So với tiêu chuẩn quốc tế thì người ta quả là chưa đạt. 
Nhưng, cũng phải nhìn ngược lại, không có nơi nào trên thế giới, loại trừ VN, trả cho 
GS mức lương rẻ mạt đến thế, chừng 250-300 USD/tháng. Ngay cả khi họ được 
NAFOSTED tài trợ tối đa, thì thu nhập của họ cũng chỉ gấp đôi, không tới 600 
USD/tháng. Cho nên nhiều GS/PGS cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. 

Vấn đề là phải thay đổi tiêu chuẩn cho GS/PGS, thay đổi những “Máy Cái” đẻ ra các 
GS/PGS của nước ta. Cho nên, JIPV rất nên xét có hệ thống các Hội đồng học hàm cấp 
nhà nước, các quan chức lần lượt từ chính phủ, tới các bộ, rồi các cơ sở giảng dậy và 
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nghiên cứu khoa học. 

Mặt khác, cũng cần tạo dư luận XH để nhà nước phải trả cho các GS/PGS một đồng 
lương đủ sống. Đó có thể là cái gốc sâu xa của vấn đề. 

Có thể sẽ nổ ra tranh luận: Cần có các GS chuẩn quốc tế trước, rồi mới trả lương đủ 
sống cho họ, hay cần trả lương đủ sống cho họ trước, rồi mới xét các GS có đạt chuẩn 
quóc tế hay không. Đó là một dạng của tranh luận Con gà và Quả trứng cái gì có trước. 

Hãy giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh. 
Mấy lời gan ruột. Mong được mọi người chia sẻ. 
====================================================== 

JIPV@: Sẽ tập trung xét HĐHH, đây cũng là “ước nguyện” của JIPV khi thành 
lập Tạp Chí GS Dỏm. 

Tuy nhiên, có thể JIPV sẽ làm song song giữa ứng viên đến từ HĐHH và do các 
Editors gửi. Các Editors cũng lưu ý khi gửi bài: ưu tiên ứng viên thuộc HĐHH 
hoặc có chức vụ cao, hoặc đã và đang sản xuất tiến sĩ dỏm, đề tài dỏm. 

Chuyện lương bổng là đề tài ngoài sức của JIPV. 

Về chuẩn mực quốc tế thì Nhà nước phải tự xem lại. Thật ra, JIPV không so sánh 
GS, PGS dỏm với các GS, PGS trong khu vực hoặc quốc tế. JIPV quan tâm đến 
chất lượng đào tạo tiến sĩ và hiệu quả các đề tài khoa học. JIPV muốn chỉ ra những 
người có “khả năng” đào tạo tiến sĩ dỏm và làm đề tài khoa học dỏm, cũng như 
“sản sinh” ra GS, PGS dỏm. 

Theo JIPV, Nhà nước không nhất thiết phải “tăng cường” số lượng GS, PGS, mà 
chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Khi số lượng GS, PGS dỏm giảm thì Nhà nước 
có thể sẽ có chế độ phù hợp hơn cho GS, PGS xịn. 

Hiện nay Nhà nước chưa làm rõ thật và dỏm nên vấn đề trở nên phức tạp. Và hình 
như Nhà nước đang bất lực, báo chí chỉ lên án chung chung. Quan điểm của JIPV 
là phải chỉ rõ: hắn là ai? 

Tóm lại, việc quan tâm đến chất lượng GS, PGS thì sẽ kéo theo vấn đề lương bỗng 
cho GS, PGS sẽ được cải thiện (nhưng thật ra nhiều GS, PGS dỏm rất giàu có!). 
 
=============================================== 

Tôi thấy mình hơi bị “Hội viên Hội Toán học” hiểu nhầm. 
Khi tôi viết “một số Editors “hăng hái quá”, trong đó có nhiều người rất trẻ, họ tự giới 
thiệu đang là NCS hoặc chưa là NCS” tôi chỉ muốn giải thích vì sao tôi biết họ còn rất 
trẻ, đó là bởi vi “họ đang là NCS…” 



Tôi không hề có ý phân biệt bằng cấp. (Nói phải củ cải cũng nghe.) 
Trẻ là một lợi thế mà mọi người đều thèm muốn. Tuy nhiên, vì họ trẻ, nên có lúc…”Họ 
quên suy xét đến tác động toàn cục của JIPV, cứ “trông thấy ai ngứa mắt” là “bắn”, …” 
Và tôi ngại điều đó, vì “Xem ra, cách hành xử như thế rất giống… HỒNG VỆ BINH.” 

Tôi không hề có ý ngăn cản những người trẻ luận bàn việc nước. 
Hãy cứ trẻ, can đảm và tỉnh táo. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi thấy các ý kiến ở đây rất có trách nhiệm. 

Về nguyên tắc, khi có bài gửi thì tạp chí phải xét. Tuy nhiên việc chọn bài cho từng 
Volume, Issue là quyền của tạp chí. Tôi quan sát thấy JIPV ưu tiên yếu tố thời gian 
editors gửi bài. Tôi đề nghị JIPV nên ưu tiên theo nhóm: cơ quan, chuyên ngành. 

Và để giữ lửa cho mọi người, tôi đồng ý với JIPV: “JIPV sẽ làm song song giữa ứng 
viên đến từ HĐHH và do các Editors gửi. Các Editors cũng lưu ý khi gửi bài: ưu tiên 
ứng viên thuộc HĐHH hoặc có chức vụ cao, hoặc đã và đang sản xuất tiến sĩ dỏm, đề tài 
dỏm.” 

Tôi cũng đề nghị thêm: Khi xét hội đồng X, JIPV nên post danh sánh X lên mục thảo 
luận để mọi người góp ý, cung cấp thêm thông tin. 

Nhiều đồng nghiệp của tôi lúc đầu có phản ứng tiêu cực về JIPV, nhưng gần đây họ đã 
thay đổi và dần dần như đã chấp nhận “sự thật”. Đương nhiên những người mong muốn 
môi trường khoa học lành mạnh thì vui như hội, số này bảo: cảm ơn JIPV đã chỉ ra “trâu 
trắng, trâu đen”. 

Tôi không đồng ý việc đề cập đến “titles” của các editors, chúng ta nên khuyến khích 
mọi người tham gia, đương nhiên phải có hiểu biết tối thiểu. Nếu có nhiều NCS tham gia 
thì càng tốt, họ là tương lai cho khoa học của đất nước, họ cần phải được hấp thụ tinh 
thần khoa học nghiêm túc. Vấn đề trên JIPV là đúng sai thế nào? 

Trên là những ý kiến thô thiển của tôi. Kính chuyển JIPV và mọi người xem xét. Xin 
cảm ơn nhiều. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn các bác đã góp ý. JIPV xin tiếp thu và thực hiện ngay. Xin chân 
thành cảm ơn các bác. 

JIPV xin tiếp tục với Ngành Cơ khí-Động lực: 
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Ngành Cơ khí-Động lực. 

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên.: 

Anh NX = 0, Nguyen AX = 0, Nguyen XA =0 

3. GS.TS. Trần Văn Địch, Uỷ viên. 

Dich TV=0, Tran DV=0 

5. GS.TSKH. Phạm Văn Lang, Uỷ viên. 

Lang PV= 0, Pham LV=0, Pham VL=0 

6. GS.TS. Lê Danh Liên, Uỷ viên. 
Lien LD=0, Le LD =0, Le DL=0 

7. GS.TSKH. Đặng Quốc Phú, Uỷ viên. 

8. GS. TS. Đỗ Đức Tuấn, Uỷ viên. 
9. GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến, Uỷ viên. 
10. PGS.TS. Phạm Huy Chương, Uỷ viên. 
11. PGS.TSKH. Đặng Văn Uy, Uỷ viên. 
====================================================== 

JIPV@: Submitted by Editor Tuan Ngoc@. Mời các Editors tham gia co-authors. 
Các MEs đã kiểm tra một số trường hợp. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Mời các Editors tham gia viết bài cho 6 ứng viên đầu tiên. JIPV rất mong 
các bác giúp đỡ. Xin cảm ơn. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

có lẽ em sẽ phải đề cập đến vấn đề “không khoa học” một lần nữa, đó là các bác không 
nên xét dỏm những vị đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước, vì giải 
thưởng này 5 năm chỉ xét một lần và mỗi lần cũng chỉ vài chục công trình. Giải thưởng 
xét cho cả các công trình của KS, ThS, TS chứ không chỉ cho các GS. Hiện nay giải 
thưởng mới chỉ phong 3 đợt từ năm 1996 
chinhphu.vn/cttdtcp/vi/chinhsachkinhte/congtrinhKHCN.html 

Trong danh sách này có 2 công trình thuộc giải thưởng nhà nước đợt 3 năm 2005 của 
các vị đang có liên quan. 

Nghiên cứu thiết kế, cải tiến một số vũ khí nhẹ phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624152827588/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624162337194/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://chinhphu.vn/cttdtcp/vi/chinhsachkinhte/congtrinhKHCN.html�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Anh. 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị đo lường và điều khiển phục vụ sản xuất. 
Tác giả: GS.TS. Ngô Kiều Nhi, KS. Nguyễn Dương Thuỵ, KS. Trần Minh Cường, KS. 
Trần Minh Tuấn, KS. Nguyễn Phương Nam. 

Tên công trình không thể bao quát hết khối lượng công trình mà các tác giả đã thực hiện. 
Công trình của GSTS Nguyễn Xuân Anh thuộc lĩnh vực quốc phòng thì em không biết 
thế nào nhưng riêng công trình của nhóm cô Nhi thì riêng bản thân em đánh giá rất xứng 
đáng. 

Em lưu ý các bác, chúng ta rất thận trọng khi xét những vị có những giải thưởng uy tin 
như thế này. Vì việc xét như thế có thể sẽ gây 2 phản động lực sau: 
Thứ nhất: nếu bạn đọc là những chuyên gia trong ngành và họ biết rõ năng lực thật sự 
của những vị này thì khi đó họ sẽ đánh giá năng lực xét duyệt của JIPV có vấn đề, chủ 
trương đặt nặng những công trình lý thuyết mà xem nhẹ thậm chí phủ nhận những công 
trình phục vụ dân sinh, hiệu quả xã hội lớn (chỉ bởi vì không thể có năng lực thẩm định 
những công trình loại này.) 
Thứ hai: nếu bạn đọc là những nhà khoa học trẻ, hoặc tập tành khoa học rất có thể sẽ 
định hướng cho họ cái nhìn lệch lạc, xem nhẹ nghiên cứu phát triển, nhất là những 
ngành liên quan nhiều đến công nghệ. 

[trích] 
Hiện nay Nhà nước chưa làm rõ thật và dỏm nên vấn đề trở nên phức tạp. Và hình như 
Nhà nước đang bất lực, báo chí chỉ lên án chung chung. Quan điểm của JIPV là phải chỉ 
rõ: hắn là ai? 
[hết trích] 
Vì vâỵ JIPV phải hết sức thận trọng, xã hội đã không thể phân biệt được thật dỏm thì ít 
ra JIPV cũng phải có khả năng phân biệt, nếu chỉ thật mà phán là dỏm thì sẽ rất nguy 
hiểm! 
Thà chúng ta bỏ sót chứ chúng ta không thể “đánh” lầm 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Bác nào ở TPHCM kiểm tra và giới thiệu dùm những người này xem: “Dương Anh Đức, 
Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc, Vũ Hải Quân, Lê Hoài Bắc”. 

Có anh học trò của GS dỏm Hoàng Văn Kiếm tiến cử đấy. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Mời các Editors cho ý kiến về đề nghị của một Guest Editor trong bài này: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4660039900/ 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624163389246/�
http://www.flickr.com/photos/50766789@N08/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624054897635/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4660039900/�
http://www.flickr.com/photos/50766789@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


JIPV đã trả lời độc giả: 

JIPV@: Đã xem xét đề nghị của Guest Editor Jean_Nguyen. Xin giới thiệu subject 
categories EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES. JIPV không tiếp tục hạ 
chuẩn. Xin giới thiệu 20 tạp chí top đầu trong lĩnh vực Education. JIPV mong 
Guest Editors không nên làm mất thời gian của JIPV, các bác chịu khó kiểm tra 
cẩn thận khi phát biểu.  

subject categories EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES View Category 
Summary List 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM 
MetricsMore Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 MED EDUC 0308-0110 3699 2.181 2.707 0.614 140 5.9 0.01061 0.717 
2 ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 2.337 6.8 0.02072 0.944 
3 PHYS REV SPEC TOP-PH 1554-9178 82 1.781 1.892 0.688 16 0.00038 0.468 
4 J NUTR EDUC BEHAV 1499-4046 1265 1.743 1.955 0.936 47 7.2 0.00263 0.540 
5 ADV PHYSIOL EDUC 1043-4046 438 1.483 1.723 0.227 44 4.5 0.00134 0.380 
6 J CONTIN EDUC HEALTH 0894-1912 418 1.468 0.300 30 4.6 0.00177 
7 IEEE T EDUC 0018-9359 1035 1.400 1.417 0.246 61 6.6 0.00176 0.246 
8 J SCHOOL HEALTH 0022-4391 1358 1.273 1.576 0.115 78 7.7 0.00361 0.494 
9 ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 327 1.254 1.545 0.200 50 4.8 0.00136 0.501 
10 MED TEACH 0142-159X 1505 1.121 1.396 0.242 149 4.8 0.00487 0.344 
11 J ENG EDUC 1069-4730 558 1.093 6.1 0.00193 
12 AM J PHARM EDUC 0002-9459 705 0.936 0.882 0.188 117 4.9 0.00049 0.049 
13 AM J PHYS 0002-9505 4701 0.831 0.977 0.262 164 >10.0 0.00668 0.345 
14 TEACH LEARN MED 1040-1334 545 0.731 0.993 0.111 54 5.9 0.00203 0.335 
15 BIOCHEM MOL BIOL EDU 1470-8175 234 0.635 0.580 0.051 59 4.1 0.00091 
0.126 
16 EUR J PHYS 0143-0807 760 0.625 0.601 0.328 122 5.9 0.00267 0.210 
17 INT J ENG EDUC 0949-149X 635 0.552 0.662 0.105 124 4.3 0.00109 0.076 
18 J CHEM EDUC 0021-9584 5005 0.538 0.647 0.162 327 >10.0 0.00325 0.090 
19 INT J TECHNOL DES ED 0957-7572 108 0.429 0.571 0.045 22 6.5 0.00023 0.125 
20 J BIOL EDUC 0021-9266 233 0.400 0.556 0.042 24 7.9 0.00050 0.157 
====================================================== 

JIPV@: Ngoài ra có 113 ISI journals về EDUCATION & EDUCATIONAL 



RESEARCH. Phía dưới là TOP 20. Những người trong JIPV rất bận với việc 
nghiên cứu (vì phải làm nghiên cứu nghiêm túc) nên không có thời gian trao đổi 
các đề tài như thế nữa. Những comments như thế sẽ bị blocked trong thời gian tới. 
Mệt mỏi lắm rồi! 

Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH View 
Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 113) 
First Page (Inactive)Previous 10 Pages (Inactive)Previous Page (Inactive)[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
| 6 ]Next PageNext 10 Pages (Inactive)Last Page 
Page 1 of 6 
Ranking is based on your journal and sort selections. 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM 
MetricsMore Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 REV EDUC RES 0034-6543 2402 3.361 4.803 0.133 30 >10.0 0.00458 2.720 
2 ACAD MANAG LEARN EDU 1537-260X 451 2.889 0.056 36 3.8 0.00244 
3 SCI STUD READ 1088-8438 590 2.625 2.843 0.467 15 7.1 0.00224 1.216 
4 J LEARN SCI 1050-8406 732 2.433 4.060 0.133 15 8.6 0.00292 1.969 
5 HEALTH EDUC RES 0268-1153 2370 2.310 2.776 0.340 97 6.7 0.00764 0.965 
6 COMPUT EDUC 0360-1315 1479 2.190 2.712 0.326 230 4.8 0.00317 0.449 
7 PHYS REV SPEC TOP-PH 1554-9178 82 1.781 1.892 0.688 16 0.00038 0.468 
8 J EDUC BEHAV STAT 1076-9986 610 1.706 1.750 0.091 22 9.3 0.00276 1.297 
9 LANG LEARN TECHNOL 1094-3501 270 1.700 2.067 0.214 14 5.1 0.00083 0.502 
10 AM EDUC RES J 0002-8312 1895 1.667 2.874 0.243 37 >10.0 0.00473 1.794 
11 J AM COLL HEALTH 0744-8481 1328 1.663 2.528 0.104 96 7.5 0.00328 0.743 
12 SOCIOL EDUC 0038-0407 1414 1.594 2.265 0.188 16 >10.0 0.00269 1.460 
13 LANG LEARN 0023-8333 954 1.545 1.800 0.091 44 >10.0 0.00223 0.914 
14 AIDS EDUC PREV 0899-9546 1228 1.505 2.093 0.116 43 6.4 0.00465 0.781 
15 READ RES QUART 0034-0553 1241 1.500 1.717 0.167 18 >10.0 0.00271 0.887 
16 LEARN INSTR 0959-4752 1054 1.435 2.446 0.595 42 6.4 0.00374 0.917 
17 EARLY CHILD RES Q 0885-2006 881 1.387 1.940 0.324 37 8.7 0.00221 0.660 
18 J EXP EDUC 0022-0973 467 1.310 1.493 0.056 18 >10.0 0.00098 0.592 
19 J SCHOOL HEALTH 0022-4391 1358 1.273 1.576 0.115 78 7.7 0.00361 0.494 



20 ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 327 1.254 1.545 0.200 50 4.8 0.00136 0.501 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

về hội đồng học hàm ngành cơ khí thì mấy bác đã kiểm tra ISI rồi nên chỉ xin phép cung 
cấp thêm thông tin thôi: 

GS.TS Nguyễn Xuân Anh vì có giải thưởng nhà nước nên em tạm ngưng tìm kiếm thông 
tin. 

nguyên Trưởng khoa : PGS. TS. Trần Văn Địch 
Email:tranvandich-fme@mail.hut.edu.vn 
D Đ: 0903420710 
NR: 37540621 
CQ :0438692440 

BM :CNCTM 
Viện Cơ Khí ĐH BKHN 
Chức vụ Tổng hội: Ủy viên tổng hội cơ khí việt nam 
Ông này thành tích chỉ thấy toàn dịch sách rồi để tên mình vào không, chẳng có gì nổi 
bật. 
Ông này em không sao tìm được 1 tấm hình của ông ấy, bác nào có hình ông ấy thì gửi 
giúp. 
Trường ĐHBK HN mang danh là trường kỹ thuật hàng đầu VN mà vào cái trang web rất 
chuối, không hề có 1 tấm hình của nhân viên trong trường ngay cả ban giám hiệu! 

GS.TS Lê Danh Liên 
ledanhlien@vnn.vn, 0912 102 306 
Báo “rác”: stdoc.vista.gov.vn/vi/search?Operator0=&&TextFiel… 
hội viên hội cơ học VN, 
3 đề tài cấp bộ thực hiện hồi còn là Kỹ sư. 
Với “thành tích khoa học” như thế này mà ngồi được trong hội đồng xét học hàm ngành 
cơ khí động lực thì đúng là không thể hiểu nổi 

TSKH. Đặng Quốc Phú 
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH 

VP: C7 – 204 ĐHBKHN Số 1 Đại Cồ Việt . 

Tel: (00844). 8682625 Fax: (00844). 8683634 

Nguyên Viện trưởng: GS. TSKH ĐẶNG QUỐC PHÚ 

Không tìm thấy mail, chỉ thấy mail của một số đồng nghiệp của vị này 
gimytran@mail.hut.edu.vn 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624186173884/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://stdoc.vista.gov.vn/vi/search?Operator0=&&TextField0=%22l%c3%aa+danh+li%c3%aan%22&Field0=m_personalAuthor&fromYear=1985&toYear=2009&b_size:int=50�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


bthung-ihere@mail.hut.edu.vn 
nnan@hn.vnn.vn 

Một số đề tài “kiếm được”: 
B2001-28-33. X c định hệ số dẫn nhiệt để x y dựng cẩm nang tra cứu t nh chất dẫn nhiệt 
của c c loại nguy n vật liệu v sản phẩm c ng n ng nghiệp. 
B2003-28-81. Nghi n cứu CĐ nhiệt kh ng ổn định của c c kết cấu nhiệt-lạnh để XD 
phương ph p t nh to n v XĐ chế độ vận h nh tối ưu. 
Với trình độ “siêu phàm” như thế này thì ngồi vào hội đồng xét học hàm chỉ cản trở sự 
phát triển khoa học của nước nhà mà thôi 

GSTS Đỗ Đức Tuấn 
Phó hiệu trưởng www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=introduction&amp… 
Điện thoại: 04. 7663345; ĐTDĐ: 0913905814 
Email: DHGT.@.utc.edu.vn 
Hình ảnh: www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=news_detail&… 
Thành tích nghiên cứu phát triển của vị này = 0 đủ để thấy vị này rất dỏm đến mức độ 
nào 

GS.TSKH Phạm Sỹ Tiến 
nguyên Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Giám đốc ban điều hành Đề án 322 – Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
pstien@hn.vnn.vn và tdphuc@moet.gov.vn 
Hình ảnh: vietbao.vn/Giao-duc/De-an-322-uu-tien-dao-tao-theo-hinh-t… 
Ủng hộ đề án sản xuất 20000 TS: tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao-
tao-nhieu-t… 
Không tìm thấy một dòng thông tin về nghiên cứu khoa học của vị này, không thể biết 
được vị này học làm cái gì và chuyên ngành gì. Thật không thể tưởng tượng nổi. 

PGS.TS Phạm Huy Chương 
Bác nào giúp tìm thông tin vị này với, không thể nào tìm được một chút manh mối của 
vị này, vị này làm trong ngành tình báo chăng? dỏm nên trốn rất kỹ. 

Báo rác: KS. Trần Tiến Đạt, TS. B i Ngọc Hồi, TS. Nguyễn Trung Tiến, TS. Phạm Huy 
Chương, KS. Vũ Văn Thung 
Về một phương ph p kiểm tra độ ch nh x c con quay ba bậc tự do trong hệ thống tự động 
điều khiển c c thiết bị bay. 

PGS TSKH Đặng Văn Uy 
hiệu trưởng 
chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật biển 
dung nhan: www.vimaru.vn/Eportal/vi/Bangiamhieu/mid/29453A92/ 
vimaru@hn.vnn.vn 
Mấy vị này từ trước khi có internet đã không còn nghiên cứu khoa học gì rồi, nên lên 
mạng không có thông tin khoa học. 

http://www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=introduction&category_id=4�
http://www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=news_detail&category_id=65&id=1084&PHPSESSID=rvgvvjhwh�
http://vietbao.vn/Giao-duc/De-an-322-uu-tien-dao-tao-theo-hinh-thuc-lien-ket/40059086/202/�
http://tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao-tao-nhieu-tien-si-chat-luong-cao.html�
http://tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao-tao-nhieu-tien-si-chat-luong-cao.html�
http://www.vimaru.vn/Eportal/vi/Bangiamhieu/mid/29453A92/�


Ôi khổ thân cho cái ngành cơ khí – động lực, tổng số bài báo ISI của 11 vị trong hội 
đồng học hàm = 0 !Rất nhiều vị đã không còn nghiên cứu cái gì cả rồi, kể cả nghiên cứu 
không nghiêm túc. 

Thông tin như vậy tương đối hoàn chỉnh rồi đấy bác, bây giờ các bác cố gắng khẩn 
trương tìm thông tin ISI của các vị còn lại là chúng ta có thể kết thúc việc xét dỏm cho 
hội đồng học học hàm cho ngành này rồi. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Nếu JIPV chấp nhận đưa cả awards or prizes made in VN vào tiêu chí thì tôi xin chia tay 
JIPV. Tôi đã thấm thía mấy cái đó rồi. Hiện nay tôi chưa thấy tiêu chí đề cập nên tôi xin 
ý kiến: tôi có biết ít nhất một người (mới mất gần đây) giải thưởng nhà nước, nhiều thứ 
lắm, nhưng xin nói thẳng: chả ra gì cả, bản thân tôi đã đọc cái gọi là “công trình” đó 
luôn. JIPV sử dụng ISI và non-ISI nếu thỏa 1.2. là tốt lắm rồi. 

Hơi bức xúc tí và cho tôi xin lỗi trước: Tôi rất ghét và không chấp nhận tranh luận với ai 
đề cập such “awards or prizes”. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

@HoiVienhoiToanhoc: chắc bác ghét em vì bác biết ít nhất 1 người thì bác muốn ám chỉ 
đến em rồi. Bác ghét và không chấp nhận tranh luận với em thì bác cũng đừng nên dùng 
những từ ngữ gì để ám chỉ đến em thì em cũng chẳng dám tranh luận với bác đâu. Còn 
cái chuyện bác có chia tay JIPV hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hết vì thực 
tế em thấy bác chưa bao giờ giúp JIPV tìm tra những thông tin giùm các thành viên cả 
mà chỉ thấy bác đút đơn xét không thôi, rồi vô comment chỗ này 1 phát, chỗ kia 1 phát. 
Bác chỉ biết đưa cho người khác làm chứ bác có làm gì đâu bởi vậy bác chia tay hay 
không thì cũng vậy thôi à. Không có mợ thì chợ vẫn đông thôi. 
Còn giải thưởng nhà nước bác nói không ra gì thì chắc người ta cũng sẽ đồng ý với bác 
là không ra gì à? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

chim_nhon says: 

Tôi cũng đồng ý với quan điểm của Hội Viên Hội Toán Học là không nên đưa giải 
thưởng made in VN. Vì hiện nay ở Việt Nam, giáo dục và khoa học công nghệ làm mất 
niềm tin của đại đa số mọi người. Các bác cứ nhìn list các đại GS/PSG dỏm thì cũng đủ 
thấy rồi. Họ đã, đang, và sẽ làm ban giám khảo cho các công trình từ thấp đến cao đó. 
Chỉ khi nào Việt Nam có các tổ chức đánh giá độc lập (thực sự là độc lập nhé) thì mới 
tin được, còn không tất cả chỉ là kẻ tung, người hứng, tự nổ và thoả mãn thôi. 

Còn về dẫn chứng thì chính cơ quan tôi làm ra thiết bị X. Thiết bị thì vừa xấu, vừa 
amateur. Kiểm định chuẩn cũng không, nhưng sếp vẫn “chạy” được cái giấy đấy. Rồi 
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đem áp dụng thực tế thì người ta không dám dùng. Sau rồi viết báo cáo thì vẫn nói: thiết 
bị tương đương với thiết bị nhập ngoại, hàng năm tiết kiệm cho nhà nước xxx tỷ đồng … 
blabla. Cuối cùng thì dinh được cái giải thưởng khoa học công nghệ năm của Bộ KHCN. 
Hức hức… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Chuyện bác chim_nhon kể không phải là hiếm đâu. Mọi người chưa sáng mắt cái vụ 
thủy lôi hay sao? 

Riêng những vị đã phong dỏm thì cũng có rất nhiều giải này nọ, nhưng xem lại coi có ổn 
không? 

Tôi đề nghị: nếu đưa các giải thưởng made in VN vào xét dỏm thì JIPV phải sử dụng 
tiêu chuẩn của Nguyễn Thiện Nhân để xét dỏm luôn vì cả hai đều là tiêu chuẩn nhà 
nước. Thế là cháy nhà. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Rất tán thành bác chim_nhon ở chỗ em cũng rất không ưa mấy cái giải thưởng của bộ, 
sở, thành phố gì ráo, toàn chạy chọt không à. 
Nói ngoài lề một chút, em thấy sinh viên VN mình trình độ rất kém bác à, em đi dạy 
mấy trường như ĐH Pleiku, ĐH Cộng đồng Cà Mau, ĐH Bản Giốc em thấy trình độ rất 
kém, SV ĐH giải toán phương trình bậc 2 còn chưa xong do đó em mất niềm tin vào SV 
Việt Nam và em kết luận SV Việt Nam trình độ rất kém vì vậy em nghĩ nên dẹp hết mấy 
trường ĐH ở VN cho rồi, chỉ công nhận SV có trình độ quốc tế thôi, dù Lào hay 
Campuchia cũng được. 

@TuanNgoc@: rất cám ơn bác Tuan Ngoc@ đã cung cấp cho em tư liệu quý giá để em 
hoàn thiện bản preprint này  
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133/ 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

chim_nhon says: 

inhainha says: GS.TS Nguyễn Xuân Anh vì có giải thưởng nhà nước nên em tạm ngưng 
tìm kiếm thông tin. 

@inhainha: Hế hế, tôi nghĩ bạn đừng nên quan tâm đến giải nhà nước đi (trừ cô … của 
bạn ra, of course). Vì tôi biết có một ông “dáo” sư được giải thưởng HCM hẳn hoi (giải 
nhà nước chỉ là “muỗi”), rất nổi tiếng với phương trâm: trò nào cuối kỳ “chùa thầy” 
100k (tức nhiên 100k lúc đấy to lắm) => 9 điểm, trò nào 200k => 10 điểm. Về dạy dỗ thì 
đọc, chép tờ-i-tờ-ít-tờ-ít-tít-sắc tít. 

Còn về nghiên cứu thì chẳng cần phải bàn làm gì: o0o ISI. Cũng may cho vị này cũng về 
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hưu rồi (hạ cánh an toàn , gần đất xa trời rồi nên tôi không nỡ vác dung nhan lên tiến 
cử cho JIPV. 

Người thật việc thật, tiền tươi thóc thật, người vẫn còn sống hẳn hoi nhé. Vì thế, lại tìm 
kiếm (re-search) thôi. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

bác lý luận rất lạ, ăn hối lộ thì có liên quan gì đến dỏm? Em nói rõ cho bác biết, ngoài 
HN từ dỏm đến xịn gì em cũng nghi ăn tiền SV hết, nó như thành cái dịch rồi. 

Em cho bác biết một thông tin này: hồi đó em công tác ở một trường “đang lên”. Vì 
đang lên nên cần “nâng cao trình độ” cho đội ngũ giảng viên nên rất khuyến khích thi 
cao học, NCS nhưng sau mấy năm không thể cải thiện nổi, hỏi ra mới biết tại mấy 
trường trong Nam, điển hình ĐHBK TPHCM thi cử gắt quá, cho đề khó quá, không thể 
nào trúng tuyển. Vậy là năm sau trường thay đổi chiến lược “nâng cao trình độ” bằng 
cách bầu đoàn thê tử từ lãnh đạo đến giảng viên quèn cần “nâng cao trình độ” rồng rắn 
ra ĐHBK HN thi. Người ngoài thắc mắc, ĐHBK TPHCM thi còn không nổi thì ĐHBK 
HN danh tiếng “lẫy lừng” như thế thi làm sao mà nổi. Xin thưa, đi cửa sau hết rồi ạ. Đề 
thi được bán với giá chục triệu cho 1 môn nhá, giá cho 1 người nhá và không phải ai 
cũng biết mà mua đâu, chỉ có người chạy đúng đường dây mới mua được thôi. 

Kết quả thì sao? Một loạt các vị lãnh đạo già và đệ tử của các vị trúng tuyển còn một 
loạt các vị giáo viên quèn bị trượt. Hồi đó mấy vị giáo viên quèn này cũng bất mãn lắm, 
vì nghĩ mình bị lừa bằng lời nói ra ngoài đó thi sẽ đậu. 

(Nhưng đậu ngoài BKHN rồi thì trong Nam ra học sẽ khó khăn? BKHN và BKTPHCM 
công nhận kết quả tuyển sinh của nhau nên chỉ cần 1 động tác chuyển kết quả thi từ 
BKHN sang BKTPHCM thì sẽ trở thành học viên của BKTPHCM) 

Đấy là thi cao học đấy bác, thi ở ĐHBK HN danh tiếng “lẫy lừng” đấy bác. Và không 
chỉ có mỗi trường em bầu đoàn thê tử ra đâu, năm nào cũng có bầu đoàn thê tử của nhiều 
trường ở trong Nam ra hết. 

ĐHBK TPHCM dù còn nhiều dỏm, nhưng nhìn chung thi cử nghiêm túc, công bằng, 
nhiều dỏm cũng tận tâm truyền thụ kiến thức cho sinh viên ĐH (chỉ đề cập SV ĐH thôi 
vì với NCS thì đó là đang làm hại họ). 

Một lưu ý nữa là nếu bác muốn chứng minh những giải thưởng đó là không giá trị thì 
bác nên chứng minh một cách khoa học, bác lý luận như vậy dễ bị bẻ lại lắm. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Chuyện bác inhainha nêu liên đến BKHN thì là “nghề hai tay” của họ đó. Nhiều nơi lắm, 
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mấy trường Kinh tế, mấy cái Viện nghiêng cú còn tởm hơn nữa. 

Nguyên nhân từ đâu? Chủ yếu từ các dỏm mà ra, tiến sĩ giấy, thạc sĩ rác cũng từ họ mà 
ra; nói cho cùng dỏm chẳng khác gì bọn rút ruột cầu đường. Những người không dỏm 
bao giờ cũng có lòng tự trọng. Do đó các danh sách dỏm nói lên nhiều điều lắm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Cách đây 5 năm, 1 cái bằng TS Hóa ra lò từ 1 cái viện ở Hà Nội giá khoảng 100 triệu, 
trong khoảng thời gian chừng 3 năm, chung đủ 100 triệu thì có người viết luận văn, thiết 
kế hội đồng giùm, dạy “luyện thi cấp tốc” để có thể trình bày trước hội đồng. Mấy bác 
thấy kinh chưa cái chất lượng đào tạo TS ở VN. Bởi vậy TS ở VN mà không có công bố 
quốc tế thì chắc chắn là dỏm rồi. Mà đôi khi có công bố quốc tế cũng có khi là dỏm 
(điển hình là vụ học trò ông Đỗ Ngọc Diệp ăn ké tên thầy, vụ này chắc thầy Diệp cũng 
kiếm kha khá từ học trò!) 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

TS tinh thuong men thuong says: 

Các bác ơi, xét việc mua bằng thì cũng phải xét 2 mặt. GS dỏm hay ko dỏm cũng làm 
giá với học trò, nếu như GS đó là loại làm tiền học trò bằng mọi giá. Tôi có anh bạn, từ 
khi ra trường ko gặp lại. Cách dây mấy năm, tình cờ gặp ở trường ĐH Y HN, tay bắt mặt 
mừng. Hỏi thăm mới biết con đường gian nan của anh ấy khi học xong NCS. Tôi nhớ 
mãi nét mặt anh ấy khắc khổ nhưng có gì đó nhẹ nhõm, thở phào, khi nói: “Mấy năm 
nay, tôi đi cày cật lực, có bao nhiêu lương chỉ đủ “nuôi” thầy. Ơn trời, hôm nay đã nộp 
xong LA cho TVQG”! Mà thầy thì ko phải hạng xòang đâu nhé, cả về ranh tiếng lẫn tiền 
bạc! 
Mặt khác, lại có NCS quá ư lười biếng, dốt, rất dốt, lại muốn có danh hão là TS! Để lòe 
thiên hạ, để hợp thức hóa cái ghế đang ngồi, để khi về hưu còn có thể bám víu làm giảng 
viên trường ĐH, để làm nhiều thứ lắm, mà thứ nào cũng dẫn đến tiền & quyền. Họ có tất 
cả rồi (tiền, quan hệ, chỗ ngồi…), họ chỉ còn thiếu cái bằng TS. Thế là bằng mọi giá 
phải có nó. Họ góp phần làm hỏng thầy luôn! Khi tôi đưa LA cho các GS trong H Đ đọc, 
theo thông lệ được đàn anh dạy bảo, kẹp thêm cái phong bì, thì cả 7 thầy đều trả lại. Có 
thầy còn ngơ ngác, tưởng phong bì là thư mời, nói là “Tôi chưa đọc, chưa nhận xét, sao 
đã có quyêt định ngày BV?” Đền lúc mở ra thấy xiền, thầy trả lại, còn mắng cho 1 trận. 
Thế như sau 5 năm, nghe nói, thầy ấy cũng đã biết để học trò chăm sóc. Nhưng mà 
ngẫm lại, những học trò kiểu như trên. Trộm nghĩ, giả sử như tôi làm thầy, học trò tuy 
dốt & lười nhưng quyền cao chức trọng. Về tình thì cũng khó mà từ chối giúp đỡ (lúc 
mới nhận làm thầy, khó mà biết thực chất trò như thế nào). Thế nên khi làm LA, phải 
ráng mà viết hộ (giả sử thế), mà lách hộ. Nếu số ko may, nhiều NCS dỏm rơi vào mình, 
nếu họ ko ra được thì mình mang tiếng chết. Nên phải “hành” nó cho bõ tức, bõ công 
“làm hộ”. 
Các NCS ơi, hãy chọn thầy tốt, có đạo đức, nhưng bản thân mình phải tử tế, chăm chỉ. 
Đừng mải kiếm tiền, rồi nhờ thầy làm hết, rồi bao thầy mấy lần ăn uống, phong bì này 
nọ, rồi chửi lại thầy ăn tiền, thế là loại đại đểu đó. 
Cứ bắt chước tôi đi, thầy sẽ ko lầy tiền, mà còn thương xót, học hành gầy như con cá 
mắm, thầy còn cho tiền, cho quà để đi ngoại giao với các em ở phòng SĐH tuy xinh đẹp 
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nhưng chuyên môn vòi vĩnh. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Mời các Editors xét Hội đồng học hàm ngành Dược: 

Ngành Dược học. 

(đã xét) 1. GS. TS. Võ Xuân Minh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ 
tịch Hội đồng. 
2. GS.TS. Lê Quan Nghiệm, Uỷ viên. 
3. GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên. 
4. GS.TS. Phạm Xuân Sinh, Uỷ viên. 
5. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, Uỷ viên.¬ 
6. GS.TS. Nguyễn Minh Đức, Uỷ viên. 
7. PGS.TS. Lê Viết Hùng, Uỷ viên. 
8. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên. 
9. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, Uỷ viên. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

Vo xm = 0 
minh vx = 0 
vo mx = 0 

le qn = 0 
nghiem lq = 0 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Editors lưu ý ưu tiên xét các HĐHH. Những trường hợp khác chỉ phụ 
thêm thôi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Cứ 3 HĐHH, 1 ứng viên tự do là ổn thôi. Tôi sẽ giới thiệu ngay một số người. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Đề nghị JIPV phạt gã inha 2 triệu vì viết bài không đúng quy định. Tui viết bài đúng quy 
định, đề nghị thưởng 2 triệu. Túm lại, JIPV đề nghị inha chuyển cho tui 2 triệu là xong. 
Há há. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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FactMaster says: 

Em có đề nghị với JIPV thế này: Chúng ta nên dành thời gian để xét những thành viên 
trong hội đồng học hàm, các vị đang là “đầu ngành” các lĩnh vực khoa học, các vị đang 
nắm trọng trách khoa học ở các trường Đại học, các viện khoa học – Những vị này 
thường được nhân dân tôn vinh do thiếu thông tin về năng lực khoa học thực sự của họ. 
Tạm thời chúng ta nên hạn chế xét các giáo sư, phó giáo sư “dỏm” mà không nắm trọng 
trách khoa học hoặc các vị đang làm lĩnh vực chính trị (vì những vị này đại đa số nhân 
dân đều biết là dỏm, cũng tránh tiếng là “đấu đá chính trị” hay “bôi nhọ chế độ”)! 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
FactMaster edited this topic 2 months ago.  

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Cực lực phản đối. JIPV quy định không bàn “9 yêu nhện” ở đây. Đã là PGS, GS thì đều 
được xem xét. Khi nào nhà nước phân ra: GS lãnh đạo, GS giảng, GS nghiên cứu,… thì 
tính sau! Đề nghị JIPV thực hiện đúng quy định. 

Khẳng định dỏm hay không thì phải xem xét công bố khoa học cụ thể, không thể nói 
chung chung được. Nếu ai cho rằng GS, PGS làm “9 yêu nhện” đều dỏm (officially) thì 
tôi sẽ rút lại giới thiệu. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

Đề nghị JIPV phạt TCHGGD 20 triệu để bồi thường thiệt hại cho tôi vì TCHGGD đã 
“vu khống”. Hành động “vu khống” này + việc tôi thua độ trận Anh-Mỹ và Argentina-
Nigeria đã làm tinh thần tôi “hoang mang, stressed tột độ” có dấu hiệu phải vào Chợ 
Quán! Đề nghị TCHGGD phải bồi thường tiền thuốc men chữa trị. 
Lý do bị kết tội “vu khống”: ở đây không phải submission và tôi chỉ tìm giúp thông tin 
của các vị hội đồng học hàm chứ tôi không có submit. Đề nghị phạt thêm TCHGGD 2 
triệu về “tội” post sai quy định. Đây là board thảo luận chứ không phải submission. Phạt 
thêm 3 triệu với lý do “xa rời quần chúng” khi thời gian qua biến mất không lý do và 
không cập nhật thông tin nên TCHGGD như “từ trên trời rơi xuống” 
Tổng số tiền phải nộp phạt là 25 triệu đồng, trong đó: 
+ 20 phải trả cho tôi (tiền thuốc men, thua độ) 
+ 5 triệu trả cho JIPV (để làm từ thiện) 

@Trư Bác Giới: tôi không phản đối việc xét mấy vị “9 yêu nhền nhện” nhưng khi 
submit thì phải có trách nhiệm bảo vệ uy tín của JIPV, nên đưa từng người một và đưa 
nhiều người trong nhiều lĩnh vực vì những lý do nhạy cảm. Ngoài ra, “muốn ăn phải lăn 
vào bếp”, trước khi muốn “đề nghị” hay “yêu cầu” gì đi nữa thì nên xét lại đóng góp của 
mình cho JIPV trước cái đã. JIPV mở ra không phải phục vụ cho cá nhân editor nào cả 
mà phải hiểu là phục vụ cho cộng đồng, cho Guest Editors. Còn nhiều vị trong HĐHH 
đề nghị bác giúp cho 1 tay tìm thông tin. 

Tin mới: 
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“Vừa qua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1954/QĐ-BGDĐT và 
Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT, ngày 17/5/2010 bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các 
nhà giáo, nhà khoa học vừa được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009. Trong số 65 nhà giáo, nhà khoa học được 
công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đã có 62 người được bổ nhiệm chức danh GS. 
Trong số 641 nhà giáo, nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đã 
có 608 người được bổ nhiệm chức danh PGS. Danh sách các nhà giáo, nhà khoa học 
được bổ nhiệm chức danh GS, PGS xin xem files đính kèm” 
www.hdcdgsnn.gov.vn/news/detail/tabid/77/newsid/269/langu… 

Đề nghị JIPV lưu 2 bản danh sách GS/PGS mới này, xem xét và khẩn cấp xét danh hiệu 
cho một số GS/PGS tiêu biểu, ưu tiên “nổi tiếng, trẻ khỏe, đẹp”. Cũng mong hàng năm, 
“mỗi đợt xuân về”, khi hội đồng chức danh này đưa ra danh sách GS/PGS của họ thì 
chúng ta cũng sẽ có một bản danh sách GS/PGS phản biện. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

TCHGGD [deleted] says: 

À thì ra là gã inhainha này có máu đỏ đen. Đúng là pó tay, thua độ rồi thì vào đây làm 
mình làm mẫy. Há há. Chia sẽ kinh nghiệm cho inhainha: Tớ chưa từng thua độ bóng 
đá! 

Tôi đề nghị khi giới thiệu mọi người cũng nên ưu tiên những GS, PGS mới được “công 
nhận”. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Có một độc giả gửi thư đề nghị đến JIPV: 

 
Kính gửi JIPV: 

Cac bac lam viec thật tận tâm! JIPV cần quan tâm nhiều hơn đến ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
HÀ NỘI, là một trường rất quan trọng đối với giáo dục nước nhà. Nhưng đó lại là nơi 
ngự trị của CÁC LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, bầu GS(PGS) vô cùng lem nhem. 
Trước hết hãy xét thử DANH SÁCH phong 2009, sau đó xét đội ngũ các trưởng khoa và 
các trưởng bộ môn của trường này. 

Chúc các bác thành công trong việc góp phần làm trong sạch đội ngũ khoa học và giáo 
dục nước nhà!  
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một số Editors có đề nghị nên có phản biện từ tổ chức của ứng viên: 
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www.flickr.com/photos/47624590@N04/4682200557/ 

Việc này phụ thuộc vào bài gửi của Editors. Editors nên cung cấp emails của ứng 
viên và cơ quan đầy đủ. Trong mục Submission, Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác 
Giới làm rất tốt việc này. 
 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Mời các Editors xét Hội đồng học hàm ngành Giáo dục học-Tâm lý học: 

Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Giáo dục học-Tâm lý học. 

1. GS.TS. Vũ Dũng, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 
2. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Uỷ viên. 

(đã xem) 3. GS.TS. Đào Tam, Uỷ viên. (đã xét) 
4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú, Uỷ viên. 
5. GS.TS. Đỗ Đình Tống, Uỷ viên. 
6. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu, Uỷ viên. 
7. GS.TS. Đỗ Long, Uỷ viên. 
8. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, Uỷ viên. 
9. GS.TS. Lê Phương Nga, Uỷ viên. 
10. PGS.TS. Trần Quốc Thành, Uỷ viên. 
11. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Uỷ viên. 
12. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Uỷ viên. 
13. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Uỷ viên. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Em đề nghị lập bảng thông tin khoa học cho tất cả các hội đồng học hàm. Em làm trước 
1 cái, các bác cho ý kiến về việc này nhé: 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG HỌC HÀM NGÀNH TOÁN: 

1. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch 
Hội đồng. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

2. GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Uỷ viên 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4396652327/ 

3. GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Uỷ viên 
ISI = 6————-> kém cấp 6 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/ 

4. GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Uỷ viên 
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ISI > 9 (chuẩn GS) 

5. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Uỷ viên 
đang xét 

6. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

7. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

8. GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Uỷ viên 
ISI >9 (chuẩn GS) 

9. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư. Uỷ viên 
ISI >9 (chuẩn GS) 

10. GS.TS. Dương Minh Đức, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

11. GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, Uỷ viên 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 www.flickr.com/photos/47624590@N04/4479563973/ 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Ý kiến hay. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một Nhà khoa học gửi yêu cầu đến JIPV và Editor inhainha: 

Trong bức thư này tôi có gửi thêm email của ông Nghị. 

Kinh gui JIPV và editor: inhaiha, 

JIPV đang làm HỘI ĐỒNG NGÀNH GIÁO DỤC. Tôi xin giới thiệu một ứng viên rất 
sáng giá: 

PGS Bùi Văn Nghị (nghibuivan@gmail.com), Phó Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin(1996-
2001); Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin 2 khoá liền (2001-2011). PGS Bùi Văn Nghị cũng 
làm Trưởng Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy Toán.Nhà Giáo ƯU TÚ, năm nay 2010 
apply GS, năm 2009 định muốn nhận giải thưởng Khoa Học Công Nghệ của Đại Học Sư 
Phạm nhưng bị loại và tỏ ra OAN ỨC, thật không biét người biết mình. Có lẽ nếu năm 
2010 ông này chạy được GS thì 
những năm còn lại sẽ chạy nốt cái NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NỮA. Dùng tiền đi dạy 
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Luyên thi Phô Thông suốt 
ngày để chạy. 
Đề nghị JIPV đặc cách sớm xem xét trường hợp này, để cảnh tỉnh ông Nghị, tháo gỡ 
giúp 
Khoa Toán Tin Đại Học SP, có đièu kiên phát triển bình thường. 
Xin xem trực tiếp website của Khoa Toán Tin ĐHSP Hà Nội để biết các công bố của ông 
Nghị. 

Email của ông Nghị: nghibuivan@gmail.com 

PS: Cám ơn các editor của JIPV làm việc rất tận tâm, đặc biệt là editor: inhaiha. 

math.hnue.edu.vn/portal/index.php?pageid=1025&topicid… 
 
Originally posted 6 weeks ago. ( permalink ) 
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vuhuy.number says: 

Có ảnh đây: 

www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&amp… 

Ngoài ra ông này cũng “nổi tiếng”: 

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nBAEljvC5fk… 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

trời đất! quan điểm của em không có tiếp tay bác ơi, bác muốn thì bác cứ submit, khi em 
submit thì em có lý do của em. Nếu bác có chứng cớ cụ thể rõ ràng hoặc các editor khác 
xác nhận điều bác nói thì em submit giúp bác, nếu không bác có thể nhờ editor khác 
cũng được. Xin lỗi bác. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

hehe, inhainha bây giờ nổi tiếng rồi. Tớ với inhainha là bạn thân nhỉ (đùa tí  
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

@inhainha: Bác nói tôi hay nói ai thế? Tôi thấy ảnh thì đưa lên chứ có yêu cầu gì đâu. 
Hình như những người nổi tiếng hay màu mè? 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@vuhuy.number: em thề vời bác là khi em post bài, em chẳng để ý đến bài post của bác 
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đấy! Lỡ mà có trúng bác thì em rất tiếc. Bác nói em màu mè thì em cũng đành nhận vậy. 
Mà em không xem việc tìm hình giúp là tiếp tay đâu, thực ra em cũng tìm hình giúp cho 
trường hợp ông Nguyễn Đình Thọ đó. Tiếp tay ở đây đó là em không có submit giùm ai 
mà em chưa có dữ kiện cụ thể thôi 
Originally posted 6 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 6 weeks ago.  

 

vuhuy.number says: 

@inhainha: Xin lỗi bác inhainha. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Do phòng công bố ISI của các nhà KH VN bị đóng, nên tôi post tạm ở đây, 
Xin đề cử GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng, khoa vật lý trường ĐHKHTN HN 
NGUYEN VH = 17 

Dù chỉ có 17 bài, nhưng trong đó có rất nhiều bài thuộc tạp chí chất lượng (PHYSICA 
B-CONDENSED MATTER, PHYSICS LETTERS A) và tạp chí TOP (physical Review 
B, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER) và có lý thuyết mang tên ông: 
100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1783/2006/… 

1. Title: Anharmonic correlated Debye model Debye-Waller factors 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen BT, Kirchner B 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 405 Issue: 11 Pages: 2519-
2525 Published: JUN 1 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: The conduction gap in double gate bilayer graphene structures 
Author(s): Nguyen VH, Bournel A, Dollfus P 
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 22 Issue: 11 
Article Number: 115304 Published: MAR 24 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Resonant tunneling and negative transconductance in single barrier bilayer 
graphene structure 
Author(s): Nguyen VH, Bournel A, Nguyen VL, et al. 
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 95 Issue: 23 Article Number: 232115 
Published: DEC 7 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
4. Title: Controllable spin-dependent transport in armchair graphene nanoribbon 
structures 
Author(s): Nguyen VH, Do VN, Bournel A, et al. 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 106 Issue: 5 Article Number: 
053710 Published: SEP 1 2009 
Times Cited: 2 
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Context Sensitive Links 
5. Title: Electrical and magnetic properties of TmCoIn5 and YbCoIn5 single crystals 
Author(s): Ho TH, Noguchi S, Nguyen VH, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 321 
Issue: 16 Pages: 2425-2428 Published: AUG 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Analytical Asymptotic Expressions for the Green’s Function of the Electron in a 
Single-Level Quantum Dot at the Kondo and the Fano Resonances 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen BH, Gerdt VP, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 53 Issue: 6 
Special Issue: Part 1 Sp. Iss. SI Pages: 3645-3649 Part: Part 1 Sp. Iss. SI Published: 
DEC 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas-sensing application 
Author(s): Nguyen VD, Nguyen VH, Pham TH, et al. 
Source: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 
Volume: 41 Issue: 2 Pages: 258-263 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Electronic transport and spin-polarization effects of relativisticlike particles in 
mesoscopic graphene structures 
Author(s): Do VN, Nguyen VH, Dollfus P, et al. 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 104 Issue: 6 Article Number: 
063708 Published: SEP 15 2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
9. Title: Phonon-assisted tunneling and shot noise in double barrier structures in a 
longitudinal magnetic field 
Author(s): Pham TA, Nguyen VH, Nguyen VL 
Source: PHYSICS LETTERS A Volume: 372 Issue: 29 Pages: 4947-4952 Published: 
JUL 7 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
10. Title: Current and shot noise in double barrier resonant tunneling structures in a 
longitudinal magnetic field 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL, Pham TA 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 76 Issue: 23 Article Number: 235326 
Published: DEC 2007 
Times Cited: 1 
11. Title: Coulomb blockade, current and shot noise in parallel double metallic quantum 
dot structures 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL 
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 19 Issue: 2 
Article Number: 026220 Published: JAN 17 2007 



Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
12. Title: Super-Poissonian noise in a Coulomb-blockade metallic quantum dot structure 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 73 Issue: 16 Article Number: 165327 
Published: APR 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
13. Title: Cotunnelling versus sequential tunnelling in Coulomb blockade metallic 
double quantum dot structures 
Author(s): Nguyen VD, Nguyen VH, Nguyen VL 
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 18 Issue: 9 
Pages: 2729-2740 Published: MAR 8 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
14. Title: Shot noise in metallic double dot structures with a negative differential 
conductance 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL, Dollfus P 
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 87 Issue: 12 Article Number: 123107 
Published: SEP 19 2005 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
15. Title: Negative differential conductance in metallic double quantum dot structures 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL, Nguyen HN 
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 17 Issue: 7 
Pages: 1157-1166 Published: FEB 23 2005 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
16. Title: Coulomb blockade and negative differential conductance in metallic double-
dot devices 
Author(s): Nguyen VH, Nguyen VL, Nguyen HN 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 96 Issue: 6 Pages: 3302-3306 
Published: SEP 15 2004 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
17. Title: Luminescence spectra of ZnAl2O4 : Cr3+ spinel nanopowders 
Author(s): Luc HH, Nguyen TK, Nguyen VM, et al. 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 104 Issue: 6 Pages: 581-587 
Published: DEC 2003 
Times Cited: 0 
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editor.giaosudom1 says: 

1st Managing Editor@: Editor Anti-In-Prof should resubmit the following 
candidates: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624368737176/�
http://www.flickr.com/photos/49130745@N06/�
http://www.flickr.com/photos/49130745@N06/�


view photostream 
Anti-In-Prof says: 

Nhờ các bác vui lòng xét đề cử GS, PGS dỏm của em về các Hiệu trưởng các trường Đại 
học Y Khoa (hoặc có khoa Y) sau đây. Em không hy vọng họ là những nhà khoa học 
đầu đàn, nhưng mong muốn họ không DỎM để lãng đạo các trường đại học đào tạo sinh 
viên là các Bác sĩ tương lai chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 
1. Tên đầy đủ: Nguyễn Tấn Bỉnh 
- Chuyên môn: Y khoa 
- Chức danh: PGS.Ts.Bs 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): ? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 
Nay là: Hiệu trưởng ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH từ 8/7/ 2008 
Trước đó: Giám đốc Bệnh viện Truyền máu- huyết học TPHCM 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): : info@pnt.edu.vn 

Ảnh của GS Bỉnh gúc ra vài cái như sau: 

www.baomoi.com/Info/Khanh-thanh-ngan-hang-mau-TPHCM-khong... 

vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Mot-cai-chet-bi-an/50764064/… 

bsxuanson@cotsong.com.vn 
y81a.com/index.php?p=hn_detail&hn_id=hn_c37bb0a6e836&… 
Theo SGGP 9/7/2008 
Ngày 8-7, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS 
Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu- huyết học TPHCM, giữ chức vụ 
Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
==================================================== 
JIPV@: Đề nghị Editor cho biết những nơi ứng viên đã từng làm việc trước khi làm 
rector của PNT Univ. 

==================================================== 

2. Tên đầy đủ: Phạm Văn Thức 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐẠI HỌC Y KHOA HẢI PHÒNG 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: . NGƯT 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 

http://www.baomoi.com/Info/Khanh-thanh-ngan-hang-mau-TPHCM-khong..�


ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): contact@hpmu.edu.vn 
dhyhp.edu.vn/yhaiphong/vn/home/InfoDetail.jsp?area=1&… 

3. 
Tên đầy đủ: Lương Xuân Hiến 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài):?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI BÌNH 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: NGƯT 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): Email người phụ trách trang WEB của cơ 
quan: minhdhytb@yahoo.com 

www.tbmc.edu.vn/HTTCHUC/ 
Email người phụ trách trang WEB của cơ quan: minhdhytb@yahoo.com 

4. Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Tư 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài):?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): Cơ quan dhyktn@hn.vnn.vn 

tnmc.edu.vn/index.php?mod=article&cat=Giới thiệu chung&article=566 

5. Tên đầy đủ: Cao Ngọc Thành 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài):?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Y KHOA HUẾ 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dhyh@dng.vnn.vn 

www.huemed-univ.edu.vn 

http://www.tbmc.edu.vn/HTTCHUC/�
http://www.huemed-univ.edu.vn/�


6. Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Hinh 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài):?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Y KHOA HÀ NỘI 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): daihocyhn@hmu.edu.vn 
www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1139 

7. Tên đầy đủ: Phạm Văn Lình 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): ?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Y KHOA CẦN THƠ 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): : ctump@ctump.edu.vn 

ctump.edu.vn/ 

8. Tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Thao 
- Chuyên môn: Y Khoa 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): ?? 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH TÂY NGUYÊN 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): ptochuc@taynguyenuni.edu.vn 

www.taynguyenuni.edu.vn 

ĐÃ BỔ SUNG EMAIL CỦA CÁ NHÂN HOẶC CƠ QUAN, KÍNH MONG BAN 
BIÊN TẬP XEM XÉT. 

====================================================== 

JIPV@: Bài không hợp lệ 
Originally posted 6 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
Anti-In-Prof edited this topic 2 weeks ago. 
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view photostream 
Anti-In-Prof says: 

Tôi xin giới thiệu ứng viên GS, PGS DỎM (nếu họ không DỎM quả là phúc đức, vì họ 
là những người cầm cân nẩy mực, hoạch định sách lược phát triển cho các trường đại 
học) sau đây: 
1. ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH 
Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Văn Năng 
Phó hiệu trưởng GS.TS. Dương Thị Bình Minh 
www.ueh.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=c2e1fad0-03fb-4580-... 

2. ĐẠI HỌC QUY NHƠN 
Hiêu trưởng: PGS – TS Nguyễn Hồng Anh (Kỹ thuật) 

www.qnu.edu.vn 

3. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH 
Hiệu trưởng: PGS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH 
Phó hiệu trưởng PGS.TS. LÊ VĂN NAM 
www.hcmut.edu.vn/?content=bangiamhieu 

4. ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỒ CHÍ MINH 
Hiệu trưởng: PGS-TS Dương Ái Phương (Vật lí) 

www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi... 
====================================================== 

JIPV@: Bài không hợp lệ 
Originally posted 6 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago. 
Originally posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 5 weeks ago.  

 

TCHGGD2010 says: 

Tôi ủng hộ JIPV thành lập “Phòng ISI của các Hội đồng, chủ đề tài khoa học” và 
inhainha làm trưởng phòng (theo luật của bọn tham nhũng thì inhainha phải mời anh em 
đi chén nhé). 

Tuy nhiên tôi cho rằng những đối tượng này phải active trong nghiên cứu, không thể 
chấp nhận một anh trong quá khứ giỏi nhưng trong 15-20 năm cuối không còn làm khoa 
học. Do đó tôi đề nghị JIPV và anh trưởng phòng nên giới hạn thời gian thống kê cho 
những đối tượng này, ví dụ: 10 – 15 – 20 năm. Cá nhân tôi đề nghị chỉ nên thống kê 5 
năm và 10 năm cuối thôi. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
TCHGGD2010 edited this topic 4 weeks ago.  
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Tuan Ngoc@ says: 

Ý kiến của bác TCHGGD2010 rất đáng quan tâm, Trường phòng inhainha và JIPV nên 
xem xét ý kiến này. 

Tôi cũng thấy bác chim_nhon đáng xét loại ứng viên ra khỏi danh sách ISI, đây là việc 
làm rất cần thiết, phải loại bớt những người ăn theo, không làm hoặc làm ít nhưng ăn 
thật. 

Tuy nhiên tôi không đồng ý với bác chim_nhon: “@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Cảm 
ơn bác đã đề cử tôi vào chức “Trưởng phòng”. Tuy nhiên, cho phép tôi không nhận chức 
này vì tôi thấy đóng góp của mình cho JIPV đến lúc này thật là nhỏ bé. Hơn nữa, tôi 
muốn tranh luận, phản biện với mọi người mà ko nhân danh hoặc mang chức tước gì cả. 
Như thế tôi sẽ có cảm giác thoải mái hơn.” 

Tôi ủng hộ bác GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới bầu bác chim_nhon làm Trưởng Phòng ISI 
của các Nhà khoa học Việt Nam. Xem ra bác rất có kinh nghiệm trong việc này. Bác nên 
thấy đó là vinh dự và trách nhiệm xây dựng JIPV ngày càng phát triển. Dù JIPV không 
official, nhưng cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp thì cũng hay. 

Như tôi, bác General Editor-in-Chief thông báo tôi là Trưởng Phòng giáo dục thường 
xuyên dành cho GS, PGS dỏm. Tôi không mấy cảm tình với đào tạo tại chức, giáo dục 
thường xuyên,…. nhưng tôi thấy cũng vui vui và thấy mình phải tích cực hơn. 

Bác chim_nhon lo sợ chức tước ảnh hưởng tranh luận là sai. Tôi thấy JIPV chỉ cấm các 
ME tranh luận thôi (có thể mấy ông này rất chua? hơn nữa mấy vị này có quyền lực, có 
thể xoá bài, ban các editors khác). JIPV chấp nhận tranh luận khoa học và dân chủ nên 
điều bác lo ngại là không đúng. Bởi lẽ trên, tôi xin bác quyết định của bác (hi hi! tôi học 
cách nói của Bác Giới). 

Ngay cả General Editor-in-Chief phát biểu không đúng đã bị Bác Giới đập thẳng tay đó: 
GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: JIPV: “Các trường hợp chưa là PGS, GS, JIPV chưa 
có quy định liên 
quan main author; chắc cũng nên khuyến khích lực lượng này bước đầu làm quen với 
nghiên cứu nghiêm túc? “================================Tôi phản 
đối JIPV về quyết định này. JIPV cần phải trân trọng đóng góp của các nhà khoa học, 
nếu JIPV chỉ liệt kê mà không xem liệu ứng viên có khả năng làm tác giả chính của một 
bài ISI hay không thì danh sách ISI không còn ý nghĩa. Do đó, tôi ủng hộ bác 
chim_nhon và đề nghị bác quyết định của JIPV liên quan đến ứng viên chưa là GS, 
PGS. Và tôi đề nghị JIPV xây dựng chuẩn chọn vào danh sách ISI cho những ứng viên 
chưa phải là GS, PGS. Sau đó rà soát lại danh sách ISI để loại những người không xứng 
đáng. Tôi cũng đề nghị bầu bác chim_nhon làm trưởng phòng ISI cho oai  

Túm lại, đề nghị JIPV đề nghị bầu bác chim_nhon làm trưởng phòng ISI. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Ối giời, bác admin phong cho em lắm trưởng phòng thế! em xin phép được phụ trách 
phòng hội đồng học hàm thôi. Còn phòng triển lãm thì đề nghị bác giao cho editor khác. 

Lão TCHGGD ý kiến cũng hay, nhưng các bác cũng lưu ý giúp, phòng hội đồng chỉ có 
tác dụng thống kê thôi, không xét dỏm gì ở phòng này cả nên việc các bác có đề xuất xét 
dỏm có tính đến niên hạn như thế nào thì các bác phải đề xuất thay đổi tiêu chí đánh giá 
dỏm mới được. Vả lại em nghĩ phòng hội đồng chỉ nên đặt tên là phòng thông tin ISI của 
các thành viên hội đồng xét chức danh GS/PGS. Không nên kiêm thêm việc xét chủ đề 
tài vì chúng ta chưa thống nhất là chủ đề tài ở đây là đề tài gì? Bộ, nhà nước, hay cấp cơ 
sở … Mấy cái này nó lung tung lắm. 

Ngoài ra, em đề nghị xét giúp bộ KHCN những chủ đề tài Nafosted, em thấy mảng này 
nếu chúng ta không can thiệp thì sớm muộn gì nó cũng biến thành miếng bánh ngon cho 
các dỏm! 
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Tuan Ngoc@ says: 

Ủng hộ ý kiến của bác inhainha, phải xét ngay chủ đề tài Nafosted: 

nguyenvantuan.net/science/4-science/972-khoang-cach-bac-n… 

Đọc bài viết của GS Tuấn, tôi thấy hỗ thẹn quá. Tôi cũng cảm thấy nhục nhã cho mấy vị 
dỏm ở Hà Nội này: miệng thì nói đoàn kết, cấm chia rẽ, nhưng tay của các vị thì cứ 
chụp, cứ ngốn, cứ chén. Thật nhục nhã, nhưng đó là sự thật. Phải chăng đây là lí do để 
nhiều người cố tình chống lại việc công khai công bố khoa học của mình? (đương nhiên 
cũng một số ít các chủ đề tài ở HN rất xứng đáng). 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi thấy Phòng do bác inhainha phụ trách rất hay. Hiện đã có nhiều thông tin thống kê 
từ Phòng ISI, Phòng tranh luận, Phòng thảo luận, bác inhainha nên tập hợp lại nhiều 
thông tin từ những nơi này. Chọn Edit trong Firefox để search tên của ứng viên. 

Tôi cũng sẽ giúp bác inhainha một tay. Tôi đề nghị mọi người nên post thông tin trong 
Phòng thảo luận hoặc Phòng tranh luận, sau đó cácc Trường phòng sẽ dùng thông tin 
này để update nội dung của phòng mình. 

JIPV được tổ chức lại khá chuyên nghiệp, cái gì cũng có Phòng, rồi có cả Trường phòng. 
Tôi dám chắc mấy DỎM vào đọc trang này sẽ tức điên cho xem  
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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JIPV@: Một Guest Editor có ý kiến về ứng viên Trần Văn Nhung, đề nghị the 
Board xem xét: 

OK! Vừa đọc lại comment cua JIPV ve TVN, thấy không ổn lắm vì trường phái toán ở 
Hungari rất được cộng đồng toán thế giới nể trọng từ xưa (chẳng hạn xưa thì cóJános 
Bolyai người Hung là cha đẻ của non-Euclidean geometry (cùng với Lobasepski), và 
chủ tịch hoi toan hoc the gioi hien nay la László Lovász 

en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Lov%C3%A1sz 

cũng người Hung), mà TVNhung có 4 bài ở tạp chí toán (loại rât cứng / khó) của 
Hungari mà là 3 bài là tác giả duy nhất, nên e là coments của JIPV về TVN phải ngó 
trước lường sau trường hợp này. Về bài 2 tac gia Minh và Nhung ở tạp chí đỉnh của 
Hung là ACTA MATHEMATICA HUNGARICA thì xem 4 volume mới nhất cua 2010 
của tạp chí này đều thấy xep tác giả theo vần ABC hết nen không thể khẳng định Nhung 
đứng sau là ăn theo. 

Tóm lại, với việc TVN có 4 bài báo đăng ở toán Hung thì JIPV nên thận trọng trong 
comment. Đề nghị cũng kiểm tra lại nhưng truong hop GS toán khác o Hung để có 
comments thích hợp. 

ve TVN (bo sung thong tin) 

Về TVN: đã search voi keyword Trần Văn Nhung thi thấy ở website hội toán học 
www.vms.org.vn TVN còn là ủy viên hội đồng GS ngành toán 
www.vms.org.vn/news/HDCDToan_Danhsach.htm 

Tại đây thấy có thông tin rất quan trọng: quy định cách tính điểm công trình GS/PGS 
của hội đồng GS ngành toán 
www.vms.org.vn/news/HDCDToan_Thongbao.htm 
Bai dang o ISI được tính đến 1.5-2 điểm. So với xet duyệt GS/PGS trước dây (cào bằng 
công trình nc, và cao nhất cũng tinh 1 điểm) thì đây là một bước tiên đáng kể, có luu y 
đên ISI điều mà JIPV đang mong. Theo như dân toán cho biet, TVN rất support việc tính 
điểm ISI cao, có lẽ thế nên hội đồng GS ngành toán mới có qui dịnh như thế và được 
chấp nhận. Vậy với truong hợp TVNhung, đọc lại thấy comments của JIPC cang không 
hợp. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Ý kiến của bác này không mới so với những ý kiến trước đây và có phản bác của các bác 
ngành toán, nhờ các bác tìm link lại giúp guest editor này. Những vấn đề cần lưu ý: 

- ACTA MATHEMATICA HUNGARICA ở thứ hạng nào cách đây 30 năm, 20 năm và 
10 năm trở lại đây. 
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- Có lẽ bác guest editor lẫn lộn giữa tiến sĩ giỏi với GS giỏi chăng. Ông Nhung có thể là 
TS chất lượng, nhưng là GS chất lượng thì không 

- Trong những comment về ông Nhung, có một số comment không đúng mực, nên xóa 
bớt. 

Còn việc ông Nhung có ủng hộ tính điểm cao cho ISI thì đó là việc 
khác, không dính dáng đến khả năng nghiên cứu khoa học của ông. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

ACTA MATH HUNG không phải là tạp chí khá (166/251, 2009), 

166 ACTA MATH HUNG 0236-5294 1366 0.522 0.578 0.106 113 >10.0 0.00380 0.359 

Chưa thành chuyên gia quốc tế đánh giá cao nghiên cứu của TVN, ngoại trừ một số 
chuyên gia dỏm và các nhà báo ca tụng (chắc do chính TVN nổ?). 

Citation của TVN rất nghèo: có một từ ISI, trên Mathscinet cũng chỉ có 1. 

Việc TNV ủng hộ công bố quốc tế thì nhiệm vụ, không ủng hộ là chuyện lạ. Đương 
nhiên đó là nhiệm vụ quản lí của TVN, không thể lấy chuyện đó để xét giỏi, dỏm ở đây. 
NTN cũng ủng hộ công bố quốc tế, NTD chắc cũng ủng hộ công bố quốc tế …… 

Chuyên ở Hung có người giỏi và TVN học bên đó thì cũng không thể kết luận gì về trình 
độ của TVN, chỉ nên dựa vào công trình và đánh giá của chuyên gia không dỏm để kết 
luận là chính xác. 
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Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn Editor inhainha và Editor Hội Viên.Hội Toán Học. 

Xin lưu ý Editors: khi gửi bài phải tuyệt đối tôn trọng ứng viên. Hiện có trường 
hợp Editor gửi bài không viết hoa tên của ứng viên theo quy định chung. Điều này 
không được JIPV chấp nhận. Xin nhắc chung the Board. Xin cảm ơn. 
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inhainha says: 

Hiện nay có một số ứng viên có bài trên các tạp chí TOP, điển hình như: 
+ Ông Nguyễn Đức Hinh có bài trên HUMAN REPRODUCTION đứng hạng 1 trong 
chuyên ngành OBSTETRICS & GYNECOLOGY và 1 bài trên LANCET đứng hạng 2 
trong chuyên ngành MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 
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Comparison of vaginal and sublingual misoprostol for second trimester abortion: 
randomized controlled equivalence trial 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): von Hertzen H (von Hertzen, Helena)1, Piaggio G (Piaggio, Gilda)1, 
Wojdyla D (Wojdyla, Daniel)2, Huong NTM (Huong, Nguyen Thi My)1, Marions L 
(Marions, Lena)3, Okoev G (Okoev, Georgy)4, Khomassuridze A (Khomassuridze, 
Archil)5, Kereszturi A (Kereszturi, Attila)6, Mittal S (Mittal, Suneeta)7, Nair R (Nair, 
Rajasekharan)8, Daver R (Daver, Rekha)9,10, Pretnar-Darovec A (Pretnar-Darovec, 
Alenka)11, Dickson K (Dickson, Kim)12, Hinh ND (Hinh, Nguyen Duc)13, Bao NH 
(Nguyen Huy Bao)14, Tuyet HTD (Hoang Thi Diem Tuyet)15, Peregoudov A 
(Alexandre Peregoudov)1 
Group Author(s): WHO Res Grp Post Ovulatory Methods 
Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 24 Issue: 1 Pages: 106-112 Published: 
JAN 2009 
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map 

Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on 
maternal and perinatal health 2007-08 

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI 
for additional information 
more options 
Author(s): Lumbiganon P (Lumbiganon, Pisake)2, Laopaiboon M (Laopaiboon, 
Malinee)3, Gulmezoglu AM (Guelmezoglu, A. Metin)1, Souza JP (Souza, Joao Paulo), 
Taneepanichskul S (Taneepanichskul, Surasak)4, Pang RY (Pang Ruyan)5, Attygalle 
DE (Attygalle, Deepika Eranjanie)6, Shrestha N (Shrestha, Naveen)7, Mori R (Mori, 
Rintaro)8, Hinh ND (Hinh, Nguyen Duc)9, Bang HT (Bang, Hoang Thi)10, Rathavy T 
(Rathavy, Tung)11, Kang CY (Kang Chuyun)5, Cheang K (Cheang, Kannitha)12, Festin 
M (Festin, Mario)13, Udomprasertgul V (Udomprasertgul, Venus)4, Germar MJV 
(Germar, Maria Julieta V.)13, Gao YQ (Gao Yanqiu)5, Roy M (Roy, Malabika)14, 
Carroli G (Carroli, Guillermo)15, Ba-Thike K (Ba-Thike, Katherine), Filatova E 
(Filatova, Ekaterina), Villar J (Villar, Jose) 
Group Author(s): World Hlth Org Global Survey 
Source: LANCET Volume: 375 Issue: 9713 Pages: 490-499 Published: FEB 6 2010 
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map 

+ Ông Trương Việt Dũng cũng có 1 bài trên tạp chí LANCET 
2. Title: EVIPNet: translating the spirit of Mexico 
Author(s): Hamid M, Bustamante-Manaog T, Dung TV, et al. 
Source: LANCET Volume: 366 Issue: 9499 Pages: 1758-1760 Published: NOV 19 2005 
Times Cited: 14 

Cả 2 ông này đều không phải là main author, số bài của 2 ông này rất ít, nên đề nghị 
JIPV sửa lại tiêu chuẩn 1.1 đó là phải là main author (first author hoặc corresponding 



author) mới thỏa tiêu chuẩn 1.1, nếu không phải main author thì chỉ đếm bài như các bài 
khác. 
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GS Ngang says: 

Trao đổi với bác inhainha: 
Tôi cho rằng không nên sửa tiêu chuẩn 1.1. Cứ có bài TOP không tính số lượng như cũ 
là được rồi. Có thể trong các ngành: toán, vật lý lý thuyết, cơ lý thuyết…chỉ có ít một 
vài tác giả thì FA và LA (CA) là quan trọng nhất, nhưng đối với các ngành thực nghiệm 
như: hóa, sinh, y…nhất là khi công trình hợp tác quốc tế có vài nhóm, vài nước tham 
gia, tác giả lên đến vài chục, vài trăm người, nếu chỉ tính TOP AUTHORS (TA) cho 2-3 
người là không công bằng. Thế giới người ta chấp nhận có bài tạp chí TOP là TOP, 
không phải tính toán quá chi li như vậy. Thông thường, cách tính TA chỉ cần khi xét CV 
của PhD student hoặc postdoc mà thôi. 
Trên cơ sở đó, tôi thấy PGS. NĐHinh và GS. TV Dũng, hay bất kỳ ai ngành y mà có bài 
trên các tạp chí TOP ngành y/ chuyên ngành như LANCET, HUMAN 
REPRODUCTION…là quá tốt rồi. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

editor.giaosudom3 says: 

It’s poor if credit is given to SO that is not an MA. What happens if a paper in Nature 
has 100 authors? As a result, I do agree with Editor inhainha. Obviously if the ABC-
order tradition is used, then it seems difficult to identify an MA. 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Editors xem lại, có lẽ vấn đề này đã được tranh luận nhiều rồi. JIPV sẽ 
edit lại tiêu chuẩn 1.1., phải là MA hay CA, nếu không còn ý kiến phản ứng hợp lí 
nào. Những bài bên Y trên những tạp chí đỉnh thường có đến vài chục tác giả. 
Không xác định MA thì không ổn. Trường hợp thứ tự ABC thì tính sau. 

“Thế giới người ta chấp nhận có bài tạp chí TOP là TOP, không phải tính toán quá 
chi li như vậy” – Editor GS Ngang: không đúng hoàn toàn, nếu tên tác giả được ghi 
theo thứ tự abc thì có thể. Đối với ngành Y dược thì càng cẩn thận, nhiều người có 
nhiều bài với vai trò phụ hay phục vụ và hoàn toàn không có khả năng đứng chính 
thì không phải là experts. 

Đối với những ứng viên có bài TOP với vai trò phụ và được accepted thì Editors 
gửi bài vui lòng viết vài comments giải thích để độc giả hiểu rõ vấn đề. 
 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV¤: Trong Phòng Submission, có nhiều bài đã được phản biện, nhưng chưa 
được accepted vì thông tin chưa đầy đủ. Đối với những ứng viên thuộc HĐHH hay 
chủ đề tài thì Trưởng phòng ISI của HĐHH và chủ đề tài vui lòng dùng thông tin 
phản biện để update nội dung của phòng mình và sau đó xoá bài tương ứng bên 
Phòng Submission. Xin cảm ơn. 
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GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Đề nghị: Tôi vốn là người “ham vui” nên thấy JIPV hơi bị thiếu nơi để các nhà khoa học 
giải trí sau những tranh luận căng thẳng. Do đó tôi đề nghị JIPV thành lập phòng giải trí 
để giúp các editors thư giản. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Giữ đúng lời hứa, hôm nay BS Hồ Hải đã có bài viết về JIPV ở đây, các bác có ý kiến gì 
thì vào link cho ý kiến: 
bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-web-jibv.html 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin cảm ơn Editor inhainha đã giới thiệu bài viết của BS Hồi Hải. Thông 
qua Editor inhainha, JIPV xin có phản hồi đối với BS Hồi Hải như sau: 

 
From: Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV 

To: Bs Hồ Hải 

Kính gửi BS Hồ Hải: 

JIPV xin chân thành cảm ơn ông đã có theo dõi và đã viết bài về JIPV. Những ưu 
điểm của JIPV mà ông đã nêu sẽ giúp JIPV có thêm động lực tinh thần để xây Tạp 
chí ngày càng phát triển. JIPV xin tiếp thu hai khuyết điểm mà ông đã chỉ ra và xin 
có ý kiến như sau: 

1/ Tên trang web: Đúng là cụm từ “GS dỏm” có thể gây phản cảm, nhưng cái tài thực 
của GS dỏm là dỏm (= bất tài, hay tài dỏm) thì thật sự phản cảm hơn cái tên gọi “GS 
dỏm”. JIPV hoàn toàn không có “cảm tính yêu ghét” khi xét các GS, PGS dỏm; JIPV 
chỉ căn cứ vào công bố khoa học khi xem xét và mọi phản biện trên JIPV đều công 
khai. Từ “dỏm” đã được báo chí dùng nhiều, ví dụ như trường dỏm, bác sĩ dỏm, tiến 
sĩ dỏm, thầy bói dỏm,…., và nay thì cũng nên có GS, PGS dỏm. 
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2/ JIPV xóa bỏ sạch trơn nền giáo dục cũ tạo ra nền giáo dục mới một cách duy ý chí: 
Hoàn toàn không đúng, JIPV tập trung xét những vị đương chức, được hay tự ca 
tụng là giỏi – hàng đầu, đương là thành viên các hội đồng, chủ đề tài. Những đối 
tượng này không thể được xếp vào “nền giáo dục cũ” được. Những ứng viên cao tuổi 
có ít công bố khoa học thường ít được JIPV quan tâm, nếu không dùng báo chí đánh 
bóng tên tuổi nhưng thực sự bất tài. Về vấn đề này, nếu ông cho biết những trường 
hợp nào không nên xét dỏm, nhưng JIPV đã công bố, thì JIPV sẽ xem xét lại. 

Về đề nghị của ông “Tôi có một góp ý thêm cho JIPV là, nếu các bạn có những bài 
viết cho từng cá nhân bị phê phán do những người viết có thời sống với người ấy thì 
sẽ có giá trị nhiều hơn”, JIPV xin 100% tiếp thu và thực hiện ngay. 

Nhân đây, JIPV xin phép gửi đến ông hai đề nghị liên quan đến bài viết của ông, 
kính mong ông vui lòng xem xét: 

a/ Đường link mà ông dùng trong bài viết, www.flickr.com/people/47624590@N04/, 
không phải là giao diện chính của JIPV. Giao diện chính của JIPV là 
www.flickr.com/groups/giaosudom/, và đây là giao diện của trang thảo luận với đầy 
đủ nội dung www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/. Nếu có thể JIPV xin ông vui 
lòng sửa lại những chi tiết kỉ thuật đó trong bài viết của ông để độc giả tiện theo dõi. 

b/ Về tấm ảnh trong bài viết của ông, JIPV xin ông vui lòng chụp ở giao diện chính 
của JIPV. 

Vài dòng kính gửi đến ông. Một lần nữa, JIPV xin cảm ơn ông đã quan tâm và đã chỉ 
ra những khiếm khuyết của JIPV. Xin kính chúc ông khỏe. 

Trân trọng, 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam 

(Editor inhainha vui lòng chuyển thư này đến BS Hồ Hải nhé. Thanks) 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.  

 

inhainha says: 

@JIPV: Vâng, đã chuyển theo yêu cầu của bác 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV*: Một độc giả gửi ý kiến đến JIPV. Kính mời the Board trao đổi. Nếu có đề 
nghị hợp lí thì JIPV sẽ xem xét. Những gì độc giả chưa hiểu về JIPV thì Editors vui 
lòng giải thích dùm: 
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Xin chào 

Tôi có đọc qua một vài thông tin về nhóm JIPV. Cảm nhận của tôi là nhóm khá thú vị. 
Với suy nghĩ như vậy, tôi có đôi điều muốn nói với bạn và các thành viên của nhóm 

Một là, JIPV chọn tiêu chí phong giáo sư, phó giáo sư dỏm. Nhưng trong các tiêu chí 
hình như thiếu mất một điều là liệu người đó có được phong là giáo sư-phó giáo sư hay 
không. Tại sao nói vậy, bởi vì từ “dỏm” như nghĩa thông thường của nó là “không 
thật”. Rõ ràng nếu một người chưa từng được phong là giáo sư-phó giáo sư, cho dù có 
đang tham gia giảng dạy, thì cũng không hợp lý khi gọi họ là giáo sư-phó giáo sư dỏm. 

Tôi biết các bạn chỉ đưa vào danh sách các giáo sư, phó giáo sư, nhưng đọc lại tiêu chí 
phong tặng thì không hề có yêu cầu nào là người đó phải là giáo sư phó giáo sư. Tôi 
cho đây là một thiếu sót lớn cần bổ sung để tránh tranh cãi. 

Hai là, các bạn đưa ra so sánh về giáo sư phó giáo sư và tiến sỹ. Tôi cho điều này là 
không hợp lý. Giáo sư, phó giáo sư là một chức danh hay danh hiệu (???), hoặc cái j đó 
khác, nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng nó không phải là tiến sỹ. Cống hiến của một giáo sư, 
khác với cống hiến của một tiến sỹ. Việc áp dụng học hàm giáo sư cũng khác nhau đối 
với các quốc gia, Một số cho phép dùng giáo sư với các cấp học cơ sở như trung học, số 
khác lại giới hạn trong các trường college và đại học. 

Nói như vậy, tôi nghĩ các bạn nên đưa ra khái niệm về giáo sư-phó giáo sư ngay từ đầu. 
Định nghĩa có thể sử dụng của nhiều nơi, nhưng tôi nghĩ hợp lý nhất là cứ sử dụng định 
nghĩa của Việt Nam. 

Ba là, tôi cảm giác các bạn đều tâm huyết. Nhưng tôi, theo chủ quan của mình, thấy sự 
nghiêm túc của các bạn chưa đủ. Đơn cử từ Incompetence, có thể dịch là không đủ năng 
lực, thiếu năng lực. Nếu các bạn là một nhóm tổ chức thông tin để giải trí, những từ như 
“dỏm”, rất “dỏm” xuất hiện không có vấn đề gì. Nếu các bạn sử dụng cách nói hài 
hước châm chọc để thu hút dư luận cũng không sao. 

Nhưng cả hai điều này đều cho thấy một sự thiếu nghiêm túc. Vậy nếu các bạn thiếu 
nghiêm túc và mang một vài người ra làm trò cười thì cũng được. Nhưng mang nhiều 
người thì khi đó nó không còn là trò cười, hoặc là cái gì thú vị nữa. Một trò cười lặp đi 
lặp lại là sự nhàm chán, tính chủ quan không suy nghĩ. 

Còn rất nhiều tiêu chí khác các bạn không đưa vào. Tôi lại nói thêm 1 ví dụ khác: Giả 
dụ 1 người được phong là giáo sư-phó giáo sư dỏm, nhưng sau 1 thời gian người đó có 
công trình đủ để “bị” thu hồi chức danh theo tiêu chí của các bạn, hoặc ít nhất là thay 
đổi chức danh, thì các bạn sẽ làm thế nào? Tôi không hề thấy có hoạt động đó, tiêu chí 
đó trong những tiêu chí các bạn đưa ra. Có thể các bạn CÓ làm điều này trong thực tế, 
nhưng về mặt chính thức thì không hề yêu cầu này, nghĩa là người khác sẽ chỉ trích các 
bạn làm việc tùy hứng, hoặc có thể làm có thể không, phụ thuộc vào chủ quan và tình 
cảm riêng tư….. 



Tóm lại, tôi nghĩ các bạn là những người cần được khuyến khích, song không có nghĩa 
là các bạn hoàn toàn vững vàng. Tôi mong các bạn tiếp tục cải tiến để có những thông 
tin chất lượng hơn.  
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

Xin trao đổi với độc giả vài điều: 

1) Những điều mà bác nêu và xem như “yếu kém” của JIPV đều đã được JIPV quan tâm. 
Bác đọc về JIPV đầy đủ thì sẽ có trả lời: 

Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm – Kém – Yếu cho PGS – GS 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623332108573/ 

Viện thông tin và tuyên truyền trung thực 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623351401741/ 

Phòng xoá dỏm – kém – yếu 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157624143689912/ 

2) Cái khái niệm về GS, PGS đượng nhiên là mọi người phải biết khi làm editors cho 
JIPV. Về trình độ, GS, PGS phải là thầy của TS, nếu không dỏm. Xem ra bác chưa hiểu 
quy trình trở thành GS, PGS ở Việt Nam. 

Tóm lại bác có thiếu nhiều thông tin, và là những thông tin rất cơ bản về GS, PGS. Bác 
chịu khó tìm hiểu thêm trước khi bình luận và góp ý tiếp. Những “đề nghị” của bác này 
không có cơ sở khoa học để JIPV xem xét, theo thiển ý của tôi là như thế. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Dạo này tình hình bằng dỏm nhiều quá, em nghĩ JIPV nên mở thêm 1 phòng lưu niệm 
bằng giả nữa mới được, mới có thêm 1 vụ: 
tamnhin.net/Ho-so/2609/Hoc-40-ngay-giam-doc-So-lay-bang-t… 
Posted 5 days ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Tôi nghĩ không nên thành lập thêm “Danh sách các trường không được công nhận và 
các “lò sản xuất bằng”". Việc này sẽ làm loãng JIPV. Nếu cần thì nên trích link hoặc 
post danh sách đó lên một blog, sau đó set link vào Trung tâm triển lãm …. là được rồi. 

JIPV nên có sự khác biệt, để đụng hàng sẽ làm giảm uy tín của JIPV. Hiện nay JIPV 
hoàn toàn không đụng ai. 
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Posted 5 days ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

“Trung tâm triển lãm Đối tượng mua bằng dỏm” nên đổi lại “Trung tâm triển lãm Đối 
tượng mua bằng dỏm và Trường dỏm” và sao đó set cái link là ok rồi. 
Posted 5 days ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Em ủng hộ topic “Danh sách các trường không được công nhận và các “lò sản xuất 
bằng”". Thực sự post thông tin về trường dỏm cũng chỉ tốn thêm 1 topic và topic đó nên 
chỉ xem như 1 thông tin, theo thời gian nó sẽ trôi xuống thành nơi lưu trữ thông tin, vậy 
lo JIPV bị loãng là bác lo xa. Và thực sự thông tin này cũng có tính original, bác khó có 
thể tìm được một danh sách đầy đủ phong phú như vậy trên các trang web VN đâu. 
Em thấy tất cả các topic của JIPV đều là khác biệt cả. 
Posted 5 days ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam* says: 

JIPV@: Một độc giả gửi kiến nghị. Đề nghị the Board cho ý kiến: 

Em chào các bác ở JIPV: Xem Phòng Submission thì thấy có xét phong cho PGS 
Nguyễn Hữu Quang (ĐH Vinh). Ông này không giữ chức vụ gì, cao tuổi, lại không nổ 
linh tinh trên báo chí, thì không biết có nên dành thời gian quí báu của các bác xét 
phong ở JIPV không? Chúc các bác mạnh giỏi.  
Posted 4 days ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Theo em thấy thì chúng ta nên xét trước những diện cần ưu tiên, những trường hợp 
không ưu tiên thì sẽ được lưu lại chỗ nào đó, chừng nào xong diện ưu tiên thì sẽ xét tiếp. 
Vậy diện ưu tiên cần xét là những ai: 
Ưu tiên 1: những vị có thành tích “nổi bật” trên báo đài, liên quan đến bằng dỏm, tiêu 
cực xã hội … 

Ưu tiên 2: những vị ngồi ở các hội đồng khoa học, các chủ đề tài Nafosted, các hiệu 
trưởng, viện trưởng, các trưởng khoa, phó khoa … 

Mới thấy thêm cái hội đồng khoa học này, không biết có nên xét không 
www.nafosted.gov.vn/panels/ 

Hiện nay, em để ý thấy các bác “tập trung” nhiều vào ĐH Vinh quá, không nên xem 
JIPV là công cụ cho những ý đồ khác 
Originally posted 4 days ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 4 days ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

@ Bác độc giả, inhainha: Nguyễn Hữu Quang là học trò của GS kém và gian dối ĐTT 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624496548519/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624496554343/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624496634155/�
http://www.flickr.com/photos/52319578@N02/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624624142086/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.nafosted.gov.vn/panels/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624503531025/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/52319578@N02/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


nên đây là dạng ưu tiên. NHQ phải nói là quá tệ, nhưng k hiểu làm thế nào mà được 
“PGS”. 

@ inahinha: Hội đồng NAFOSTED thì tôi nghĩ cần phải xét càng sớm càng tốt. Trước 
tiên tôi thấy có vài vị dỏm trong Hội đồng ngành Cơ. Bác inhainha cho rằng “”tập trung, 
xem JIPV là công cụ” thì không hay lắm. Những trường hợp ở Vinh rất cần được xét, ví 
dụ LQH dỏm nhưng lại được ca tụng như “huyền thoại”, cơ sở này mở đào tạo thạc sỹ 
dỏm rất linh tinh. 
Posted 3 days ago. ( permalink ) 

 

*editor.giaosudom4* says: 

tranphan_thanh says: 

Thông tin thêm về HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG 
DỤNG tpHCM 

-Chủ tịch hội đồng: PGS.TS Nguyễn Dũng 
- Phó Chủ tich: PGS.TS Đặng Văn Nghìn 
- Thư ký: TS. Nguyễn Khánh Lân 

Liệu có đáng tin cậy với các sĩ phu ngồi trên ghế Hội đồng này ? 
Posted 7 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 
tranphan_thanh says: 

Nguồn : 
www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&view=arti… 
Posted 7 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Posted 3 days ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

Các bác xem có nên phong ĐHQGHN là ĐƠN VỊ GIAN DỐI không? Dạo này tôi thấy 
họ toàn phát biểu ngụy biện và gian dối: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/1045-doi-tac-lien-ket-d… 
Posted 16 hours ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

ấy ấy, cái vụ quơ cả nắm này bác TCHGGD nên tránh. Nói chung không phải ai trong 
ĐHQGHN cũng đồng tình với cái kiểu liên kết hợp tác móc túi sinh viên trong nước như 
vậy đâu. Cũng bởi thấp cổ bé họng, bị dỏm chèn ép nên chẳng nói được. 
Posted 15 hours ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

dạo này JIPV liên tục được lên báo mạng donga01.blogspot.com/2010/08/cam-nhan-
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cua-gs-bi-phong-la-…

Nhưng hình như bác admin dạo này cũng ít public review, không biết có chuyện gì 
không ! 
Posted 4 hours ago. ( 

 

permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam* says: 

JIPV@: Under review. Khi nào review xong thì under public review. Daily 
Newspapers: publish mỗi ngày. Scientific Journals: publish mỗi nhiều ngày  
Originally posted 3 hours ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam* (a group admin) edited this topic 3 hours ago.  

 

 

 

Phòng tranh luận khoa học của các Editors 

 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Nội quy phòng tranh luận của các Editors: Như đã trả lời trong mục Thông báo và Q&A 
về JIPV, quyền hạn khoa học của các Editors trong JIPV là tối cao và là các bosses, nên 
Editors được quyền bảo vệ các quan điểm khoa học của mình. Và quyền này không bị giới 
hạn bởi bất kỳ yếu tố nào nếu các Editors không vi phạm Quy định của JIPV. 

Để khách quan, để có một sân chơi khoa học bình đẳng cho các Editors, đề nghị các 
Editors-in-Chiefs, Managing Editors không tham gia vào chủ đề này, vì các Editors-in-
Chiefs, Managing Editors có thể edit các bài viết trong Editorial Board’s page. (1st ME: 
Nhưng họ có thể can thiệp khi JIPV bị lợi dụng hoặc bị xâm hại). 

Trong trường hợp có nhiều chủ đề đang được tranh luận, các Editors phải chỉ rõ tên chủ 
đề khi tranh luận. 

Sau khi một vấn đề đã được thống nhất, JIPV sẽ chuyển thông tin vào các mục tương ứng 
trong Editorial Board’s page. 

JIPV chúc các Editors vui, khỏe, đoàn kết và thể hiện bản lĩnh khoa học một cách hòa 
bình. 

===================================================== 

VỀ PGS-TS TRẦN LINH THƯỚC: 

Admin@: PGS-TS Trần Linh Thước (Sinh học) đã được loại khỏi danh sách dỏm, nhưng 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624531670651/�
http://www.flickr.com/photos/52319578@N02/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623857783403/72157624531936771/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623351401741/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623351401741/�
http://www.flickr.com/photos/52319578@N02/�


các Editors vẫn còn một số điểm chưa thống nhất liên quan đến công bố ISI. Xin mời 
Editors tiếp tục tranh luận.  

Phó hiệu trưởng: PGS-TS Trần Linh Thước (Sinh học) 
www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi... 
Posted 18 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

GS Ngang says: 

Tôi đề nghị kiểm tra ngay và đưa PGS-TS Trần Linh Thước ra khỏi danh sách ứng viên PGS 
dỏm. PGS-TS Thước còn có thể là ứng viên những người có nhiều bài ISI (SCI/ SCIE). 
Xem Google Scholar ” Tran Linh Thuoc” sẽ thấy ông có ít nhất 13 bài. 
GS Ngang 
Posted 14 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

inhainha says: 

bình tĩnh đi bác GS Ngang, mới đang đề nghị thôi mà, có ai kết luận dỏm gì đâu. Vàng thật thì 
không sợ lửa, qua thử lửa thì mới biết vàng hay thau chứ 
Posted 13 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

chim_nhon says: 

@GS Ngang: Cảm xúc và suy nghĩ của bác khi gặp phải người quen được nêu danh ở đây tôi rất 
thông cảm. Tôi đoán bác mới vào JIPV nên cũng giống tôi trước kia. Khá sock và bức xúc khi 
gặp phải Thầy, bố của bạn thân, thậm chí thần tượng một thời … Tuy nhiên, càng tìm hiểu bác 
sẽ phải công nhận rằng JIPV không xét oan, sai ai cả. Mong bác ủng hộ! 

Tiện đây, tôi gửi link của ứng viên “người nhà” (j/k) giúp Editor-in-Chiefs xét cho nhanh. Bác 
dưới đây chắc loại được khỏi list ứng viên dỏm nhỉ? Vì dựa vào CV cũng thấy ít nhất 5 bài ISI 
rồi. 

Hiệu trưởng ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH: PGS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 
Originally posted 13 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
chim_nhon edited this topic 13 hours ago. 
view photostream 

inhainha says: 

@GS Ngang: kết quả của bác Trần Linh Thước đây bác. 
Từ kết quả này, có 1 nghi vấn 
Cái tên Trần Linh Thước từ 2 địa chỉ khác nhau: từ Việt Nam và từ Nhật Bản trước năm 1995 

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi..�


Xin hỏi PGS Trần Linh Thước bạn của bác trước đây có phải làm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản 
không? Nếu đúng thì số lượng ở dưới đây là 14. Còn nếu sai thì số lượng thấp hơn nữa đấy. 

Một đặc điểm nữa là trong số công trình của PGS Trần Linh Thước có 2 công trình nằm trong 
tạp chí top của ngành vi sinh đó là tạp chí Applied and Environmental Microbiology 
Nhưng …. PGS Trần Linh Thước không đứng tên đầu hoặc tên cuối. 
Hơn nữa, trong 14 bài này, thì PGS Trần Linh Thước chỉ đứng tên đầu có 4 bài thôi. 
Có thể kết luận: 
+ PGS Trần Linh Thước bị loại khỏi danh sách ứng viên dỏm theo tiêu chí của JIPV 
+ PGS Trần Linh Thước cũng chưa đủ xứng đáng nằm trong nhóm danh sách nhiều ISI vì số 
lượng bài đứng tên đầu và tên cuối của PGS là khiêm tốn 

Giải đáp như thế hy vọng rằng đã thỏa mãn thắc mắc của bác 

1. Oxidative Stress Response in Yeast : Induction of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase by 
Lipid Hydroperoxide in Hansenula mrakii 
TRAN LINH-THUOC MIKI TAKEO KAMAKURA MASAKI IZAWA SHINGO 
TSUJIMOTO YOSHIYUKI MIYABE SHINJI INOUE YOSHIHARU KIMURA AKIRA 
Journal of fermentation and bioengineering 80(6), 606-609, 1995-12-25 

2. Detection of Salmonella spp. in Retail Raw Food Samples from Vietnam and Characterization 
of Their Antibiotic Resistance 
Thi Thu Hao Van,1 George Moutafis,1 Taghrid Istivan,1 Linh Thuoc Tran,2 and Peter J. Coloe 
Applied and Environmental Microbiology, November 2007, p. 6885-6890, Vol. 73, No. 21 

3. Induction of glutathione peroxidase by reactive oxygen in the yeast Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Trana, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, a and Akira 
Kimuraa 
Journal of Fermentation and Bioengineering 

4. Continuous production of S-lactoylglutathione by immobilized glyoxalase I from Hansenula 
mrakii 
Yoshiharu Inoue1, Corresponding Author Contact Information, Hiromi Tsuchiyama1, Linh-
Thuoc Tran1, Nobuhiko Kosugi2 and Akira Kimura1 
Journal of Fermentation and Bioengineering 

5. Role of Glutathione Peroxidase against Oxidative Stress in Yeast Phenotypic Character of 
Lipid Hydroperoxide-Sensitive Mutants Derived from Hansenula mrakii 
INOUE YOSHIHARU TRAN LINH-THUOC KIMURA AKIRA 
Journal of fermentation and bioengineering 75(3), 229-231, 1993-03-25 

6. Construction of plasmid-based expression vectors for Bacillus subtilis exhibiting full 
structural stability 
Hoang Duc Nguyena, b, Quynh Anh Nguyenb, Rita C. Ferreirac, Luis C.S. Ferreirac, Linh 
Thuoc Tranb and Wolfgang Schumanna 
Plasmid 



Volume 54, Issue 3, November 2005, Pages 241-248 

7. Oxidative stress response in yeast: purification and some properties of a membrane-bound 
glutathione peroxidase from Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Trana, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, a and Akira 
Kimuraa 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Protein Structure and Molecular Enzymology 
Volume 1164, Issue 2, 10 July 1993, Pages 166-172 

8. Oxidative stress response in yeast: glutathione peroxidase of Hansenula mrakii is bound to the 
membrane of both mitochondria and cytoplasm 
Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author, 
Linh-Thuoc Tran, Masaki Kamakura, Shingo Izawa, Takeo Miki, Yoshiyuki Tsujimoto and 
Akira Kimura 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects 
Volume 1245, Issue 3, 14 December 1995, Pages 325-330 

9. Oxidative stress response in yeast: Induction of glucose-6-phosphate dehydrogenase by lipid 
hydroperoxide in Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Tran, Takeo Miki, Masaki Kamakura, Shingo Izawa, Yoshiyuki Tsujimoto, Shinji 
Miyabe, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information and Akira Kimura 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 80, Issue 6, 1995, Pages 606-609 

10. Antibiotic Resistance in Food-Borne Bacterial Contaminants in Vietnam{triangledown} 
Thi Thu Hao Van,1 George Moutafis,1 Linh Thuoc Tran,2 and Peter J. Coloe1* 
Applied and Environmental Microbiology, December 2007, p. 7906-7911, Vol. 73, No. 24 

11. Purification and characterization of glyoxalase I from Hansenula mrakii 
Yoshiharu Inouea, Linh-Thuoc Trana, Koji Yoshikawaa, Kousaku Murataa and Akira 
KimuraCorresponding Author Contact Information, a 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 71, Issue 2, 1991, Pages 131-133 

12. Safety of raw meat and shellfish in Vietnam: An analysis of Escherichia coli isolations for 
antibiotic resistance and virulence genes 
Thi Thu Hao Vana, James Chinb, Toni Chapmanb, Linh Thuoc Tranc and Peter J. Coloe 
International Journal of Food Microbiology 
Volume 124, Issue 3, 10 June 2008, Pages 217-223 

13. Role of glutathione peroxidase against oxidative stress in yeast: phenotypic character of lipid 
hydroperoxide-sensitive mutants derived from Hansenula mrakii 
Yoshiharu Inoue Linh-Thuoc Tran and Akira Kimuraa 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 75, Issue 3, 1993, Pages 229-231 



14. An azoreductase, aerobic NADH-dependent flavoprotein discovered from Bacillus sp.: 
functional expression and enzymatic characterization 
Toshihiko Ooi1 Contact Information, Takeshi Shibata1, Reiko Sato1, Hiroaki Ohno1, Shinichi 
Kinoshita1, Tran Linh Thuoc2 and Seiichi Taguchi1 
Applied Microbiology and Biotechnology 
Volume 75, Number 2 / May, 2007 
Originally posted 12 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
inhainha edited this topic 12 hours ago. 
view photostream 

GS Ngang says: 

Cám ơn bác inhaiha tìm nhanh về trường hợp PGS-TS Trần Linh Thước. 
+ Đúng là ông Trần Linh Thước đã từng làm NCS tại ĐH Kyoto, Nhật Bản, và sau này tiếp tục 
hợp tác với trường, nên ông có một số công trình đăng với địa chỉ này. 
+ Tôi vẫn cho rằng PGS-TS Trần Linh Thước xứng đáng được đưa vào Danh sách những nhà 
khoa học có nhiều công bố ISI, với lý do một số tác giả ngành khác cũng chỉ có 14 công trình đã 
được đưa vào danh sách rồi. 
Posted 11 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

chim_nhon says: 

@GS Ngang: Theo kết quả của inhaiha tôi thấy bác nên dừng các yêu cầu vô lý của bác ở đây 
thôi! Vì có rất nhiều ứng viên đang cần xét, mà sức lực và thời gian của Editor-in-Chiefs có hạn. 

Bác chịu khó nghiên cứu kỹ yêu cầu của JIPV trước khi có yêu cầu mới đi, vì tôi thấy bác không 
hiểu vấn đề: 

- Bác bảo “dựa vào Google Scholar ” Tran Linh Thuoc” sẽ thấy ông có ít nhất 13 bài.” Trong khi 
bác có biết JIPV chỉ quan tâm đến ISI, còn Google Scholar list tất cả từ article, conference 
paper, report vv… 

- Bác bảo “Tôi vẫn cho rằng PGS-TS Trần Linh Thước xứng đáng được đưa vào Danh sách 
những nhà khoa học có nhiều công bố ISI, với lý do một số tác giả ngành khác cũng chỉ có 14 
công trình đã được đưa vào danh sách rồi.” Trong khi bác có biết ứng cử viên của bác có 4 bài là 
first author (2 bài năm 1993, 2 bài năm 1995) và lưu ý là ứng viên này làm quan hệ quốc tế cho 
trường, nên không có gì là đường đột khi kết luận: ông này đã không còn nghiên cứu từ rất lâu 
rồi và các bài báo còn lại là do “quan hệ”! 

- Ngoài ra bác còn “tỵ” với các tác giả có 14 bài được đăng, trong khi bác có biết họ có nhiều 
top papers không? Trong khi ứng viên của bác hơn 70% là báo do “quan hệ”. 
Posted 10 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 



inhainha says: 

@GS Ngang: bác có thể kiểm tra lại những vị có mười mấy bài mà vẫn nằm trong danh sách 
công bố nhiều ISI thì đa phần đều là first author hoặc corresponding author hoặc có bài top 10 
(chỉ xét top 10 nếu là first author hoặc corresponding author) đấy bác. JIPV khi đánh giá dỏm thì 
đếm bài chứ khi đánh giá “xịn” thì không thể chỉ đếm bài đâu bác bởi vì để 1 vị không thật sự 
“xịn” nằm trong danh sách thì uy tín của JIPV sẽ giảm nhiều. Ý tôi không nói là PGS Trần Linh 
Thước là không xịn, nhưng vì uy tín của danh sách công bố ISI nên phải thận trọng và không thể 
đưa tên của PGS Trần Linh Thước vào danh sách được. 
Originally posted 9 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
inhainha edited this topic 9 hours ago. 
view photostream 

GS Ngang says: 

Tôi muốn trao đổi thêm với bác chim_nhon: 
+ Ai chẳng biết tiêu chí là ISI, mà cần trước hết là SCI rồi mới đến SCIE, top trong ngành/ 
chuyên ngành cũng thay đổi theo thời gian, rồi còn phải kiểm tra IF của tạp chí nữa. Tra 
“Google Scholar” hay bất kỳ công cụ tìm kiếm nào (ví dụ, bài Y-sinh cần phải xem trong 
“PubMed”) rồi phải chọn ra bài tạp chí. Mà cũng có thể chưa tìm được hết bài của một ai đó 
ngay, do tên người Việt mình được viết tắt không chuẩn. 
+ Ngành Y-sinh học thực nghiệm, một bài thông thường có 5-10 đồng tác giả, có khi một bài top 
(ví dụ đăng trên Nature) có đến vài trăm đồng tác giả. Hợp tác quốc tế, càng nhiều phòng thí 
nghiệm, nhiều nước tham gia càng có giá trị, mỗi người làm một phần, thì sao lại gọi là “quan 
hệ”? 
Posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

inhainha says: 

“+ Ngành Y-sinh học thực nghiệm, một bài thông thường có 5-10 đồng tác giả, có khi một bài 
top (ví dụ đăng trên Nature) có đến vài trăm đồng tác giả. Hợp tác quốc tế, càng nhiều phòng thí 
nghiệm, nhiều nước tham gia càng có giá trị, mỗi người làm một phần, thì sao lại gọi là “quan 
hệ”? “ 

Bác nói không phải là không có lý, nhưng bác nghĩ ngược lại thử. Hợp tác quốc tế mà trong cả 
chục bài không có lấy một vài bài đứng tên đầu hoặc tên cuối thì hợp tác như vậy e rằng không 
công bằng lắm phải không bác. Khi một nhà nghiên cứu khoa học chấp nhận đứng tên giữa thì 
họ cũng đã ý thức được rằng, công trình này chỉ dùng để xét chuẩn chứ không thể dùng để xét 
giỏi, xuất sắc được. Ở đây đa số mọi người đều hiểu hết các quy tắc đứng tên mà bác. 
Posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

chim_nhon says: 



@Bác Ngang: Sorry vì tôi đã hơi nóng trong entry trước. 

Như mọi người đều biết, muốn đưa ai đó vào list công bố nhiều ISI phải đạt các tiêu chí: 

- Có rất nhiều bài ISI (theo tôi hiểu con số này là around 20), đa phần phải là first author. 

- Có ít hơn số trên nhưng phải có nhiều bài ở top 10 của nganh hẹp. 

Như vậy, cả 2 tiêu chí này ứng cử viên của bác đều không đạt: 

- Có 14 bài và quan trọng hơn cả là chỉ có 4 bài là first author, các bài còn lại tác giả không có 
bài là tác giả cuối mà đa phần nằm ở gần cuôi trong author list (tức là không phải 
corresponding). Bản thân tôi đã tự kiểm tra bằng Web of Science, Scopus, PubMed, và cả 
Google Scholar, tôi thấy con số này là tương đối chính xác. Như vậy liệu có xứng đáng vào list 
công bố nhiều ISI không? 

- Các bài báo này không phải là top journal (đã check cả Scientific journal rankíng 
www.scimagojr.com/journalrank.php và Journal citation reports admin-
apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&amp…. Như vậy, tiêu chí này cũng 
không đạt! 

- Bác thử trung thực nói xem, một người làm nghiên cứu mà lần xuất bản sau cùng cách đây 15 
năm thì có phải là nhà nghiên cứu xuất sắc? Mà cũng không phải là corresponding author thì liệu 
có phải nhà quản lý khoa hoc tài ba? Nếu đã không nghiên cứu, không quản lý khoa học, hướng 
dẫn và chịu trách nhiệm về mặt học thuật (corresponding author) thì bác Ngang thử giải thích 
cho tôi journal đến từ đâu mà nhiều thế? mà tác giả lại phụ trách hợp tác quốc tế (source: 
www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi... thì rõ ràng từ “quan hệ” không 
phải tôi nói đã là vô lý! 
Posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

GS Ngang says: 

Vẫn cần trao đổi thêm với bác chim_nhon: 
Nếu bác là dân toán? có thể bác có cách đánh giá công trình khác với dân y-sinh. Đối với dân y-
sinh: 
1. First author: Chủ yếu là SV, NCS hoặc Postdoc làm theo 1 hướng NC của Thầy hướng dẫn. 
Bác Thước có 4 bài first author là lúc làm NCS/ postdoc là phù hợp với thực tế. 
2. Sau này bác làm làm lãnh đạo nghiên cứu khoa học thì để học trò/ đồng nghiệp trẻ đứng tên 
đầu là đúng (bác Thước không chỉ PT HTQT mà còn phụ trách khoa học của Trường và TP thí 
nghiệm). Khi hợp tác quốc tế có kết quả cùng công bố, cũng phải có người đứng trước, người 
đứng sau, làm sao mà có thể ai cũng “tranh” đứng đầu và hay cuối, hoặc làm “Corresponding 
Author”? Hơn nữa, “CA” trong nhiều trường hợp, nhất là khi có nhiều đối tác tham gia từ nhiều 
nước, không có giá trị là “thủ lĩnh” của cả công trình mà chỉ là ” người liên lạc” khi giao dịch 
với tạp chí để hoàn thiện bản thảo. 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php�
http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi..�


Admin@: Chấp nhận loại ứng viên này khỏi DỎM…. Tuy nhiên, Editor có quyền yêu cầu the 
Board xét đưa vào danh sách ISI và phải chuyển sang giới thiệu và tranh luận bên mục danh 
sách ISI. Mục này chỉ tranh luận về DỎM. Thanks. 
Originally posted 7 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
GS và PGS dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 7 hours ago. 
view photostream 

chim_nhon says: 

@Bác Ngang: Tôi nghĩ bác đã hiểu vấn đề nhưng CÓ MỘT SỐ CHỔ CHƯA RÕ. Tôi có thể hỏi 
bác mấy câu: 

- Bác biết ứng viên của bác được đào tạo ở Nhật. Không biết bác có biét không, ở Nhật họ tính 
tính đóng góp của tác giả quan trọng nhất là: first author (người đưa ra ý tưởng và đảm nhiệm 
chính về mặt ý tưởng và thí nghiệm trong bài báo đó), sau đó là corresponding author (cái này 
phù hợp với những gs đã luống tuổi, không còn trực tiếp tự làm thí nghiệm, thì hướng dẫn SV, 
NCS, hoặc nhóm đồng nghiệp trẻ hoặc dưới quyền). 

- Y sinh, toán học, điện tử, tin học, … hay ngành gì ở Nhật đều xét theo tiêu chí trên. Nếu ứng 
viên của bác học ở Liên Xô hoặc Đông Âu cũ thì may ra có khác, rất không may là Nhật thì càng 
tính theo trình tự tôi đã nói ở trên. 

- Ứng cử viên của bác học ở Nhật, ảnh hưởng bởi phong cách nghiên cứu và làm việc ở Nhật, 
sau này về Việt Nam làm việc, mà Việt Nam thì lại cũng dùng tiêu chí đánh giá công trình như 
tôi đã đề cập ở ý thứ nhất. 

=> Rõ ràng là tầm quan trọng của thứ tự trong author list đối với trường hợp ứng cử viên của bác 
không còn gì phải bàn cãi nữa. Ngoài 2 vị trí đầu và cuối, các vị trí giữa không quan trọng lắm 
(thứ 2, hay thứ 5, vv… đều thế cả). 

- Ngoài ra, tôi bất ngờ với từ “tranh” bác dùng đấy. Nếu là khoa học nghiêm túc thì muốn 
“tranh” cũng không được! Vì đó là mồ hôi, công sức của tác giả chính trong cả một quá trình. 
Liệu bác có cho ai “tranh” công trình của bác không? 

- Bonus thêm tiêu chí này, không biết bác biết chưa: JIPV xét công bố nhiều ISI ưu tiên lấy địa 
chỉ Việt Nam và tác giả list thuần Việt Nam. 

- Có lẽ đây là tranh luận cuối cùng của tôi với bác về ứng viên này. Mọi yêu cầu khác liên quan 
đến vị này hoặc bàn cãi với tôi chưa thoả đáng, mong bác gửi đến Admin quyết định nhé 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/. 

Admin@: Các editors nên bình tĩnh, không nên … nhau. Chỉ nên tập trung đúng – sai – cơ sở 
khoa học thôi. Các editors cũng không nên tự ái. Đã edit từ “NB” của Editor chim_nhon. 
Originally posted 7 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
GS và PGS dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 6 hours ago. 
Originally posted at 2:14PM, 15 May 2010 PDT ( permalink ) 
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editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  

← prev 1 2 next → 

(1 to 100 of 136 replies in Phòng tranh luận khoa học của các Editors) 

 soixich-education says: 

Có thể tóm tắc PGS Trần Linh Thước như sau (mong rằng các GS (PGS) hiện nay có một Lý 
Lịch Khoa học rõ ràng trên trang thông tin của họ để mọi người khỏi phải nghi ngờ và tạp chí 
PGS và GS dỏm cũng khỏi phải mất thì giờ. Nếu PGS Thước hoặc thư ký hoặc học trò của PGS 
Thước có vào đây thì xin đính chính giùm. 
Tôi mạo muội tưởng tượng lý lịch khoa học của GS Thước như sau: 

Học Ph.D tại Kyoto Uni (Khoảng 1990-1995 gì đó): trong khoảng thời gian đó có một paper 
first name và 2 paper co-author (nếu là Ph.D. thì cũng dạng yếu vì chỉ 1 paper (2 bài Co-authors 
không tính) 

Trong thời gian gần đây PGS thước có 1 học trò hoặc nhân v iên đang làm nghiên cứu sinh tại 
RMIT University, Melbourne, Australia, Mr/Ms: Thi Thu Hao Van, dưới sự hưóng dẩn của Dr. 
Coloe PJ. 
Đề tải nghiên cứu liên quan đến Vệ Sinh thực phẩm và các mẩu thực phẩm được lấy từ VN sang 
Úc để tiến hành phân tích. 
Nói chung Mr/Ms Thi Thu Hao Van (chắc chắn là đã nhận Ph.D gần đây) với 3 papers, như vậy 
Dr. Thi Thu Hao Van, đồng nghiệp với PGS. Thước là xứng đáng Ph.D. 
Riêng về PGS. Thước, tôi nghĩ không liên quan gì đế nghiên cứu, có thể chỉ giúp thu nhận mẫu 
gời sang. Thông thường đúng luật khoa học thì chỉ cám ơn trong phần Acknowledgement. Tuy 
nhiên trong khoa học cũng muôn hình vạn trạng, trong trường hợp này cho tên để giữ quan hệ. 
Hiện nay rất phổ biến trong hệ thống khoa bảng của Việt Nam là “Dùng Quyền Lực (or Chính 
trị) để kiếm papers), các bác Editor cũng phải chú ý đến điều đó. 
Như vậy trong cuộc đời khoa học tính đến nay PGS. Thước chỉ có 1 bài trong First anthor (nhờ 
khiểm tra thên và đưa dường link chính xác đến tạp chí hoặc trong 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Note: nhiều bài bác inhanha có nghi nhưng không có đường Link và trùng một số Abtracts, xin 
Bác Inhanha kiểm tra lại: 

Các papers có liên quan đến PGS Thước như sau (nếu có thiếu sót xin GS-Ngang bổ sung, hoặc 
báo PGS. Thước bổ sung, vì tôi chỉ tham khảo mà không biết gì về lý lịch khoa học của PGS 
Thước). 

1. Safety of raw meat and shellfish in Vietnam: an analysis of Escherichia coli isolations for 
antibiotic resistance and virulence genes. 
Van TT, Chin J, Chapman T, Tran LT, Coloe PJ. 
Int J Food Microbiol. 2008 Jun 10;124(3):217-23. Epub 2008 Mar 31. 
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www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18457892 

2. Antibiotic resistance in food-borne bacterial contaminants in Vietnam. 
Van TT, Moutafis G, Tran LT, Coloe PJ. 
Appl Environ Microbiol. 2007 Dec;73(24):7906-11. Epub 2007 Oct 19.PMID: 17951438 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17951438 

3. Detection of Salmonella spp. in retail raw food samples from Vietnam and characterization of 
their antibiotic resistance. 
Van TT, Moutafis G, Istivan T, Tran LT, Coloe PJ. 
Appl Environ Microbiol. 2007 Nov;73(21):6885-90. Epub 2007 Aug 31. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17766455 

4. An azoreductase, aerobic NADH-dependent flavoprotein discovered from Bacillus sp.: 
functional expression and enzymatic characterization. 
Ooi T, Shibata T, Sato R, Ohno H, Kinoshita S, Thuoc TL, Taguchi S. 
Appl Microbiol Biotechnol. 2007 May;75(2):377-86. Epub 2007 Feb 15. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=aerobic nadph dependent flavoprotein discovered from 
bacillus&cmd=correctspelling 

5. Construction of plasmid-based expression vectors for Bacillus subtilis exhibiting full 
structural stability. 
Nguyen HD, Nguyen QA, Ferreira RC, Ferreira LC, Tran LT, Schumann W. 
Plasmid. 2005 Nov;54(3):241-8. Epub 2005 Jul 11. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16005967 

6.Lipid hydroperoxide-resistance gene in Saccharomyces cerevisiae: utilization as a selectable 
marker gene for yeast transformation. 
Inoue Y, Kobayashi S, Yoshikawa K, Tran LT, Kimura A. 
Biotechnol Appl Biochem. 1993 Jun;17 ( Pt 3):305-10. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8338639 

7. Oxidative stress response in yeast: glutathione peroxidase of Hansenula mrakii is bound to the 
membrane of both mitochondria and cytoplasm. 
Inoue Y, Tran LT, Kamakura M, Izawa S, Miki T, Tsujimoto Y, Kimura A. 
Biochim Biophys Acta. 1995 Dec 14;1245(3):325-30. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8541308 

8. Oxidative stress response in yeast: purification and some properties of a membrane-bound 
glutathione peroxidase from Hansenula mrakii. 
Tran LT, Inoue Y, Kimura A. 
Biochim Biophys Acta. 1993 Jul 10;1164(2):166-72. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8329447 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
soixich-education edited this topic 2 months ago.  
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 soixich-education says: 

Chào GS-Ngang 
Trong khoa học liên quan Biology thì vào 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
để xem các Scientific papers. 
Còn Google Scholar chỉ là bình dân và lập lại rất nhiều. 
Tuy nhiên trong Pubmed cung rất nhiều tên tác giả trùng nhau 
ví dụ PGS Thước kiểm tra “Tran LT” thì có 38 papers trong Pubmed, nhưng đọc từng bài và 
kiểm tra thên tên chính xáx cũng như địc chỉ thì chỉ có vài bài của PGS Thước. 
Bác kiểm tra lại một lần nữa giùm 
Thanks 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

VỀ CHUẨN CHỌN MỘT NHÀ KHOA HỌC VÀO DANH SÁCH ISI: 

Admin: Mời các Editors thảo luận thêm về vấn đề started by Editor inhainha và Editor 
soixich-education 

inhainha says: 

tôi đề nghị nếu muốn được nằm trong danh sách ISI công bố nhiều thì ngoài đạt chuẩn bằng đếm 
bài thì ứng viên đó cũng phải có bài đứng tên đầu hoặc tên cuối lớn hơn 1/2 số chuẩn 
Ngoài ra, nếu ứng viên có ít nhất 3 bài đứng đầu hoặc đứng cuối nằm trong tạp chí top thì cũng 
không cần phải đếm số lượng mà vẫn được đặt cách vào danh sách 

soixich-education says: 

Bác Inhainha, 
First author is OK, tuy nhiên last author thì phải là Correspondence. 
Vì nếu là last name nhưng không phải là Correspondence thì là author ít contribute cho paper 
nhất. 
Chào 

inhainha says: 

bác soixich-education: ý tôi chính là ý bác đấy, tôi hơi nhầm lẫn chỗ này. cám ơn bác nhé 
===================================================== 

chim_nhon says: 

>> Hỏi: Tiêu chuẩn của JIPV cho một Nhà khọc đang làm việc tại Việt Nam được liệt kê vào 
danh sách Công bố ISI của các Nhà khoa học Việt Nam là gì? 

http://www.flickr.com/photos/49677209@N03/�
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JIPV@: Đại học >= 5, ThS >= 7, TS >= 10, PGS >= 15, GS >= 20. 

Đối tượng ưu tiên (giảm vài đơn vị): 

1. Không thuộc Hà Nội và TPHCM. 

2. Có bài top 10 trong chuyên ngành hẹp. 

3. Tuổi đời còn trẻ, có những phát biểu tâm quyết với khoa học nghiêm túc trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

@JIPV: Theo tôi nên bổ sung tiêu chí bao nhiêu phần trăm là first author. Hiện tại có một Editor 
yêu cầu một vị mà chỉ có 4 bài là first author, các bài khác đều là “xin viện trợ của nước ngoài”, 
đăng kí vào “Công bố ISI của các Nhà khoa học Việt Nam”. Nói thật tôi thấy chưa hợp lí lắm! 
Cái này phải tiếp tục tranh luận. 

Bàn thêm: hiện tại tham tiền, tham chức, tham danh, … đang tràn lan như vụ Ô. Thơ, Ô. Tuyến, 
Ô. Hương, vv… Tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cảnh giác. 

JIPV@: Nếu tên tác giả được viết theo ABC thì phải làm sao?  
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

VỀ TỆ NẠN THẦY ĐỌC TRÒ CHÉP TỪ ĐẠI HỌC ĐẾN SAU ĐẠI HỌC 

Admin@: Editor Edsoixich-education started ” Thầy Đọc Trò Chép Trong Giảng Đường 
Đại học từ undergraduate (Đại Học ) cho đến graduate (Sau Đại học)”. JIPV cần có một 
bài viết tương đối hoàn chỉnh và formal để góp ý cho các GS, PGS dỏm, xin mời các 
Editors trao đổi. 

soixich-education says: 

Topic “Thầy Đọc Trò Chép Trong Giảng Đường Đại học từ undergraduate (Đại Học) cho đến 
graduate (Sau Đại học)”. 

Xin các bác bình luận thêm vì topic này là kết quả của GS, PGS, TS dỏm. 

Theo tôi thì, tình trạng Thầy đọc Trò chép tại VN là do: Tại Việt Nam hầu hết (chứ không dám 
nói là hết) Thầy dạy cho trò những gì mà Thấy không biết (không nghiên cứu …và có papers” 

Tại sao các GS nước ngoài dạy không bao giờ nhìn sách, chỉ nói và nói, vì “Thầy nước ngoài họ 
dạy cho sinh viên những gì họ đã làm và đã trãi nghiệm”. 

Mong các bác bàn tiếp, vì đây là hệ quả của GS và PGS dỏm như các bác đã phong. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157623945741787/�
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Chào. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 GS Ngang says: 

VỀ PGS-TS TRẦN LINH THƯỚC: 

Trở lại công trình của PGS- TS Trần Linh Thước: 
1) Cả 02 Danh sách của 2 bác inhainha & soixich-education đều đúng, nhưng chưa đủ. Gộp 2 
danh sách lại, trừ các bài trùng được tổng 15 bài. 
2) Tôi tìm thêm được 1 bài nữa (có thể cũng chưa hết?): 
# 16. Yoshiharu INOUE1), Takayuki ICHIRYU1), Koji YOSHIKAWA1), Linh-Thuoc 
TRAN1), Kousaku MURATA1) and Akira KIMURA1) 
Induction of Glutathione Peroxidase by Linoleic Acid Hydroperoxide in Hansenula mrakii 
Agricultural and Biological Chemistry Vol.54 , No.12(1990) pp.3289-3293 
Như vậy, có thể tạm thời kết luận: PGS-TS Trần Linh Thước có ít nhất 16 bài ISI (vượt chuẩn 
PGS =>15?). 
Ngoài ra, có thể xem thêm số lượng bài & IF (hiện nay) của các tạp chí như sau: 
1) Applied and Environmental Microbiology (AEM), IF 3.801: 03 bài 
2) International Journal of Food Microbiology (IJFM), IF 2.753 : 01 bài 
3) Biochemica et Biophysica Acta (BBA), IF 2.713: 02 bài (1 bài đứng đầu) 
4) Applied Microbiology and Biotechnology (MMB), IF 2.569: 01 bài 
5) Journal of Fermentation and Bioengineering, nay là: Journal of Bioscience and 
Bioengineering (JBB), IF 1.702: 07 bài (3 bài đứng đầu) 
6) Plasmid, IF 1.255: 01 bài 
7) Agricultural and Biological chemistry, nay là: Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
(BBB), IF 1,25: 01 bài 

Comment thêm: NCS ngành sinh học/ công nghệ sinh học ở Nhật (hay ở đâu cũng vậy thôi), 
không phải tất cả mọi người đều có thể đăng được khá nhiều bài & có mấy bài đứng đầu như 
ông Thước! 

Admin@: Đề nghị Editor GS Ngang cho biết ranking của tạp chí trong chuyên ngành hẹp. 
Chọn edit và viết tiếp, không post thêm bài mới. Thanks. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

VỀ PGS-TS TRẦN LINH THƯỚC: 

1. Oxidative Stress Response in Yeast : Induction of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase by 
Lipid Hydroperoxide in Hansenula mrakii 
TRAN LINH-THUOC MIKI TAKEO KAMAKURA MASAKI IZAWA SHINGO 
TSUJIMOTO YOSHIYUKI MIYABE SHINJI INOUE YOSHIHARU KIMURA AKIRA 
Journal of fermentation and bioengineering 80(6), 606-609, 1995-12-25 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624070085422/�
http://www.flickr.com/photos/49531760@N02/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624070752026/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


2. Detection of Salmonella spp. in Retail Raw Food Samples from Vietnam and Characterization 
of Their Antibiotic Resistance 
Thi Thu Hao Van,1 George Moutafis,1 Taghrid Istivan,1 Linh Thuoc Tran,2 and Peter J. Coloe 
Applied and Environmental Microbiology, November 2007, p. 6885-6890, Vol. 73, No. 21 

3. Induction of glutathione peroxidase by reactive oxygen in the yeast Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Trana, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, a and Akira 
Kimuraa 
Journal of Fermentation and Bioengineering 

4. Continuous production of S-lactoylglutathione by immobilized glyoxalase I from Hansenula 
mrakii 
Yoshiharu Inoue1, Corresponding Author Contact Information, Hiromi Tsuchiyama1, Linh-
Thuoc Tran1, Nobuhiko Kosugi2 and Akira Kimura1 
Journal of Fermentation and Bioengineering 

5. Role of Glutathione Peroxidase against Oxidative Stress in Yeast Phenotypic Character of 
Lipid Hydroperoxide-Sensitive Mutants Derived from Hansenula mrakii 
INOUE YOSHIHARU TRAN LINH-THUOC KIMURA AKIRA 
Journal of fermentation and bioengineering 75(3), 229-231, 1993-03-25 

6. Construction of plasmid-based expression vectors for Bacillus subtilis exhibiting full 
structural stability 
Hoang Duc Nguyena, b, Quynh Anh Nguyenb, Rita C. Ferreirac, Luis C.S. Ferreirac, Linh 
Thuoc Tranb and Wolfgang Schumanna 
Plasmid 
Volume 54, Issue 3, November 2005, Pages 241-248 

7. Oxidative stress response in yeast: purification and some properties of a membrane-bound 
glutathione peroxidase from Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Trana, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, a and Akira 
Kimuraa 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Protein Structure and Molecular Enzymology 
Volume 1164, Issue 2, 10 July 1993, Pages 166-172 

8. Oxidative stress response in yeast: glutathione peroxidase of Hansenula mrakii is bound to the 
membrane of both mitochondria and cytoplasm 
Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author, 
Linh-Thuoc Tran, Masaki Kamakura, Shingo Izawa, Takeo Miki, Yoshiyuki Tsujimoto and 
Akira Kimura 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects 
Volume 1245, Issue 3, 14 December 1995, Pages 325-330 

9. Oxidative stress response in yeast: Induction of glucose-6-phosphate dehydrogenase by lipid 
hydroperoxide in Hansenula mrakii 
Linh-Thuoc Tran, Takeo Miki, Masaki Kamakura, Shingo Izawa, Yoshiyuki Tsujimoto, Shinji 



Miyabe, Yoshiharu InoueCorresponding Author Contact Information and Akira Kimura 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 80, Issue 6, 1995, Pages 606-609 

10. Antibiotic Resistance in Food-Borne Bacterial Contaminants in Vietnam{triangledown} 
Thi Thu Hao Van,1 George Moutafis,1 Linh Thuoc Tran,2 and Peter J. Coloe1* 
Applied and Environmental Microbiology, December 2007, p. 7906-7911, Vol. 73, No. 24 

11. Purification and characterization of glyoxalase I from Hansenula mrakii 
Yoshiharu Inouea, Linh-Thuoc Trana, Koji Yoshikawaa, Kousaku Murataa and Akira 
KimuraCorresponding Author Contact Information, a 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 71, Issue 2, 1991, Pages 131-133 

12. Safety of raw meat and shellfish in Vietnam: An analysis of Escherichia coli isolations for 
antibiotic resistance and virulence genes 
Thi Thu Hao Vana, James Chinb, Toni Chapmanb, Linh Thuoc Tranc and Peter J. Coloe 
International Journal of Food Microbiology 
Volume 124, Issue 3, 10 June 2008, Pages 217-223 

13. Role of glutathione peroxidase against oxidative stress in yeast: phenotypic character of lipid 
hydroperoxide-sensitive mutants derived from Hansenula mrakii 
Yoshiharu Inoue Linh-Thuoc Tran and Akira Kimuraa 
Journal of Fermentation and Bioengineering 
Volume 75, Issue 3, 1993, Pages 229-231 

14. An azoreductase, aerobic NADH-dependent flavoprotein discovered from Bacillus sp.: 
functional expression and enzymatic characterization 
Toshihiko Ooi1 Contact Information, Takeshi Shibata1, Reiko Sato1, Hiroaki Ohno1, Shinichi 
Kinoshita1, Tran Linh Thuoc2 and Seiichi Taguchi1 
Applied Microbiology and Biotechnology 
Volume 75, Number 2 / May, 2007 
15. Lipid hydroperoxide-resistance gene in Saccharomyces cerevisiae: utilization as a selectable 
marker gene for yeast transformation. 
Inoue Y, Kobayashi S, Yoshikawa K, Tran LT, Kimura A. 
Biotechnol Appl Biochem. 1993 Jun;17 ( Pt 3):305-10. 

Chỉ có 15 bài thôi bác trong đó có 4 bài first author và 4 bài này đều không nằm trong tạp chí 
top, mong bác lưu ý rằng tạp chí Agricultural and Biological chemistry trước khi đổi tên chưa 
nằm trong danh sách ISI nhé bác. 
Cái impact factor cũng không nói lên điều gì nhiều cả, vì mỗi ngành thì IF khác nhau. PGS 
Thước lúc làm là PhD ở Nhật hình như làm về ngành hóa thực phẩm còn khi về VN làm trong 
ngành vi sinh. Có lẽ vì vậy mà www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ không cover hết các bài của 
PGS Thước. 
Tôi cũng đâu nói PGS Thước không phải là một tiến sĩ xuất sắc đâu. Nhưng để là một PGS nằm 
trong danh sách công bố nhiều thì e rằng chưa được. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/�


Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 

>> JIPV@: Nếu tên tác giả được viết theo ABC thì phải làm sao? 

@JIPV: Tôi nghĩ để khắc phục vấn đề này không hề khó chút nào. 

Theo tôi được biết đa phần một bài báo có author list: first author (người có ý tưởng và thực hiện 
các bước thực nghiệm, … chính), corresponding author (người đảm bảo về học thuật, hướng 
dẫn, …), và các tác giả khác. Một số nước (hoặc tạp chí, hoặc chuyên ngành) có cách sắp xếp 
ABC, Admin của JIPV là người có nhiều thông tin nhất (dựa trên những phản hồi trước đây của 
các Editors), nên hoàn toàn có thể khoanh vùng được. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 months ago.  
 TPHCM says: 

Tôi có dịp gặp GS ở hội nghị và có thể xác nhận là GS Thước lấy PhD từ Nhật (nơi nào thì tôi 
không kiểm chứng). 

GS Thước chính xác như bác nào phác họa (cho 1 tràng pháo tay), khi về nước GS tập trung ứng 
dụng vào thực phẩm nên không có paper. những năm gần đây học trò GS Thước du học Úc, 
Nhật, Đức và Hàn rất nhiều nên GS có các bài báo như trên. Thật sự GS là người hợp tác với rất 
nhiều nơi, có phong vị lãnh đạo, và hiện tại làm hành chính nhiều quá. 

Theo tôi có thể đưa vào danh sách GS có nhiều bài báo vì ngành sinh học như GS ở VN hiếm 
hoi có ai mà làm được như thế. 

- về vấn đề tác quyền thì tại Nhật trong ngành Y sinh thì tất cả đều của GS corresponding author 
(thường tác giả cuối cùng), rồi tác giả đầu có thể tương đương. Kế tiếp là vị trí thứ 2, rồi 3 
(thường là PGS, Asssistant Prof). Và 1 vị trí quan trọng nữa là tác giả áp cuối, thường là GS nơi 
hợp tác. Tôi chưa thấy xếp theo ABC bài nào. 
Về thuần túy khoa học thì không đứng tên corresponding author bài nào thì hợp tác như thế là bị 
thực dân rồi (theo GS NVT), và các Editor nên thêm chi tiết này vào. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
TPHCM edited this topic 2 months ago.  
 GS Ngang says: 

Trao đổi ý kiến về “Corresponding Author” (CA): 
Trên Internet có rất nhiều Forum về CA, trang link dưới đây là một ví dụ: 
scforum.aaas.org/view.php?id=16923 
CA thực chất chỉ là người chịu trách nhiệm giao dịch với tạp chí về bản thảo và những phần việc 
nghiên cứu còn lại, nếu phải bổ sung, sửa chữa thêm. Vì vậy, yêu cầu CA phải là người có địa 
chỉ ổn định (không phải PhD Student, Postdoc), như vậy thường là Prof, PI hoặc Senior 
Researcher của Lab. Trong trường hợp có mấy PTN, mấy nước tham gia công trình thì cũng chỉ 
cần một người đứng ra làm “CA” thôi. Khi tạp chí hay ai cần hỏi về bài báo (sửa proof, xin 
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reprint…) thì liên hệ, rồi người đó liên lạc với các coauthor khác nếu cần. Do đó, nếu nói chỉ có 
first author và CA mới có đóng góp quan trọng cho công trình là hoàn toàn sai! Tôi được biết có 
PhD student ở Đức khi viết báo đã được ghi là first author còn “đòi” thầy cho mình đứng làm 
“CA”, nhưng địa chỉ email lại dùng là …@yahoo.com, vì chỗ làm việc đâu có ổn định. Tất 
nhiên ông thầy Đức cũng đồng ý, vì có gì “nghiêm trọng” lắm đâu mà thầy không đồng ý? Sau 
này có việc gì cần liên lạc về bài báo thì “CA” này lại phải mail hỏi thầy và các đồng nghiệp, 
như vậy có phải là “oai” không? Ngoài ra, nói như GS NVT khi hợp tác quốc tế với các nước mà 
mình không là “CA” thì bị “thực dân hóa” cũng là sai! Thử xem các công trình lớn như: giải mã 
genome người, genome lúa…có hàng chục nước và hàng trăm tác giả tham gia (xem trên 
Nature…) mà khi đăng báo cũng chỉ cần có 1 first author và 1 CA thì số còn lại bị “thực dân 
hóa” hết à? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

mời các bác xem bài này 
nguyenvantuan.net/index.php?option=com_content&view=a… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 soixich-education says: 

To: GS Ngang, 
Khi bổ sung các papers của PGS Thước Bác làm ơn đưa giùm đường Link tới bài báo luôn để 
khỏi phải mất thì giờ người khác khi muốn xem lại, Thank. 

Corresponding Author: Không chỉ là người liên lạc, submite báo v.v. mà Corresponding là 1) 
Boss, 2) Người làm chủ đề tài nghiên cứu, 3) cung cấp mọi tiền bạc, tài chính liên quan đến thực 
hiện đề tài cũng như chí phí cho đăng báo. 
Nếu First author vừa là corresponding authors thì hầu hết họ đã là researcher, có project 
riêng….khi này tên cuối là boss của họ hoặc head Lab. 
Điều quan trọng trọng của một Scientist không phải là first-, co-author, last authors mà trong 
chuyên ngành hẹp, khi nói đến họ thì ai cũng biết đó là quan trọng (dĩ nhiên những người như 
vậy thì chắc chắn họ có nhiều contribute cho ngành đó, nghĩa là có nhiều papers với first và 
corresponding. 

Note: Bác Inhanha khi update paper của PGS Thước xin cho đường link luon, cám ơn) 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 GS Ngang says: 

Mời các bác xem ví dụ công trình sau đây trên Nature (download free PDF): không dễ đếm hết 
số coauthor, nhưng cũng chỉ 1 first author; 3 corresponding authors; còn lại phải chăng đều 
không có đóng góp nhiều và bị “thực dân hóa”? 

www.nature.com/nature/journal/v409/n6822/full/409860a0.html 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 GS Ngang says: 

Ví dụ nữa, bài Genome lúa (download free PDF) : 1 first author, 1 CA, còn lại bao nhiêu người 
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khác, nước khác là gì? 
www.nature.com/nature/journal/v436/n7052/abs/nature03895…. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 soixich-education says: 

GS Ngang- 
Ai cũng biết Human Genome project là một project lớn, và nhiều Viện, Trường cùng tham gia. 
Trong list đó cũng không ít người tham gia trực tiếp mà boss của các Lab. Tuy nhiên không ai 
phủ nhận, chỉ cần Viện và Trường mình có tên vào đó là vinh dự rồi. 
GS Ngang phải biết đây là Nature chứ không phải là journal với impact factor dưới 5 nghe bác. 
vá các Viện ở trên là word class institute bác à. Dĩ nhiên là researcher của các Viện Trường đó 
thôi cũng là high class rồi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 soixich-education says: 

GS Ngang Said: 
Ví dụ nữa, bài Genome lúa (download free PDF) : 1 first author, 1 CA, còn lại bao nhiêu người 
khác, nước khác là gì? 

Bác Ngang à, Nature mà, có lẻ mẫu gạo cũng có thể từ VN (VN nhất về lúa gạo mà), Tuy nhiên 
là Nature cho nên không thể cho tên ngoại giao như các báo khác được. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 chim_nhon says: 

Bây giờ cứ tranh luận theo kiểu đưa ví dụ phản bác nhau và “đánh tráo đối tượng so sánh” thế 
này chắc tết angola cũng không xong! 

Tôi có ý tưởng thế này: bây giờ không cần cao siêu Nature hay Science làm gì cho mệt (vì có tác 
giả nào làm việc ở Việt Nam hoặc Viện/Trường nào ở VN được đăng đâu mà các bác lôi vào 
đây). Chúng ta tập trung vào những gì liên quan đến ứng viên đó: nước đứng địa chỉ đăng báo, 
tạp chí mà tác giả đó đã đăng, … để tranh luận về đóng góp của ứng cử viên về các bài báo đó. 

Tôi lấy ví dụ đang nói về Ô. Thước. Ông này đã từng học NCS, Postdoc (?) ở Nhật thì: 

- Chứng minh ở Nhật, vị trí first hay các vị trí khác nhau là không quan trọng? Dẫn chứng? 

Ô. này đã từng published: 
1) Applied and Environmental Microbiology (AEM), IF 3.801: 03 bài 
2) International Journal of Food Microbiology (IJFM), IF 2.753 : 01 bài 
3) Biochemica et Biophysica Acta (BBA), IF 2.713: 02 bài (1 bài đứng đầu) 
4) Applied Microbiology and Biotechnology (MMB), IF 2.569: 01 bài 
5) Journal of Fermentation and Bioengineering, nay là: Journal of Bioscience and 
Bioengineering (JBB), IF 1.702: 07 bài (3 bài đứng đầu) 
6) Plasmid, IF 1.255: 01 bài 
7) Agricultural and Biological chemistry, nay là: Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
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(BBB), IF 1,25: 01 bài 

- Hãy chỉ ra những báo nào không quan trọng vị trí. 

- Hãy chỉ ra báo nào có author list theo thứ tự ABC trong số những báo này? 

- Các vấn đề tranh luận khác cũng chỉ dựa trên những gì liên quan đến ứng cử viên đó thôi, 
không lấy sang tạp chí khác, nước khác, tác giả khác. 

Tôi nghĩ có như thế mới kết thúc được những tranh luận ở đây. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 months ago.  
 soixich-education says: 

Bác TPHCM Said: 
Tôi có dịp gặp GS ở hội nghị và có thể xác nhận là GS Thước ….. 
Ồ vậy thì bác cùng ngành với PGS Thước rồi. Bác làm ơn liệt kê số papers của PGS thước để 
mọi người (khác ngành khỏi phải cực khổ), Thanks Bác nhiều. 
Tuy nhiên Bác làm ơn nghi lại đường Link trong mỗi paper giùm chứ như Bác GS Ngang cứ 
viết tới làm em dân ngoại đạo tìm bở hơi tai. 
Thank bác TPHCM trước. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 soixich-education says: 

Chim Nhon Said: 
Ô. này đã từng published:……. 

Chính xác là Ông này publised….(…bài) (vì bác Ngang khonng cho đường link nên tôi không 
biết… 
Còn các bài khác của người khác Publised bác ơi, TLT chỉ phụ thôi Bác ơi!! 
bác nói vậy, Inoue, Tran thu Hap Van, …..buồn chết 
Theo tôi thì PGS Thước không thể vào list nhiều SCI được.. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 GS Ngang says: 

Xin tiết lộ: Ngang tôi cũng đã từng ở Nhật không ít hơn 4 năm (và nhiều năm làm researcher ở 
một số nước khác) nên cũng biết thế nào là publish các bài báo quốc tế, thế nào thứ tự các tác 
giả, contribution của từng người, CA là gi? 
Tôi đề nghị: Không nên tiếp tục tranh luận về PGS. Thước nữa. Vì sự thật vẫn là sự thật: PGS. 
Thước là người có tương đối nhiều bài ISI, so với mặt bằng chung của VN, nhất là ngành sinh 
(như bác TPHCM cũng đồng tình với tôi). Nhưng, tốt nhất cứ hãy để PGS. Thước ở ngoài danh 
sách này! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hoa1950 says: 

Tôi nghĩ rằng PGS. Thước được ra khỏi danh danh ứng viên dỏm là tốt rồi. 
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Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: Điều cấm kỵ trên JIPV là tấn công nhau và tự ái. 

Một số Editors đã được nhắc nhở vì hơi nóng tính (hầu như những người làm KH nghiêm 
túc đều nóng tính?), và hôm nay các Editors đó là tranh luận rất hoà bình. JIPV xin cảm 
ơn tinh thần khoa học của các Editors. 

Tuy nhiên, JIPV không đồng ý sự tự ái của Editor GS Ngang (dùng “!”). Đó là nhận định 
chủ quan của JIPV, nếu sai thì xin lỗi bác. 

JIPV cũng xin lưu ý các Editors hạn chế dùng “!” vì dễ bị hiểu lầm là chế giễu hay cười 
nhạo,…. Trong khoa học chúng ta nên hạn chế dùng “!”. 

Tất cả thông tin các Editors nêu điều có cơ sở. Việc xác định tác giả chính thật ra rất khó. 
CA, First, Last chưa hẳn là the main vì văn hóa của mỗi nhóm nghiên cứu có thể khác 
nhau. Những người trong JIPV đã từng là người trong cuộc của tấc cả các trường hợp 
trên. 

Tuy nhiên có thể xác định một cách tương đối thông qua thông kê công bố của ứng viên: 
JIPV sẽ xác định xem văn hoá ghi tên tác giả của nhóm đó là ABC hay First hay CA và sẽ 
xem xét PGS TLT có được vào danh sách ISI hay không. 

Hiện tại về number thì PGS TLT ok (nếu thống kê exactly). Vấn đề các Editors chưa chú ý 
nhưng rất quan trọng là tiêu chuẩn được chọn. JIPV đã đưa ra các levels nhưng theo các 
Editors thì còn phải bổ sung thêm điều kiện để tránh những trường hợp chỉ là tác giả phụ. 
Editors nên trao đổi thêm về this issue. 

Nhận định chung của JIPV là First (or the order of contribution) and ABC là hai xu 
hướng phổ biến. Mong các Editors tiếp tục tranh luận. 

Mọi quyết định của JIPV chỉ dựa vào chứng cứ khoa học, không dựa vào voting. Do đó 
Editors are free to comment or to debate. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 GS Ngang says: 

Thảo luận với ý kiến của bác Hoa1950: 
PGS. Thước vượt chuẩn 2X (số bài >8) đối với PGS và >1.5X (số bài >10) của GS, tức là PGS 
Thước nếu bây giờ được phong ngay là GS cũng là GS “xịn”, sao bác lại nói “được ra khỏi danh 
sách ứng viên dỏm là tốt rồi”? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 months ago.  
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 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi thích JIPV là ở chổ KHOA HỌC và HOÀ BÌNH. JIPV đúng là một Journal, không giống 
như các nơi khác chỉ toàn “đánh nhau”. 

Nhân đây tôi xin giới thiệu một người hàng đầu trong giới Toán học hiện này, nhóm của anh 
dùng ABC: 

www.math.ucla.edu/~tao/preprints/ 

Vài lưu ý: 3 huy chương Olympic đồng, bạc, vàng, Field Medal và hàng loạt giải thưởng khác, 
tất cả các tạp chí hàng đầu trong Toán đều có tên anh ấy, anh ấy mới 35. 

Các bác vào wiki đọc về anh này: en.wikipedia.org/wiki/Terence_Tao 

Nếu ta xét theo First author thì anh này mệt. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

Tôi đề nghị để nằm trong danh sách công bố nhiều ISI thì ngoài tiêu chuẩn về định mức bằng 
cách đếm bài, ứng viên phải đạt 
+ Tối thiểu số bài có tên đầu hoặc CA = 1/2 so với tiêu chuẩn. 
+ Nếu bài có tên đầu hoặc CA thuộc tạp chí TOP thì miễn yêu cầu trên. 

Với loại xếp tên ABC thì các bác đề nghị thêm. Tôi không rành. 
Tôi cũng nghĩ nên đổi tên danh sách này thành một cái tên có tính trang trọng hơn vì với cái tên 
như hiện nay làm nhiều người cứ hiểu lầm cứ có nhiều báo là được. 

Ngoài ra xin các bác cho ý kiến về việc có nên sắp xếp danh sách của các nhà khoa học có nhiều 
bài theo lĩnh vực nghiên cứu/ngành hay không. Cá nhân tôi thấy kiểu sắp xếp hiện nay là hơi rối, 
việc tra cứu tìm một vị nào đó mình quan tâm là không dễ. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Có bài không để CA là ai: 

annals.math.princeton.edu/annals/2009/169-2/annals-v169-n… 

Tôi nghĩ first, CA chưa phải là tối ưu. 

Danh sách sắp xếp theo ngành cũng hay, nhưng dễ làm cho người của một số ngành chán nãn vì 
ngành họ công bố ít quá, nên cẩn thận. Tra cứu thì có gì khó, dùng Find trong browser là có 
ngay. 

JIPV đã được xây dựng công phu, mọi thay đổi nên cẩn thận, nếu không chúng ta bị cười thì 
nguy. 
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Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tuan Ngoc@ says: 

Trong link này, Admin cũng đã nêu quan điểm về danh sách ISI: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/ 

Nhìn chung, việc đánh giá giỏi thì không phải dễ. Các bác chú ý đề nghị của bác Tổng Đài 1080 
và trả lời của Admin. 

Tôi thấy ý kiến này có thể chấp nhận được: “JIPV sẽ xác định xem văn hoá ghi tên tác giả của 
nhóm đó là ABC hay First hay CA và sẽ xem xét PGS TLT có được vào danh sách ISI hay 
không.” 

Vấn đề bây giờ mọi người nên thảo luận để yêu cầu Admin thêm điều kiện gì đó nhằm giảm tác 
giả phụ có nhiều bài vào danh sách. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

Tôi không đồng ý với ý kiến của bác Hội viên hội Toán học. Những người làm khoa học thật sự 
khi nhìn vào danh sách này không hề chán nản, không hề nghĩ rằng do ngành mình khó nên khó 
đăng báo cả mà trái lại họ lại có thể nghĩ với số công bố ít ở ngành mình như thế thì mình cũng 
thừa sức có trong danh sách này. hì hì. Tôi thì thấy nhìn vào mấy vị cả trăm bài ISI thì mới nản 
thôi. 
Vả lại, chẳng có nhà khoa học nào lại đi so sánh ngành mình với ngành khác cả vì so sánh như 
vậy rõ ràng vô lý. 
Tra cứu tên thì có thể không khó khăn, nhưng bây giờ tôi muốn tìm xem 5 vị có số bài nhiều 
nhất của ngành Toán là những vị nào thì bác chỉ cho tôi xem tôi phải tìm làm sao cho tiết kiệm 
thời gian nhất? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

@inhainha: Thật ra tôi và mấy người bên Tin học, Sinh học, Hoá học,…. từng “đấu võ mồm”. 
Họ bảo “mấy thằng làm lý thuyết” thì dễ đăng…… Tôi không phản đối phân chuyên ngành, chỉ 
muốn giữ hòa khí thôi. Tôi nghĩ việc động viên là rất quan trọng. 

Hơn nữa tôi thấy công bố ISI của ta thật sự không nhiều nên việc xem theo ngành chắc không 
khó. Nói gì thì nói, việc giữ hoà khí, tránh “xảy ra chiến tranh”, động viên là điều cần thiết. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

“Họ bảo “mấy thằng làm lý thuyết” thì dễ đăng” 

Đó là những lời lẽ ngụy biện của mấy ông dỏm, bác Hội viên hội Toán học chấp làm gì. Cái 
chính của việc sắp xếp ở đây chủ yếu là giúp cho những em SV, những nhà khoa học tương lai 
dễ tra cứu, so sánh đối chiếu và giúp họ tìm được cho mình một supervisor xịn. Em thuộc ngành 
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cơ học, số vị nhiều bài “ít xỉn” mà em còn ủng hộ sắp xếp huống chi là bác thuộc ngành Toán 
học. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 vuhuy.number says: 

Có cần làm thế không? Không nên “sỉ nhục” và làm “tự ái” những ngành khác. Sinh viên, NCS 
thì không khó để tìm thầy theo danh sách. Họ chỉ cần lọc theo trường, theo viện là ra ngay. Đúng 
là “ngụy biện” là nghề của mấy ông dỏm, nhưng cũng nên tránh gây xung đột giữa các ngành. 

Về ông TLT, JIPV nên tôn trọng quy định của mình, cái gì đúng với quy định thì phải thực hiện, 
nếu có thêm quy định mới thì khác. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Các bác vào ISI mà xem, giới Toán học thế giới hầu hết dùng ABC, có một số nhóm ở VN dùng 
first. Việc này JIPV hết sức cẩn thận. Cách tốt nhất là quan sát xem nhóm ghi tên tác giả theo 
kiểu gì. 

Vế sắp theo chuyên ngành, như tôi đã nói là không nên làm nãn chí những ngành khác. Xếp theo 
chuyên ngành thì tôi còn khoái là đằng khác, vì sao? Toán có rất nhiều…. Tôi phải tự hào chứ, 
nhưng sao tôi khuyên là không nên? Vì sự nghiệp chung thôi (hình như có mùi lãnh đạo nhỉ? 
Nhưng tôi thật lòng khuyên như thế). 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 soixich-education says: 

Topic: Số lượng tác giả trong một bài báo và thứ tự của Tác Giả: 
Nói chung đối với một NCS đang làm Ph.D thì số lượng tác giả không quan trọng. Quan trọng là 
NCS phải được là First author hay không. Vì nếu NCS chỉ được Co-author (from Second- to the 
second last author) ngay với nhiều papers thì cũng không được tốt nghiệp. Mọt số khoa mạnh thì 
yêu cầu 3 papers, khoa yếu thì 1 paper là tốt nghiệp. Như vậy First author là rất quan trọng cho 
một NCS để tốt nghiệp Ph.D. Dĩ nhiên last author là advisor của họ. Như vậy đối với Ph.D, bài 
báo có bao nhiêu author không quan trọng trong mục đích của họ. Tuy nhiên một Paper khoảng 
Impact factor 3-5 mà list author 10-15 thì cũng xấu hổ, không phải cho First author mà cho 
nhóm nghiên cứu của họ (Vì khi nhìn vào các nhà khoa học khác sẽ đánh giá nhóm này không 
nghiên túc và ngoại giao nhiều). Điều này sẽ ảnh hưỡng nếu họ là Reviewer trong những paper 
trong tương lai. Và long author list thường xẩy ra ở các nưóc khoa học đang phát triển như 
China, Korea). Nhiều bài chỉ có vài ba thí nghiệm mà list authors đến mưới mấy người. 

Tuy nhiên nếu firts author là Research Scientist hoặc là Professor class thì càng nhiều tác giả 
ngoại giao sẽ bất lợi cho họ trong khi xét từ trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên chính hoặc từ 
PGS lên GS. 
Thông thường cách tính như sau: 
- Nếu là một tác giả thì họ sẽ nhận 100% điểm khi xét. 
- Nếu là 2-5 tác giả thì sẻ là 70%, 60%, 50%, và 40%. 
Như vậy càng nhiều tác giả thì bất lợi cho họ. Nếu họ có nhiều bài trong năm thì không sao, 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157623954701111/�
http://www.flickr.com/photos/49405532@N02/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157623955033191/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157623956717181/�
http://www.flickr.com/photos/49677209@N03/�


nhưng chỉ một bài/nam mà nhiều tác giả thì không tốt. 
- Không ai phủ phận first và corresponding là quan Trọng nhất. 
Về thứ tự author trong một paper bình thường thì hầu hết (không nói là toàn bộ thí nghiệm điều 
do first author làm. trong trường hợp 2 người làm bằng nhau thì họ sẽ chú thích là first và 
Second là ngang nhau trong contribute (trường hợp chú thích 3 người thì rất hiếm trong các 
paper bình thường, Impact factor <5). 
Tóm lại: Paper càng ít author càng tốt (ngoại trừ những nghiên cứu liên quan đến gene map). 
Thường những papers nhiều tác giả thường là những Lab yếu và Advisor cũng yếu. Họ đưa thêm 
Author ngoại giao vào (thường là những Prof. yếu) để sau này nếu nhóm đó có paper thì cũng 
ngoại giao lại (cọng sinh để cùng phát triễn mà). 

Riêng về thứ tự ABC thì có một vài nhóm làm nhưng first và corresponding author thì chắc chắn 
là không ABC. Vì nếu ABC trong những papers của Cell, nature Science, PNAS…thì là đại nạn 
và sẽ kiện tụng ngay. Bởi vì anh chỉ cần 1-2 papers với first author trong những tạp chí trên thì 
cuộc đời khoa học của anh sẽ thay đồi ngay (rất dễ kiếm 100.000 USD/năm trong những công 
việc nghiên cứu tới). 
Vài dòng bình loạn, nếu sai các Bác sữa giùm. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
soixich-education edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin tiếp thu và cảm ơn các ý kiến khoa học của các Editors. JIPV sẽ nghiên cứu 
các vấn đề liên quan. Tiêu chuẩn chọn vào danh sách ISI sẽ có thay đổi theo hướng hạn chế 
tác giả phụ vào danh sách. Tuy nhiên, các con số sẽ không đổi. Vậy Editors tạm ngưng 
tranh luận về vấn đề này nếu không có phát hiện gì mới. PGS- TS Trần Linh Thước sẽ 
được xét vào danh sách ISI sau khi chuẩn mới được công bố. Các trường hợp trong danh 
sách ISI cũng sẽ được xem xét lại theo chuẩn mới. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

CÔNG CỤ TRA CỨU: Gần đây Editor Sông Hồng và Editor inhainha có tranh luận về 
công cụ thống kê công bố khoa học. Xét thấy tình hình căng thẳng, JIPV xin mời hai 
Editors và các Editors khác tham gia tranh luận về chủ đề này trong mục này. JIPV đã 
chuyển các tranh luận liên quan bên mục Submission sang bên đây (các bài trong mục này 
không bị xoá): 

====================================================== 
inhainha says: 

đề nghị JIPV xác nhận lại những thông tin mà tôi đã cung cấp ở trên: 
+ PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS thuộc top 10 chuyên ngành 
ANALYSIS 
+ Những bài ông Thắng đã submit trong THEORY OF PROBABILITY AND ITS 
APPLICATIONS trước năm 1996 (là năm mà tạp chí này bắt đầu nằm trong hệ thống ISI) 
không được công nhận trong ISI 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157623958595741/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624089443790/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


+ Ông Thắng có 1 bài SCIE thuộc hạng cuối đó là tạp chí Memoirs of Faculty of Science, 
Kyushy University. 
Sample paths of random linear operators in Banach spaces 
DH Thang – Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. …, 1992 – J-STAGE 
joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/kyushumfs/46.287?from=Google 
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12995&tip=sid&a…. 
xin cám ơn 

Đính chính: xin lỗi, thông tin về tạp chí Memoirs of Faculty of Science, Kyushu University 
thuộc SCIE là không chính xác, tôi đã nhầm tên tạp chí này với tạp chí Memoirs of the Kyushu 
University, Faculty of Engineering 
Hiện nay tạp chí Memoirs of Faculty of Science, Kyushu University, series A, Mathematics đã 
đổi tên thành Kyushu Journal of Mathematics và chỉ trở thành SCIE từ năm 2006. Như vậy bài 
của ông Thắng trong tạp chí này vào năm 1992 không được công nhận thuộc SCIE 
www.jstage.jst.go.jp/browse/kyushumfs/_vols 
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=7500153108&tip=… 
====================================================== 

Sông Hồng says: 

To inhainha: 

> hì hì, bác sông Hồng ơi, em nghĩ bác nên xem lại khả năng tra 
> Web of Science mới đúng. 
> Em tra bằng phần mềm Harzing Publish or Perish thì ra tả pí lù 
> các tạp chí cả ISI và non-ISI. Trong đó em lọc một số các tạp chí 
> và kiểm tra xem nó có thuộc ISI không 

Bác dùng một phần mềm khác, có nghĩa là bác thừa nhận không có phương tiện kỹ thuật để 
dùng Web of Science ? 

JIPV tuyên bố dùng Web of Science. Cho nên việc bác dùng bất cứ phần mềm nào khác là 
không thích hợp, không được phép. 

Hai phần mềm khác nhau nếu chúng đem lại 2 kết quả khác nhau thì đó là vấn đề độ tin cậy của 
ít nhất 1 trong 2 cái đó, không phải vấn đề của người tra cứu. 
Tự bác cũng thấy cái mà bác tra ra “tả pí lù”. Hành động “em lọc một số các tạp chí và kiểm tra 
xem nó có thuộc ISI không” rất đáng lo ngại, vì danh sách ISI thay đổi theo thời gian. 

Thế thì dựa vào đâu bác bảo rằng “em nghĩ bác nên xem lại khả năng tra Web of Science mới 
đúng”??? Kết luận đó hiển nhiên là thiếu căn cứ 

BẰNG CHỨNG LÀ: Kết quả tra cứu Web of Science của tôi cho trường hợp ĐHT trùng hoàn 
toàn với kết quả vừa công bố của the 4th Managing Editor, và khác với kết quả của bác. 
====================================================== 
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inhainha says: 

@Sông Hồng: 
Bác lưu ý cho là em dùng phần mềm khác không có nghĩa là em không thể dùng những phương 
tiện khác nhé bác. 

JIPV tuyên bố dùng Web of Science hay không thì em không biết. Nhưng chắc chắn JIPV không 
tuyên bố “CHỈ” công nhận kết quả của Web of Science. Nếu thế thì cần gì phải phản biện nữa 
phải không bác? Bác admin vào xác nhận giúp nhận định của em nhé. 

[trích] 
Hai phần mềm khác nhau nếu chúng đem lại 2 kết quả khác nhau thì đó là vấn đề độ tin cậy của 
ít nhất 1 trong 2 cái đó, không phải vấn đề của người tra cứu. 
[hết trích] 
Nhận định này của bác, em không hoàn toàn đồng ý. Bất kỳ một công cụ nào cũng đều có rủi ro 
vì vậy người tra cứu phải lường trước được những thiếu sót và sử dụng đồng thời các công cụ 
khác nhau để tăng độ chính xác cho tra cứu của mình. Người tra cứu không thể chỉ chăm chăm 
vào một công cụ rồi phủ quyết những công cụ khác như bác đang đề cập như vậy. 

Ở bài trước em cho rằng bác cũng nên xem lại khả năng tra Web of Science thì cho phép em rút 
lại lời nói trước. Và qua lần trả lời của bác ở trên, em xin nói lại là bác nên xem lại khả năng tra 
cứu tạp chí, nên biết sử dụng nhiều công cụ để nâng cao tính chính xác hơn. 

Hiện nay, có một số công cụ để tra cứu, tìm hiểu số bài báo của cá nhân gồm: 
Web of Science: 
apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=… 
Nhưng trang này có nhược điểm chỉ tra cứu được những bài từ 1993 trở về sau, việc bác tra cứu 
được những bài ở những năm trước đó thì em cũng không rõ, em rất vui mừng nếu bác chỉ điểm 
cho chỗ này 

Scopus 
www.scopus.com/search/form.url 

Pubmed 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Google scholar 
scholar.google.com 

Phần mềm Harzing Publish or Perish 
www.harzing.com/pop.htm 

Còn để tra cứu thứ hạng tạp chí, thống kê số tạp chí của các quốc gia thì dùng trang này: 
www.scimagojr.com/index.php 

Việc bác và 4th managing Editor có cùng 1 kết quả thì cũng không có gì ngạc nhiên nếu cả 2 bác 

http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N1g1fgEGmigEkI3LkH1&preferencesSaved=�
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đều sử dụng chung 1 công cụ. Nếu bác nghĩ bác tra cứu chính xác hơn thì xin bác hãy xác nhận 
giúp 2 thông tin sau của em là đúng hay sai nhé: 

+ PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS thuộc top 10 chuyên ngành 
ANALYSIS 
+ Những bài ông Thắng đã submit trong THEORY OF PROBABILITY AND ITS 
APPLICATIONS trước năm 1996 (là năm mà tạp chí này bắt đầu nằm trong hệ thống ISI) 
không được công nhận trong ISI 

cám ơn bác trước 
====================================================== 

Sông Hồng says: 

Tôi luôn chủ trương trao đổi thận trọng và hoà nhã. 

A) Về thời đoạn của Web of Science: 
Sử dụng thư viện của đại học của tôi, trang web này cho các bài từ 1980 trở lại đây. Các bài 
được dịch từ tiếng Nga xuất bản 1979 vẫn có thể xuất hiện, nếu chúng được dịch 1980. 

B) Câu hỏi PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS có thuộc top 10 chuyên ngành 
ANALYSIS hay không là một câu hỏi buồn cười đối với những nhà Toán học. Nó cũng tựa như 
hỏi: “Mèo mun là một trong 10 loài chó đẹp nhất, có đúng không?” Lý do: Probability and 
related fields hoàn toàn không phải là Giải tích. Cho nên, đối với những người làm toán thì 
không nên tra cứu phần mềm nào cho kết quả như trên. 

C) 4 bài của ông ĐHT in trong THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS 
trước năm 1996 (copy ở dưới) đều có trong dang sách ISI của Web of Science. Kết quả tra cứu 
của the 4th Managing Editor cũng cho thấy như vậy. (Không có chuyện như bác nói.) 

19. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS 
Author(s): DANG HT 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 
415-423 Published: 1992 
Times Cited: 0 

21. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

22. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 



379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

23. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 
====================================================== 
inhainha says: 

[trích] 
Câu hỏi PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS có thuộc top 10 chuyên ngành 
ANALYSIS hay không là một câu hỏi buồn cười đối với những nhà Toán học. Nó cũng tựa như 
hỏi: “Mèo mun là một trong 10 loài chó đẹp nhất, có đúng không?” Lý do: Probability and 
related fields hoàn toàn không phải là Giải tích. Cho nên, đối với những người làm toán thì 
không nên tra cứu phần mềm nào cho kết quả như trên. 
[hết trích] 
Em nghĩ bác đã không thận trọng khi trả lời như thế vì bác chưa hiểu rõ tạp chí PROBABILITY 
THEORY AND RELATED FIELDS 
Bác có thể tham khảo ở địa chỉ sau để biết tạp chí này có nhận đăng các bài thuộc lĩnh vực giải 
tích không nhé 
www.springerlink.com/content/100451/ 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: JIPV chủ yếu dùng Web of Science. Các công cụ khác vẫn được sử sụng khi cần 
thiết, nhưng các kết quả tra cứu phải được so lại với Web of Science. JIPV cũng chỉ dùng 
rankings của Web of Science. Lưu ý thêm rằng một tạp chí có thể được ISI xếp vào nhiều 
Subject areas, JIPV chọn “the first subject” khi liên kết trực tiếp từ Web of Science sang 
ISI. 

Việc tranh luận trên JIPV phải hoà bình và khoa học, tránh “đánh đấm” vào trình độ của 
nhau, phải có tình thần học hỏi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thấy ai sai thì giúp họ sửa 
sai,…. 

Mọi ý kiến đóng góp cho JIPV đều được quan tâm. Tránh “nói bóng nói gió” dễ gây hiểu 
nhằm đối với một số bác nóng tính trong JIPV. 

Xin cảm ơn các Editors và mời các Editors tiếp tục. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
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 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Editor Sông Hồng: “Probability and related fields hoàn toàn không phải là Giải tích”. 

Tôi nghĩ việc xếp tạp chí này vào Analysis cũng không hẳn là sai. Những công trình tầm cỡ về 
Analysis vẫn có thể được công bố trên tạp chí này vì cơ sở nghiên cứu Probability ở tầm cao có 
thể là Giải tích hàm, Giải tích ngẫu nhiên, Lý thuyết độ đo,…. Do đó tôi nghĩ việc ISI xếp tạp 
chí này vào Analysis (nếu có) thì cũng có lí, nhưng tôi không nghĩ tạp chí này là một “first 
subject” của Analysis. 

Một tạp chí có thể được xếp vào nhiều Fields, mọi người phải xem Field nào là chính cho từng 
tạp chí. 

Tạp chí mà mọi người đang trao đổi thuộc “STATISTICS & PROBABILITY” là đúng theo sắp 
xếp của ISI, và tôi thấy cũng hợp lí. 

Do đó việc Editor inhainha chọn ranking của tạp chí này trong nhóm Analysis là không phù hợp. 
IF của mỗi nhóm tạp chí không giống nhau. Do đó việc Editor Sông Hồng phản công “Mèo mun 
là một trong 10 loài chó đẹp nhất, có đúng không?” thì nghe cũng có lí. Nhưng trên hết là mọi 
người không nên ….. như Admin đã lưu ý. 

Tôi nghĩ sự hiểu biết của mỗi người là giới hạn (tôi cũng thế), quan trọng là phải biết chia sẽ 
thông tin cho nhau. 

Thiển ý của tôi là như thế, có gì sai thì xin mọi người đóng góp và chỉ bảo. Xin cảm ơn. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

“Em nghĩ bác đã không thận trọng khi trả lời như thế vì bác chưa hiểu rõ tạp chí”. Nếu câu này 
được viết như “Em nghĩ bác nên xem lại dùm em vì em thấy như thế này………. ” thì sẽ hoà 
bình hơn. 

“Thế mới biết JIPV tuyên bố dùng Web of Science…..”. Nếu câu này được viết lại “JIPV tuyên 
bố dùng Web of Science, nhưng sao một số người ở đây lại dùng những công cụ khác. JIPV vui 
lòng giải thích….” thì chắc mấy ông quản trị JIPV không bực bội! 

“hì hì, bác sông Hồng ơi, em nghĩ bác nên xem lại khả năng tra 
Web of Science mới đúng”. Cười hì hì và lại chê trách khả năng của người khác thì dễ làm 
người khác bực bội, dù họ sai. Dù cho có bị bác SH đá trước đó thì cũng không nên đá lại, việc 
đá qua đá lại thì dễ bị “phản lưới nhà”. Nếu bảo “em tra ra thế này, bác xem lại dùm em…” thì 
chắc sẽ hoà bình hơn. 

“…. là một câu hỏi buồn cười đối với những nhà Toán học”. Chỉ cần cho biết đúng hay sai và lí 
do là được rồi. Nếu “buồn cười” thì dễ sinh mâu thuẫn. Ngay cả những “GS, PGS, TSKH” của 
ta đôi khi còn lúng túng trong việc phân biệt bài báo ISI, nhiều vị tra danh sách tạp chí ISI và 
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thấy mình từng có bài trong một tạp chí ISI và tự sướng “bài của tớ là bài ISI nhé”; hay có vị 
phán “IF của Vietnam Journal of Mathematics là 0.05…..” (nhưng thật ra đó là MCQ trên Math. 
Scinet, tạp chí này còn lâu mới là một ISI, vị này có nhiều bài ISI, là GS.TSKH, có chân trong 
HĐ học hàm, HĐ của cái Qũy,…) 

Vài trao đổi của một người làm toán vừa yếu lại vừa nghèo, có gì quá đáng thì xin các bác chỉ 
bảo. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

inhainha says: 

trong cái rank Statistics & Probability có điều gì đó không ổn, em thấy đa số đó là các tạp chí 
thuộc lĩnh vực y sinh và kinh tế, những ngành này IF rất cao, một tạp chí toán xác suất thuần túy 
không thể nào chen vào nhóm này được vì đa số các tạp chí toán thuần túy có IF thấp hơn rất 
nhiều so với nhóm trên. Vì vậy một nhà nghiên cứu toán thống kê thuần túy sẽ nhiều khả năng 
không bao giờ nộp được bài trong top 10 
Posted 13 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
====================================================== 

connan2010 says: 

@ Inhainha & JIPV: cái này mình đã nói trước rồi. Cái ranking của ISI không thể nào chính xác 
được đâu. Nó có nhiều điều không hơp lý lắm. Nếu chúng ta xét số lượng thì ok. Nhưng nếu xét 
có phải bài thuộc top hay không thì phải cẩn thận. Chằng hạn cái Bulletin of the AMS cũng 
thuộc top. Nhưng trước đây thì cái này nó đăng paper. Còn hiện giờ nó chỉ đăng tóm tắt các 
paper thôi. Cho nên có bài trên Bulletin of the AMS cũng không nói được gì. Một tạp chí khác là 
Journal of Functional Analysis cũng là 1 tạp chí rất tốt nhưng chỉ được vào class Q2, trong khi 
nam 2006 theo bảng xếp hạng của ISI thì nó đứng thứ 11!!! Vì thế mình nghĩ chúng ta nên cẩn 
thận khi xét bài nào thuộc top . 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 TPHCM says: 

Bác sợi xích ngành Y-sinh? bác nói khá chính xác, tuy nhiên tôi có ý kiến sau: 

1/ Nhiều tác giả thường có trong nghiên cứu lớn trong nghiên cứu lâm sàng vì nhiều trung tâm, 
nhiều lab. Ngay cả IP 3-5 cũng không có gì ngạc nhiên vì nghiên cứu lầm sàng cần nhiều bác sĩ 
thu thập mẫu. 

2/ GS Ngang chắc là chưa làm GS hay chưa làm ở nước ngoài nhiều năm, hay ngành nào khác. 
Ngành Y-sinh không có tiền thì vứt, mà ai có tiền thì có quyền, vì vậy GS có tiền (grant, fund) 
họ mướn Postdoc, sinh viên làm thì người làm sẽ làm 1st Author (cho tốt nghiệp của họ). Boss 
tất nhiên là tên cuối cùng là CA. 1 số 1st author kiêm luôn là CA thì ông boss dễ tính hay anh 1 
đó cũng có tiền nghiên cứu đâu đó. 
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3/ Với 15 bài mà GS Ngang bảo làm GS xịn thì còn kém lắm, nên xem bao nhiêu bài từ khi về 
VN? bao nhiêu bài làm CA? không thể không theo quốc tế được. Tôi nghĩ cứ theo đề nghị của 
GS Tuấn là tốt. PGS có factor H>11, GS xịn H>20 
Tác giả 1 và CA cho 100% điểm của IF. Tác giả 2 thì 90%, 3 thì giảm 80% thì hợp lý. Giảm tới 
40% là vừa. 

Tôi thì cho rằng GS Thước có tầm cở tại VN hiện nay, chứ GS xịn thì phải tầm Quốc tế. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
TPHCM edited this topic 2 months ago.  
 Hoa1950 says: 

Có lẽ các bác xem LLKH của GS Trần Linh Thước sau đây sẽ rõ thêm. 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: JIPV đã thống nhất tiêu chuẩn chọn ứng viên vào danh sách ISI. Các Editors xem 
và cho ý kiến (nếu có). 

Căn cứ tiêu chuẩn ban hành ngày 24/5/2010, PGS.TS. Trần Linh Thước không được chọn 
vào danh sách ISI. 

Nhận xét mở rộng: Căn cứ vào PGS Trần Linh Thước’s homepage and Web of Science, 
JIPV thấy rằng ông này không trung thực or innocent trong việc liệt kê công bố khoa học 
trong ông’s homepage. Cũng có thể vị này chưa biết how to list a publication. For example: 

1 Induction of glutathione peroxidase by linoleic acid hydroperoxide in H. mrakii, 
Agricultural Biological Chemistry, , 1990 
2 Purification and characterization of glyoxalase I from H. mrakii, Journal of 
Fermentation and Bioengineering, , 1991 
3 Purification and characterization of methylglyoxal reductase from H. mrakii, Journal of 
Fermentation and Bioengineering, , 1991 

For an international journal, an editor may reject a paper before a refereeing process if 
the author does not know how to list the references. To identify a publication, its page 
numbers and the Volume or the Issue cannot be missed. In this case, the author may be 
either innocent or dishonest; and he or she could not be an acceptable researcher. 

More discussions are welcomed. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

VỀ CÁC “LOẠI HÌNH” NCKH:  
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Hoa1950 says: 

Xin giới thiệu ứng viên: 

- Tên đầy đủ: Ngô Kiều Nhi 
- Chuyên môn: Cơ học 
- Chức danh: GS. TS 
- Công bố ISI: 0 (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm Cơ học ứng dụng, ĐH Bách Khoa học Tp. HCM, ĐH 
Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 
- E-mail: ngokieunhi@yahoo.com 
- Giải thưởng Kovalevskaia 2002 
- Lý lịch khoa học: 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 

Hình trong trang sau: 

tim.vietbao.vn/TS_Ng%c3%b4_Ki%e1%bb%81u_Nhi/ 

vietbao.vn/Xa-hoi/TS-Ngo-Kieu-Nhi-nhan-giai-thuong-Kovale… 

Kính gửi JIPV, 

Tôi không ở trong ngành công nghiệp cơ khí, không hiểu được đóng góp của ứng viên GS Ngô 
Kiều Nhi cho ngành nầy có những giá trị đặc biệt (mặc dù không công bố quốc tế). Theo yêu cầu 
của bác inhainha, tôi xin rút lại submission bài về ứng viên GS Ngô Kiều Nhi. Kính mong JIPV 
chấp thuận. 
Hoa1950 
====================================================== 

JIPV@: Chấp nhận nguyện vọng của Editor. 

====================================================== 

inhainha says: 

Thật lòng, xin bác Hoa1950 rút lại submission ở trường hợp GS Ngô Kiều Nhi. Cô ấy là một 
giảng viên tâm huyết và có nhiều đóng góp cho nền công nghiệp nước nhà. Khoảng năm 1995, 
cô Nhi được phụ trách phân làm trưởng phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng, gọi là phong chức 
chứ thật ra là bị đẩy đi vì lúc đó thiết bị ở phòng thí nghiệm này chỉ là con số 0 tròn trĩnh thế mà 
giờ này nếu các bác có dịp ghé ngang phòng thí nghiệm thì sẽ thấy những điều cô Nhi đã làm 
được có thể xem là thần kỳ. Những việc mà cô Nhi và các cộng sự dưới quyền đã làm được và 
có hiệu quả xã hội rất cao như: 
+ Chế tạo thiết bị cân bằng động (trước đây chưa chế tạo được ở nước ta) 
+ Chế tạo thiết bị kiểm định cấu trúc cầu dầm ứng dụng trong đo đạc kiểm định công trình xây 
dựng (trước đây những thiết bị này đều phải nhờ chuyên gia và thiết bị nước ngoài) 

http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=499�
http://tim.vietbao.vn/TS_Ng%c3%b4_Ki%e1%bb%81u_Nhi/�
http://vietbao.vn/Xa-hoi/TS-Ngo-Kieu-Nhi-nhan-giai-thuong-Kovalevskaica/10835853/157/�


+ Nhiều thiết bị đo và chẩn đoán dao động ứng dụng trong ngành cơ khí … 
+Thiết kế chế tạo bộ điều khiển cho máy CNC (là đơn vị đầu tiên chế tạo thành công, sau này có 
thêm nhiều đơn vị chế tạo được) 
Nếu bác nào là dân nghiên cứu ngành cơ khí thì bác không thể nào không biết đến cô Nhi và 
những tác động mà đóng góp của cô mang lại. 
Thưa JIPV, không nên xét trường hợp cô Nhi vì những lý do sau: 
+ Cô thuộc yếu tố “Đông Âu” 
+ Cô đã nghỉ hưu 
+ Đóng góp của cô cho ngành công nghiệp cơ khí có những giá trị đặc biệt mà người ngoài 
ngành không thể hiểu. 
====================================================== 

JIPV@: Giải trình không thuyết phục. Giải thưởng …. có ý nghĩa khoa học rất thấp. More 
discussions are needed. 
Originally posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 hours ago. 

Lá trúc che nghiêng says: 

Ở đây tôi thấy chúng ta đụng vấn đề về quan điểm/phương pháp luận. 

Nếu xét các khía cạnh: 
(1) thuộc yếu tố “Đông Âu” 
(2) đã nghỉ hưu 
(3) Đóng góp của … cho ngành … có những giá trị đặc biệt mà người ngoài ngành không thể 
hiểu 

thì các ông Trần Văn Nhung, Ngô Thành Phong, Đào Huy Bích, Nguyễn Quý Hỷ… đều nghiệm 
đúng một cách chuẩn mực. Nếu loại bớt yếu tố (2) “đã nghỉ hưu”, thì các ông Đào Trọng Thi, 
Đỗ Ngọc Diệp, Đặng Hùng Thắng… cũng hoàn toàn thoả mãn. 

Để cho công bằng, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. 

Một là, cứ xét tất, không loại trừ ai vì những yếu tố nêu trên. 
Hai là, đồng loạt nương nhẹ hơn đối với các trường hợp trên (và những trường hợp tương tự) vì 
những lý do đã nêu. 
Originally posted 2 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Lá trúc che nghiêng edited this topic 2 hours ago. 

Hoa1950 says: 

Các bác thân mến, tôi không quan tâm đến hai khía cạnh: 

(1) thuộc yếu tố “Đông Âu” 
(2) đã nghỉ hưu. 



Còn khi đề cập đến khía cạnh (3) “đóng góp của … cho ngành … có những giá trị đặc biệt mà 
người ngoài ngành không thể hiểu” thật tình tôi có phần hơi bị lung túng, bởi vì: 

i/ Một GS.TS một ngành khoa học tự nhiên, Kỹ thuật phải có công trình ISI ở mức qui định theo 
tiêu chuẩn của JIPV. 

ii/ Hai là, cái giá trị đặc biệt như thế nào mà người ngoài ngành không thể hiểu: Có thể là dạng 
công bố mật, hoặc không công bố, hoặc thuộc về bí mật công nghệ nên không thể công bố ngay. 

Chính hai điều nầy và thêm đề nghị của bác inhainha, nên tôi nghĩ bài gửi đề cử ứng viên Ngô 
Kiều Nhi chưa được thuyết phục, do đó tôi đã đề nghị JIPV rút lui bài đề cử nầy. Tuy nhiên, nếu 
bác Lá trúc che nghiêng có ý gì thuyết phục hơn thì cứ đề cử ứng viên nầy. 

PS. Tôi có thể nói thêm về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ có thể chia làm 3 loại 
hình: 

1/ Nghiên cứu cơ bản, 

2/ Nghiên cứu ứng dụng, 

3/ Nghiên cứu phát triển. 

Hai loại hình trên sản phẩm có được sẽ là các ấn phẩm khoa học (các bài báo,sách chuyên khảo, 
báo cáo,..), trong khi đó sản phẩm của nghiên cứu phát triển là các tri thức không công bố, tiềm 
ẩn trong các sản phẩm có giá trị sử dụng. 

Như vậy “Cái giá trị đặc biệt như thế nào mà người ngoài ngành không thể hiểu” có thể là dạng 
“Nghiên cứu phát triển”. 
====================================================== 

JIPV@: Vấn đề này rất thú vị, ý kiến của các bác rất hay. Xin mời các bác tiếp tục tranh 
luận.  
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi cho rằng vấn đề này khá nhạy cảm và đã bị lợi dụng khá nhiều. 

Vấn đề chính là chúng ta quan tâm GS, PGS – đối tượng “sản sinh” ra tiến sĩ (đương nhiên nhiều 
thứ khác). Do đó chúng ta nên quan tâm đến những nghiên cứu phục vụ đào tạo NCS. 

Nghiên cứu tự sản xuất chi tiết gì đó (mà thế giới đã làm được) thì có thể dùng hướng dẫn NCS 
hay bảo vệ TS được không? 

Nếu được, tôi cho rằng cái học vị tiến sĩ đó không còn ý nghĩa: xem thế giới đã làm được gì, ta 
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tự làm lại và thế là được TS! Trời hởi? 

Xin mọi người vào Elsivier để xem các tạp chí về machinery or something related. Từ đó mọi 
người sẽ thấy nghiên cứu bên cơ khí, động lực đối với GS, PGS là phải như thế nào? 

Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh: ĐÀO TẠO TIẾN SĨ. 

Tóm lại, tôi không đồng ý với Editor inhainha cho lắm! Tôi cũng không tán thành sự “mềm yếu” 
của Editor Hoa1950. 

Vài ý trao đổi. Thân mến! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

Chào các bác, em xin giải thích cụ thể 3 lý do của em như sau: 
+ Thứ nhất: yếu tố Đông Âu. Không phải tự dưng em nại lý do này ra mà đó là vì em nêu lý do 
theo đúng chủ trương của bác admin đã nhờ em nhắn lời hứa đến bác Đông A cân nhắc yếu tố 
Đông Âu khi xét các vị đã học từ các nước này trừ các vị ngồi trong hội đồng xét học hàm. GS 
Ngô Kiều Nhi không ngồi trong hội đồng học hàm lần nào. 

+ Thứ hai: GS Ngô Kiều Nhi đã nghỉ hưu, có nghĩa là nghỉ hẳn không còn tham gia công tác đào 
tạo tiến sĩ gì cả, hình như chỉ còn tham gia giảng dạy cho 1 hoặc 2 lớp ĐH thôi. Xin hỏi các bác 
xét dỏm vì mục đích gì? Nếu vì đấu tố thì em xin thôi, không ý kiến nữa. Còn nếu vì mục đích 
tốt đẹp thì em nghĩ nếu xét trường hợp này thì chẳng còn gì là tốt đẹp nữa rồi. 

+ Thứ ba: đóng góp lớn cho ngành cơ khí. Nếu các bác cho rằng đóng góp này chẳng có gì lớn 
lao vì các bác chẳng bao giờ nghe đến thì các bác có thể gửi mail hỏi về GS Ngô Kiều Nhi đến 
những nhà khoa học uy tín, có nhiều bài trong ngành này như PGS TS Phạm Đức Chính hoặc TS 
Nguyễn Quốc Hưng trong danh sách công bố nhiều ISI. Email của 2 vị này rất dễ tìm, nếu cần 
thiết các bác có thể gọi điện cũng được. 
Giải thưởng Kovalevskaia theo như bác admin nói là không có ý nghĩa khoa học thì em cũng 
không phản đối (bác cũng nên để ý rằng em chưa hề nói về giải thưởng này) nhưng mà vì cái 
giải thưởng vinh danh nhà khoa học nữ này mà bác lại … 

@Lá trúc che nghiêng: Trần Văn Nhung, Ngô Thành Phong, Đào Huy Bích, Nguyễn Quý Hỷ —
—-> mấy vị này có đóng góp gì cho ngành toán vậy bác mà bác lại lấy so sánh với GS Ngô Kiều 
Nhi? 

[trích] “đã nghỉ hưu”, thì các ông Đào Trọng Thi, Đỗ Ngọc Diệp, Đặng Hùng Thắng… cũng 
hoàn toàn thoả mãn. 
[hết trích] 
———> mấy ông này dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn nằm đủ hội đồng này nọ, vẫn còn hướng 
dẫn TS nên xét dỏm cũng đúng, còn GS Ngô Kiều Nhi đã nghỉ hẳn rồi bác. Đả kích trở lại một 
người đã trở thành lịch sử dù đúng hay sai nó cũng chỉ là một công việc vô nghĩa. 

[trích] 
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xem thế giới đã làm được gì, ta tự làm lại và thế là được TS! Trời hởi? 
[hết trích] 
Những ngành nặng về công nghệ thì không giống như ngành toán của bác được. Bom nguyên tử, 
điện hạt nhân người ta đã phát minh ra cả 1 thế kỷ rồi, mà VN mình có làm được đâu. Nếu có 
nhà khoa học VN làm được thì chẳng lẽ bác cũng lại nghĩ “thế là được TS hả trời” à?. Nguyên 
lý, lý thuyết là một chuyện, nhưng những gì thuộc về công nghệ thì đôi khi nó vẫn còn là bí mật 
mà không phải mình tự dưng có được đâu bác. Hoặc phải mua cả công nghệ hoặc phải tự mài 
mò nghiên cứu để làm chủ nó mà thôi. Những sản phẩm, công trình hàm lượng chất xám cao mà 
giá thành của nó chỉ bằng 1/10 với tính năng tương đương so với nước ngoài thì điều đó không 
nhiều ý nghĩa sao bác? Những công trình mà GS Ngô Kiều Nhi đã làm được đều là những công 
trình tiên phong ở VN, hiệu quả kinh tế cho đất nước là rất lớn. 

Bác Hoa1950 không phải mềm yếu mà đó là suy nghĩ thận trọng, có cân nhắc chứ không phải 
“làm bừa”, không nhận xét những vấn đề mà mình không nắm rõ như một số vị “cứng rắn”. 

Tóm lại, nếu việc đề cử này xảy ra thì em cho rằng đó là một thất bại của JIPV mà thôi. “Đánh” 
để người ta thấy đó làm gương chứ “đánh” để người ta … thì có khác gì vụ “đánh” bà Trần 
Ngọc Sương của tỉnh Cần Thơ đâu. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: “Giải thưởng …. có ý nghĩa khoa học rất thấp” 

Editor Inhainha: ” Giải thưởng Kovalevskaia theo như bác admin nói là không có ý nghĩa 
khoa học thì em cũng không phản đối (bác cũng nên để ý rằng em chưa hề nói về giải 
thưởng này) nhưng mà vì cái giải thưởng vinh danh nhà khoa học nữ này mà bác lại …” 

Phạt Editor inhainha 50.000 vnđ. Lí do: trích dẫn sai. 

Yếu tố Đông Âu: Đã thể hiện qua việc giảm chuẩn. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Lá trúc che nghiêng says: 

> Xin hỏi các bác xét dỏm vì mục đích gì? Nếu vì đấu tố thì em xin thôi, 
> không ý kiến nữa. Còn nếu vì mục đích tốt đẹp thì em nghĩ nếu xét 
> trường hợp này thì chẳng còn gì là tốt đẹp nữa rồi. 

Tôi chưa hề nghe nói JIPV có mục đích đấu tố. 
Vì sao “nếu xét trường hợp này thì chẳng còn gì là tốt đẹp nữa rồi” ? 
Kết luận thật là cảm tính. Không hề thấy inhainha giải thích. 

> Trần Văn Nhung, Ngô Thành Phong, Đào Huy Bích, Nguyễn Quý Hỷ … 
> mấy vị này có đóng góp gì cho ngành toán vậy bác mà bác lại lấy 
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> so sánh với GS Ngô Kiều Nhi? 

Lại thêm một câu đầy cảm tính nữa. Nếu tôi hỏi lại: 
“Bà Ngô Kiều Nhi này có đóng góp gì cho ngành …mà bác lại lấy so sánh với mấy GS kia?” thì 
ít nhất về mặt lôgic câu đó không tồi hơn câu của inhainha. 

Xin nhắc lại Yếu tố thứ ba do chính inhainha nêu ra: 
(3) Đóng góp của … cho ngành … có những giá trị đặc biệt 
mà người ngoài ngành không thể hiểu 
Vì thế, tôi thấy không cần giải thích đóng góp của mấy vị kia cho bác. 

> trích] “đã nghỉ hưu”, thì các ông Đào Trọng Thi, Đỗ Ngọc Diệp, 
> Đặng Hùng Thắng… cũng hoàn toàn thoả mãn. [hết trích] 
> mấy ông này dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn nằm đủ hội đồng này nọ, 
> vẫn còn hướng dẫn TS nên xét dỏm cũng đúng, còn 
> GS Ngô Kiều Nhi đã nghỉ hẳn rồi bác. 

Chỗ này inhainha không hiểu câu tôi viết “Nếu loại bớt yếu tố (2) “đã nghỉ hưu”, thì các ông 
Đào Trọng Thi, Đỗ Ngọc Diệp, Đặng Hùng Thắng… cũng hoàn toàn thoả mãn.” 
Câu này có nghĩa là các ông ấy chưa về hưu, nhưng thoả mãn 2 điều kiện (1) và (3). 
Các ông ĐN Diệp, ĐH Thắng, ĐH Bích, NQ Hỷ cũng không nằm trong hội đồng nào. 
Các ông TV Nhung, NT Phong, ĐH Bích, NQ Hỷ, ĐT Thi không còn hướng dẫn NCS. 
Cho nên lập luận nói trên của inhainha về bà NK Nhi là thiếu thuyết phục. 

> Tóm lại, nếu việc đề cử này xảy ra thì em cho rằng đó là một thất bại của JIPV 

Vì sao đó là một thất bại? 
Có thể thấy inhainha đã để cho tình cảm lấn át lý trí trong trường hợp NK Nhi. 

Bài trước tôi đã viết: 
Để cho công bằng, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. 
Một là, cứ xét tất, không loại trừ ai vì những yếu tố nêu trên. 
Hai là, đồng loạt nương nhẹ hơn đối với các trường hợp trên 
(và những trường hợp tương tự) vì những lý do đã nêu. 

Tôi đề nghị chấp nhận phương án hai. Mong JIPV xem xét. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

@lá trúc che nghiêng: mong bác đừng “chơi chữ” với em. Ở bài đầu em đã giả thích rõ ràng 
những đóng góp của GS Ngô Kiều Nhi đối với ngành cơ khí, rồi em hỏi bác những vị bác liệt kê 
đóng góp gì mà lại so sánh đánh đồng những vị của bác với GS Ngô Kiều Nhi thì bác lại bắt bẻ? 
Còn cái gọi là thỏa mãn yếu tố 3, bác thử liệt kê đóng góp của các vị bác nêu xem, ở đây có 
nhiều người làm toán, họ sẽ trả lời công tâm về đóng góp “lớn lao” mà các vị Thi, Diệp, Thắng 
… 
Những vị bác nêu ra dù không còn hướng dẫn NCS thì cũng còn ngồi hội đồng này nọ (ông Thi), 
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vẫn moi tiền nhà nước (ông Diệp, ông Thắng, ông Hỷ), vẫn là rào cản cho nền khoa học nước 
nhà nên xét là đúng (bác có hiểu từ “nghỉ hẳn” không vậy?). 

Nhiều bác học ngành toán ở trên đây (có cả bác) thường hay sử dụng câu phát biểu khi xét chất 
lượng một tạp chí mà chẳng “đong, đếm” được , đó là “đối với giới toán học trong nước, không 
có ai nói tạp chí A thuộc top cả” hoặc “đối với dân toán, chẳng ai nói tạp chí B không phải top”. 
Có bao giờ em bắt bẻ đâu mà bác lại hay bắt bẻ thế. 

nếu xét trường hợp này là một thất bại thì trước khi đưa ra lý do của mình vì sao thất bại, em 
muốn JIPV tuyên bố lại một cách đầy đủ mục đích của tạp chí này là gì? 

Về tình cảm lấn át lý trí thì em xin thưa thế này, em chẳng mắc nợ gì với GS Ngô Kiều Nhi cả, 
mà đáng lẽ ra em phải oán cô vì cô đã từng đánh rớt em 1 môn, nhưng với em thì đam mê khoa 
học trong em cũng xuất phát từ tấm gương của GS Ngô Kiều Nhi và cho đến tận bây giờ, em 
vẫn suy nghĩ rằng em sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp với những bài ISI của em để có sự nghiệp 
như của cô. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Tuan Ngoc@ says: 

Ngài Inhainha phát biểu “nhưng với em thì đam mê khoa học trong em cũng xuất phát từ tấm 
gương của GS Ngô Kiều Nhi và cho đến tận bây giờ, em vẫn suy nghĩ rằng em sẵn sàng đánh 
đổi sự nghiệp với những bài ISI của em để có sự nghiệp như của cô.”  

Chuyện thật nhà tôi (chỉ kể chuyện, không ám chỉ ai): Thằng cháu của tôi lúc nhỏ có đọc sách 
Tài Năng và Hiếu Học – Hàm Châu, có bài viết ca “Đào Trọng Thi” lên mây. Nó đã ôm ấp “tấm 
gương” đó cho đến ngày nó được xem Tạp Chí GS Dỏm. Nó tức giận quá và đốt quyển sách đó 
rồi. 

Tôi thấy bác Hoa1950 đã rút bài lại là tốt rồi, tác giả rút bài thì tạp chí làm sao đăng được? Có 
người gửi thì JIPV mới xét nên Ngài Inhainha có thể tạm thời ngủ ngon  
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@Tuan Ngoc: nếu bác có ý kiến khách quan, khoa học thì em rất hoan nghênh, còn bác chỉ 
comment kiểu “đá xoáy”, “mỉa mai” thì xin mời bác đến chỗ khác cụ thể là chỗ mấy ông dỏm 
ấy. 
Kiểu ví von của bác so sánh em với thằng cháu của bác và việc gán cho em cái mác “GS” em 
xem đó là kiểu châm chọc có ý đồ xấu. Rất không nên đối với một người đứng đắn, nhất lại là 
một người mang danh là nhà khoa học. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 vuhuy.number says: 

Lại căng thẳng? Hoà bình đâu? Bài viết của bác Tuan Ngoc@ có gì đâu, sao bác inhainha phản 
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ứng ghê thế! Có gì không đồng ý thì nói ra, “đánh đấm” là rất dở trên JIPV. 

Xin giới thiệu bài viết của GS Tuấn liên quan đến cái mới trong một luận án tiến sĩ, hy vọng có 
thể cung cấp thêm thông tin liên quan: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/525-ban-ve-cai-moi-tron… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

@gửi các bác editors: nếu các bác không đồng ý quan điểm của em thì các bác nên dùng lý lẽ để 
phản bác và đối tượng là GS Ngô Kiều Nhi, chứ các bác đừng dùng ngôn từ đả kích, châm chọc 
cá nhân em sẽ dẫn đến những đả kích cá nhân qua lại không hay. 
Lúc đầu bác Tuanngoc dùng từ “GS” để gán cho em sau đó sửa lại thành “Ngài”. Và tại sao bác 
dùng từ “ngủ ngon”?. Dù có sửa lại thì lời lẽ của bác cũng chứng tỏ một sự thiếu thiện chí khi 
tranh luận. Ai cũng có mơ ước, cũng có thần tượng hoặc nói tổng quát đó là một niềm tin cá 
nhân. Tại sao lại phải châm biếm niềm tin của người khác? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Sông Hồng says: 

1) Inhainha viết “Ai cũng có… thần tượng”. Vậy khi giới thiệu các ứng viên khác, inhainha có 
nghĩ rằng mình đang (có thể) đập vỡ thần tượng của một số người hay không? 

2) Inhainha xin “Hoa1950″ rút lại lời đề cử bà Ngô Kiều Nhi. 
Vậy Inhainha có sẵn lòng rút lại tất cả mọi lời để cử của chình mình hay không? 

3) Đáng lẽ Inhainha phải thấy đây là cơ hội để nhìn ra sự thật, và chờ đợi sự đánh giá của JIPV 
đối với bà N K Nhi. Dù cho “Hoa1950″ có định rút lời đề cử bà ta, thì Inhainha cũng nên đề nghị 
cứ giữ nguyên đề cử ấy. Thế mới đúng tinh thần JIPV: Lửa thử vàng. 

4) Nếu các editors khác của JIPV thấy “Hoa1950″, theo thỉnh cầu của inhainha, rút lại lời đề cử 
bà Ngô Kiều Nhi, mà lặng im thì chẳng hoá ra JIPV là mảnh đất của riêng các editors, những 
người hăng hái vạch trần người khác, miễn không phải là thần tượng của mình? Phải chăng Sự 
thật chỉ dành cho những người khác? Nếu như thế, thì người ngoài nhìn vào đâu còn có thể trân 
trọng JIPV được nữa. 

Cách ứng xử với trường hợp bà Ngô Kiều Nhi sẽ quyết định uy tín của Inhainha, của các Editors 
và của cả JIPV trong lòng người đọc. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 

Tôi thấy JIPV nên có quy định rõ ràng về ưu tiên những người cần xét dỏm. Tôi thấy thỉnh 
thoảng lại có yêu cầu kiểu này nên phải xác định xem chúng ta có cần xét đến những nhân vật có 
yếu tố sau không: 
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- Đã mất hoặc nghỉ hưu, không tham gia vào tổ chức, hội, hội đồng. 
- Yếu tố Đông Âu. 
- Yếu tố công an, quân đội. 
- Có công lớn trong giảng dạy, đào tạo nhiều tiến sỹ, PSG giỏi. 
- Các yếu tố khác mọi người bổ sung. 

Với quy định cụ thể như tiêu chí PSG/GS dỏm có tiêu chí gì, hy vọng JIPV sẽ ngày càng chuyên 
nghiệp hơn. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi thấy hiện nay JIPV đã khá rõ ràng về tiêu chuẩn. Tuy nhiên nếu ai thấy gì cần bổ sung thì 
cũng nên đề nghị. Tôi thấy có một số ông tướng đã bị phong dỏm vì mấy ông này bên cạnh phục 
vụ trong QĐ, lại còn là cái máy cái sản sinh ra GS, PGS dỏm, nghĩa là họ lại thuộc các HĐHH. 
Có ông còn lạm dụng “sức mạnh” để ra văn bản chống lại ISI. Thật là dả man. 

Tôi có góp ý về tranh luận: JIPV đã cho chúng ta, Editors, quyền lực tối cao trong tranh luận 
trên JIPV. Chúng ta có thể bảo vệ quan điểm khoa học của chúng ta, chúng ta không bị hạn chế, 
không bị bóp miệng bởi bất kỳ thế lực nào. Tại sao chúng ta không tôn trọng và trân trọng cái 
đặc quyền đó. Chúng ta thử tìm trong cuộc sống xung quanh ta, liệu chúng ta có thể tranh luận 
được như trên JIPV không? 

Nếu anh sếp của chúng ta là GS dỏm, mà chúng ta tối ngày cứ show chứng cứ khoa học, tiêu 
chuẩn này, tiêu chuẩn nọ,…., thì chắc các bác cũng đã biết được chúng ta sẽ “được gì, mất gì” 
kiểu ĐVK. 

Tôi thấy một số bác còn gây sức ép lên JIPV, bảo nếu JIPV không … thì …. Tôi thấy như thế là 
không hay lắm, chúng ta nên giúp JIPV phát triển hơn là gây sức ép lên họ. Đương nhiên chúng 
ta cần sự rõ ràng, minh bạch (các bác có được những điều này trong cơ quan nghiên cứu của các 
bác không?) nên chúng ta mới tranh luận. Mà tranh luận khoa học thì phải có chứng cứ, lập luận 
khoa học. Có nên mang tình cảm, thần tượng vào đây không? 

Theo quy định của JIPV thì editor đề cử ai thì phải có trách nhiệm bảo vệ đề cử của mình trước 
công luận khi cho phản biện công khai. Bác Hoa1950 đã rút lại bài, nếu ai thấy có thông tin thì 
cứ submit lại. Chúng ta có quyền tối cao mà, sao chúng ta không thực hiện quyền của mình? 

Tôi cũng có gửi những bài mà tôi biết rõ, và tôi cũng đã tham gia trao đổi với công luận. Tôi 
thấy đây là việc thú vị, hơn là việc “cãi nhau” vô bổ. 

Đương nhiên tôi cũng thấy trong phần tranh luận này: nhiều bác đã lập luận rất hay, rất khoa 
học. Và tôi cũng đã bổ sung những kinh nghiệm đó vào database của tôi. Xin cảm ơn nhiều. 

Theo kinh nghiệm thô thiển của tôi: trong giới khoa học nghiệm túc, việc dùng từ ngữ nặng nề 
để nhục mạ nhau không bao giời mang lại kết quả mong muốn, chỉ cần giải bày nhẹ nhàng, rõ 
ràng, có lí thì người làm khoa học nghiêm túc không nghe thì mới là điều lạ. Nếu bị người khác 
đánh vào vai, chúng ta phản hồi hay trả đủa bằng việc đấm vào mặt của đối phương (theo kiểu 
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“cho mày chết” nè) thì cuối cùng không ai chịu nghe ai cả, đối phương có để ta yên không? 

Việc chọn phong cách tranh luận cũng phản ánh trình độ khoa học và nhân cách khoa học của 
mỗi cá nhân. 

Vài lời thô thiển, có gì sai thì xin lắng nghe chỉ bảo. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  
 Tuan Ngoc@ says: 

Tôi không ngờ bài viết của tôi lại làm không khí căng thẳng như thế. Tôi xin chia sẽ những phản 
ứng tiêu cực. Tuy nhiên tôi không có ý chọc ai. 

Bây giờ, tôi xin sửa lại bài theo “yêu cầu”: 

====================================================== 

Nhà khoa học Inhainha phát biểu “nhưng với em thì đam mê khoa học trong em cũng xuất phát 
từ tấm gương của GS Ngô Kiều Nhi và cho đến tận bây giờ, em vẫn suy nghĩ rằng em sẵn sàng 
đánh đổi sự nghiệp với những bài ISI của em để có sự nghiệp như của cô.”  

Chuyện thật nhà tôi (chỉ kể chuyện, không ám chỉ ai): Thằng cháu của tôi lúc nhỏ có đọc sách 
Tài Năng và Hiếu Học – Hàm Châu, có bài viết ca “Đào Trọng Thi” lên mây. Nó đã ôm ấp “tấm 
gương” đó cho đến ngày nó được xem Tạp Chí GS Dỏm. Nó tức giận quá và đốt quyển sách đó 
rồi. 

Tôi thấy bác Hoa1950 đã rút bài lại là tốt rồi, tác giả rút bài thì tạp chí làm sao đăng được? Có 
người gửi thì JIPV mới xét nên Nhà khoa học Inhainha có thể tạm thời cảm thấy dễ chịu. 
====================================================== 

Xin mời mọi người góp ý cho bài viết của tôi. Thật ra, tôi có viết gì nhiều đâu? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 vientoan says: 

@nguoihammo: 

Kính gửi JIPV! 

Đã từ lâu đông đảo những người Việt Nam rất muốn biết thực trạng cụ thể của khoa học nước 
nhà nói chung, và từng nhà khoa học nói riêng. Điều đó sẽ giúp cho Chính Phủ, Nhà Nước, và 
các cấp quản lý điều phối trong việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao này. 

JIPV ra đời là một tất yếu, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay, bối cảnh đất nước đang 
trông chờ rất nhiều vào đội ngũ các nhà khoa học. Mảnh đất khoa học, nơi mà người người hiểu 
rằng, đó là nơi trung thực, là đất của những đam mê , tự do, sòng phẳng, chông gai, dấn thân, 
nghiệt ngã, nhưng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, thế thì những kẻ ngự trị nơi đó phải có tầm vóc 
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như thế nào? 

JIPV đã và sẽ góp phần trả lời rất cụ thể về những chủ nhân của mảnh đất khoa học Việt Nam, 
thực ra họ là ai? JIPV đã và sẽ góp phần làm tỉnh ngộ tất cả chúng ta, trong cơn si mê điên dại 
với cái danh, trong cái thế giới “hoà cả làng”, thế giới không nên bị quỷ hoành hành. 

Rồi đây câu cửa miệng trong dân gian ”Tay ấy tuy là GS(PGS) nhưng hắn cũng khá” chắc chắn 
sẽ đến! Rồi đây những kẻ dởm sẽ đỡ vênh vang, những hội thảo, hội nghị, đề tài, dự án khoa học 
sẽ giảm bớt đi, các ngã ba đường phố phải để những thùng chứa những bằng dởm, để chủ nhân 
của nó là những người còn chút ít nhân cách, có chỗ vứt trả. 

Nên coi JIPV là đại diện cho tất cả chúng ta nói ra một sự thật, mà tự mỗi cá nhân đơn lẻ không 
ai tiện nói. Vì thế chúng ta cũng nên có một thái độ bình thản khi theo dõi danh sách công bố 
trong JIPV, xem đó như một hệ quả tất yếu của một đất nước cực kỳ lạc hậu, lại trải qua 30 năm 
chiến tranh, kẻ may người rủi khôn lường, rồi những năm tháng kéo dài trong sự lãn công, gian 
nan vì miếng cơm manh áo. Biết vậy để sửa, để bước vào cuộc chơi mới, với luật toàn cầu. 

Rồi đây trong mỗi lý lịch khoa học cần phải khai rõ, đương sự có bao nhiêu bài trong SCI; SCIE. 
Rồi đây các công bố trong ISI sẽ phải là một tiêu chí quan trọng nhất, đẻ xem xét tư cách của các 
thành viên trong các HỘI ĐỒNG KHOA HỌC và các CHỨC DANH… 

Bất luận như thế nào thì cuối cùng JIPV đã đều thống kê đầy đủ các công bố của đương sự trong 
ISI, khiến không ai bác bỏ được, đó là điều quan trọng nhất ! Chính điều này đã làm nên uy tín 
của JIPV, chỉ có điều JIPV cần phải làm đến cùng, không làm oan và bỏ sót bất cứ đối tượng 
nào. 

Nên chăng không nhất thiết phải có ảnh đương sự, vì yêu cầu này gây cản trở không nhỏ cho các 
editor. Cần xem xét đồng bộ ở tất cả các ngành. Hiện nay ngành KHOA HỌC GIÁO DỤC, một 
ngành có ảnh hưởng mạnh nhất đến giáo dục, hầu như còn ít được xét đến. 

Khối lượng công việc JIPV rất lớn, nó cần được tổ chức chặt chẽ, cần một đội ngũ editor đông 
đảo ở tất cả các lĩnh vực. Mong rằng JIPV ngày càng lớn mạnh, và được toàn xã hội ủng hộ về 
mọi mặt. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
vientoan edited this topic 3 weeks ago.  
 inhainha says: 

@Sông Hồng: 
1. Không phải em không hiểu lý lẽ nhé bác. Bác muốn đập vỡ gì đó thì em sẵn sàng nhưng quan 
trọng là cách phản bác phải dựa trên lý lẽ và lập luận. Chứ dùng những lời lẽ đả kích, châm biếm 
vào sở thích, đam mê riêng tư điều đó là không chấp nhận. 
Ví dụ em mê Đàm Thị Tâm và em thần tượng em ấy, bác có thể đạp đổ thần tượng của em bằng 
cách nêu ra em Tâm này tính xấu thế này em này gian dối thế kia và có dẫn chững lý lẽ rõ ràng. 
Em chấp nhận điều đó. Kiểu xách mé như vậy là em không đồng ý. 

2. tại sao em lại phải rút lại những đề cử của em khi em biết rằng những vị mà em đề cử là dỏm, 
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là bất tài? Và tại sao em lại không xin bác Hoa1950 rút lại đề cử được khi em biết chắc rằng GS 
Ngô Kiều Nhi đã có những đóng góp lớn cho nền công nghiệp nước nhà? Bác đừng nên dùng 
những lý lẽ logic vô cảm để lập luận. Điều quan trọng đó là cái tâm của chính mình đấy bác. 

3,4. Dù cho JIPV không xét GS Ngô Kiều Nhi thì thì JIPV cũng không hề mất uy tín gì cả vì 
thực tế JIPV đã làm đúng theo quy định. còn inhainha này có mất uy tín trong mắt bác hay 
không thì xin lỗi bác, em không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh trong con mắt của bác. 
Theo quy định của JIPV thì JIPV sẽ không quyết định và việc tranh luận vẫn sẽ tiếp tục chừng 
nào mà ý kiến của các editors không nhất trí hoặc những ý kiến phản đối chưa bị lập luận phản 
bác. 
Xin cho hỏi bác, ý đồ của bài post của bác là gì vậy? Bác rất có khiếu “đốt” đấy. 

Các bác editors nên có đánh giá công tâm thái độ tranh luận của inhainha em. Ngay từ bài post 
đầu tiên em đã rất cầu thị và chân thành đưa ra những lý lẽ của mình. Những phản ứng nóng nảy 
hơi quá của em cũng xuất phát từ những bài phản bác không khoa học, có chủ đích đả kích cá 
nhân của các bác mà thôi, thật sự e không bao giờ tự dưng đả kích cá nhân ai trên đây cả. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 vuhuy.number says: 

Các bác lưu ý đây là “Phòng tranh luận khoa học của các Editors”. Nếu ta tranh luận không khéo 
thì dễ bị người khác cười cho xem. Tôi thấy ý kiến của bác Sông Hồng cũng có lí chứ (tuy nhiên 
bác ấy không nến nói chuyện cá nhân vì đây là nơi tranh luận khoa học), bác inhainha nên xem 
lại. Do đó tôi nghĩ hai bác hạn chế tấn công cá nhân, chuyển qua tấn công bằng lí luận và chứng 
cứ khoa học. 

Vấn đề tôi nêu ý kiến của GS Tuấn về luận án tiến sĩ. Mọi người thử trao đổi xem. Tôi nghĩ GS 
là phải làm cái vĩ mô, là “cái máy đẻ” ra tiến sĩ. Khi chúng ta thấy rõ yêu cầu của một luận án 
tiến sĩ thì chúng ta sẽ ngộ ra GS phải cở nào. 

Lúc trước tôi có đọc một bài bao che của Nguyễn Tiến Zũng, anh này phán Trần Văn Nhung là 
người chủ trương tăng điểm cho các công bố quốc tế nên ông ấy không dỏm. Tôi và đồng nghiệp 
cứ ôm bụng cười: đúng là nhận thức của anh này quá kém. Anh này đã không phân biệt được 
trách nhiệm quản lí với yêu cầu đối với một GS. Nói cho cùng, những phản biểu phản cảm 
thường là hệ quả của sự u mê. 

Ví vụ anh Lê Đình Tiến (TS), Thứ trưởng Bộ KHCN, là người chủ trương công bố ISI trong 
nghiên cứu. Nếu so với Trần Văn Nhung thì anh Tiến phải xứng đáng là Giáo Sư xịn, theo suy 
nghĩ ngu ngơ của NTZ. 

Việc tôi đề cập NTZ là không có ý tấn công cá nhân, ý tôi nói là chúng ta nên xoáy vào tầm cở 
của GS phải ntn? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
vuhuy.number edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 
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Trong danh sách giải thưởng nhà nước năm 2005 có công trình của GS Ngô Kiều Nhi 
chinhphu.vn/cttdtcp/vi/chinhsachkinhte/congtrinhKHCN.html 
Mong các bác đừng phủ nhận uy tín của giải thưởng này vì từ năm 1996 đến nay cũng mới chỉ 
trao có 3 đợt, mỗi đợt vài chục công trình thôi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Hoa1950 says: 

Tôi không ngờ việc tôi xin phép rút lại submission bài về ứng viên GS Ngô Kiều Nhi đã nổ ra 
nhiều tranh luận. Đối với tôi, người làm nghiên cứu khoa học tôi rất trân trọng dù cho làm ở 
dạng loại hình nào (Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, phát triển). Bây giờ, nếu nói rằng ứng viên 
GS Ngô Kiều Nhi nghiên cứu ở loại hình nghiên cứu phát triển, tức là các sản phẩm khoa học 
không cần thiết công bố thành các bài báo, bởi vì nó là những tri thức không công bố, tiềm ẩn 
trong các sản phẩm có giá trị sử dụng. Nếu vậy, tôi tự hỏi rằng ứng viên công bố sản phẩm đó 
trên các tạp chí không có giá trị để làm gì? 
Theo như tinh thần của JIPV đã mang danh GS.TS thì phải có bài ISI ở mức tối thiểu theo một 
chuẩn qui định nào đó. Các giải thưởng nầy nọ chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Vàng thật thì 
không sợ lửa. Do đó tôi xin phép gửi lại bài về GS Ngô Kiều Nhi bên mục bên Submission như 
sau: 
Tôi xin gửi lại bài để giới thiệu ứng viên Ngô Kiều Nhi dưới đây. Kính gửi JIPV xem xét. 
- Tên đầy đủ: Ngô Kiều Nhi 
- Chuyên môn: Cơ học 
- Chức danh: GS. TS 
- Công bố ISI: 0.??? (tôi nghi vấn, và kính nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ: Nguyên trưởng phòng Thí nghiệm Cơ học ứng dụng, ĐH Bách Khoa học Tp. HCM, 
ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 
- E-mail: ngokieunhi@yahoo.com 
- Giải thưởng Kovalevskaia 2002 
- Lý lịch khoa học: 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 

Hình trong trang sau: 

tim.vietbao.vn/TS_Ng%c3%b4_Ki%e1%bb%81u_Nhi/ 

vietbao.vn/Xa-hoi/TS-Ngo-Kieu-Nhi-nhan-giai-thuong-Kovale… 

Trao đổi với Hội Viên.Hội Toán Học: Bác nói rằng: “Tóm lại, tôi không đồng ý với Editor 
inhainha cho lắm! Tôi cũng không tán thành sự “mềm yếu” của Editor Hoa1950. 
”. Thật ra tôi “mềm dẽo dai” chứ không phải “mềm yếu” đâu nhé. 
Ý kiến của bác dưới đây là đáng quan tâm: 
“Tôi cho rằng vấn đề này khá nhạy cảm và đã bị lợi dụng khá nhiều. Vấn đề chính là chúng ta 
quan tâm GS, PGS – đối tượng “sản sinh” ra tiến sĩ (đương nhiên nhiều thứ khác). Do đó chúng 
ta nên quan tâm đến những nghiên cứu phục vụ đào tạo NCS. Nghiên cứu tự sản xuất chi tiết gì 
đó (mà thế giới đã làm được) thì có thể dùng hướng dẫn NCS hay bảo vệ TS được không? Nếu 
được, tôi cho rằng cái học vị tiến sĩ đó không còn ý nghĩa: xem thế giới đã làm được gì, ta tự làm 
lại và thế là được TS! Trời hởi? Xin mọi người vào Elsivier để xem các tạp chí về machinery or 
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something related. Từ đó mọi người sẽ thấy nghiên cứu bên cơ khí, động lực đối với GS, PGS là 
phải như thế nào? 
Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh: ĐÀO TẠO TIẾN SĨ. 
Tóm lại, tôi không đồng ý với Editor inhainha cho lắm! Tôi cũng không tán thành sự “mềm yếu” 
của Editor Hoa1950. 
Vài ý trao đổi. Thân mến! ” 
Ngoài ý kiến của bác Hội Viên.Hội Toán Học, tôi chân thành cảm ơn ý kiến của bác khác tham 
gia thảo luận. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hoa1950 edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 

Các giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, vv… cũng phải xem xét cẩn thận. Vừa rồi 
có người đang kêu công trình “nghiên cứu thành công giải pháp phá thuỷ lôi” của ĐHBK HN, 
do Giáo sư Vũ Đình Cự lập nhóm là công trình “đạo”. Nếu đúng như thế thì quả thực chẳng tin 
cái gì made in Vietnam cả. 

Source: www.boxitvn.net/bai/4404 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

Xin thưa bác chim_nhon, công trình đạo lại là một vấn đề khác rồi, chẳng liên quan gì đến chất 
lượng giải thưởng cả. Vấn đề xử lý đạo văn thì bất kỳ một tạp chí hay giải thưởng nào cũng đều 
có khả năng đối mặt, chứ không chỉ made in Vietnam mới có, bác nên có đánh giá công bằng. 
Mang danh khoa học để rồi phủ nhận những đóng góp hữu ích của những cá nhân đối với xã hội 
đó không phải là kiểu suy nghĩ của một người làm khoa học chân chính. Qua lần tranh luận như 
thế này em cũng đã vỡ ra được một phần sự thật trong con người của một số “nhà khoa học chân 
chính”, rất thất vọng. 
Rất hoan hô tinh thần mềm dẻo dai của bác Hoa1950, có thể bẻ sang phải và cũng có thể bẻ sang 
trái dễ dàng. 
[trích] 
Nếu vậy, tôi tự hỏi rằng ứng viên công bố sản phẩm đó trên các tạp chí không có giá trị để làm 
gì? 
[hết trích] 
và nếu theo cách hiểu của bác, thì những sản phẩm nộp vào những tạp chí chất lượng thấp thì 
cũng có nghĩa là sản phẩm đó chất lượng thấp phải không? Cho dù sản phẩm đã được thực tế xã 
hội chứng minh có hiệu quả đặc biệt thì cái sản phẩm ấy vẫn là không chất lượng? 
Vàng thật không sợ lửa: vấn đề là ai là lửa để thử? 

Trích quy định của JIPV : 
Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu: 

1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng vang 
trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các 
chuyên gia trên thế giới. 
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Quy định này đúng nhưng chưa đủ, đó là có đánh giá tích cực của các chuyên gia ở tầm thế giới 
chứ không chỉ của các chuyên gia nước ngoài. Và ở JIPV có ai đang ở ngành cơ khí để đánh giá 
không? 

Vấn đề đưa ra xét dỏm hay không thường là khi kết quả đã an bài, vậy trước khi đưa ra xét thì 
các editors trả lời giúp: 
Một vị GS không có ISI, nhưng có những sản phẩm có hiệu quả đặc biệt, đóng góp lớn cho đất 
nước và đạt được giải thưởng nhà nước vì những đóng góp đó ————-> vị GS này có dỏm 
hay không? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 

@inhainha: Thực ra tôi cũng không khoái xét ứng viên đã nghỉ hưu lắm, vì những người đó thực 
ra có phong dỏm hay anh hùng cho họ thì cũng giải quyết được vấn đề gì cho xã hội khi mà họ 
đang ở xế chiều của cả sự nghiệp và cuộc đời của họ. 

Còn bạn bảo “công trình đạo lại là một vấn đề khác rồi, chẳng liên quan gì đến chất lượng giải 
thưởng cả” là sai rồi. Nếu giải thưởng đó uy tín thì Chủ tịch hội đồng giải thưởng phải thu hồi 
giải thưởng với công trình có vấn đề, hoặc bắt buộc tác giả phải trả lại giải thưởng. Đằng này 
bằng sức ép từ quan hệ, chính trị chính em, vv… lờ tịt đi thì bản thân chất lượng giải thưởng đó 
có vấn đề. Đấy là tôi nói khi chứng minh công trình được trao là sản phẩm “đạo” hoặc có vấn 
đề. 

Thêm nữa, chắc ở đây có nhiều bác lớn tuổi, đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam 
nên chắc cũng công nhận với tôi là: rất nhiều giải thưởng của Việt Nam được giải không xuất 
phát từ chuyên môn thuần tuý mà từ quan hệ, ngoại giao này nọ, vv… Ví dụ thì chắc là nhiều 
lắm như giải thưởng của Vedan năm ngoái, vv… 

Có lẽ chúng ta không nên lan man nhiều ở giải thưởng made in Vietnam nữa, mà ta hãy xét 
những công bố chất lượng như ISI để tránh loãng chủ điểm tranh luận ở đây. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

[trích] 
Nếu giải thưởng đó uy tín thì Chủ tịch hội đồng giải thưởng phải thu hồi giải thưởng với công 
trình có vấn đề, hoặc bắt buộc tác giả phải trả lại giải thưởng. Đằng này bằng sức ép từ quan hệ, 
chính trị chính em, vv… lờ tịt đi thì bản thân chất lượng giải thưởng đó có vấn đề. Đấy là tôi nói 
khi chứng minh công trình được trao là sản phẩm “đạo” hoặc có vấn đề. 
[hết trích] 
Nếu bác chứng minh được công trình của GS Cự là đạo và giải thưởng nhà nước đã không xử lý 
theo hướng như bác đề cập ở trên thì em đồng ý. Còn nếu bác chưa chứng minh được thì những 
lập luận của bác không dựa trên cơ sở khoa học và đương nhiên không có giá trị. Nghi vấn đạo 
chỉ xuất phát từ một bài báo và chẳng có những phản hồi phản bác của tác giả mà bác lại vin vào 
đấy để phủ nhận giải thưởng của người khác, e rằng hơi sớm đó bác. Vả lại bác đừng nên liên hệ 
giải thưởng nhà nước với mấy cái giải thưởng ngoại giao hay bỏ tiền mua như của Vedan, nó rất 
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vênh. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Hoa1950 says: 

Làm khoa học thì ít nhất cũng biết tự đánh giá được giá trị khoa học, giá trị học thuật của công 
trình của mình rồi mới chọn tạp chí thích hợp để gửi chứ. Không ai dại gì bỏ rất nhiều công sức 
để viết một công trình tốt để gửi đăng vào tạp chí không có giá trị cả? cái kiểu lý luận kết quả 
của tôi tốt lắm, nhưng tôi gửi cho tạp chí A để nâng cao uy tín cho tạp chí nầy là kiểu ngụy biện. 
Chẳng qua là công trình gửi cho tạp chí tốt bị phản biện từ chối nhận đăng. 
Editor gửi bài là quyền của Editor. Còn JIPV có xét hay không là quyền của JIPV. Chúng ta 
không nên can thiệp sâu vào công việc của JIPV. 
Chúng ta nên hoà bình, tôn trọng nhau. Tôi thấy inhainha công kích cá nhân tôi hơi nhiều đấy. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

@Hoa1950 
Em xin lỗi bác nếu có công kích cá nhân bác bởi vì hành động của bác em cảm tưởng như ai đó 
đâm một nhát từ sau lưng mình vậy. Một lần nữa xin lỗi bác vì em đã để cái cảm tưởng này bộc 
phát ra ngoài. 

[trích] 
Làm khoa học thì ít nhất cũng biết tự đánh giá được giá trị khoa học, giá trị học thuật của công 
trình của mình rồi mới chọn tạp chí thích hợp để gửi chứ. Không ai dại gì bỏ rất nhiều công sức 
để viết một công trình tốt để gửi đăng vào tạp chí không có giá trị cả? cái kiểu lý luận kết quả 
của tôi tốt lắm, nhưng tôi gửi cho tạp chí A để nâng cao uy tín cho tạp chí nầy là kiểu ngụy biện. 
Chẳng qua là công trình gửi cho tạp chí tốt bị phản biện từ chối nhận đăng. 
[hết trích] 
Lý luận của bác cũng là kiểu lý luận thông thường thôi bác à, trên thế giới đầy vị có đăng tạp chí 
gì đâu mà vẫn nổi tiếng như thường. Điển hình nhất là ông toán học người Nga đã từ chối nhận 
giải Fields đấy, ông ta có đăng tạp chí nổi tiếng nào đâu? Việc đăng tạp chí uy tín cũng chỉ là cái 
xác nhận là công trình của anh có tính nghiêm túc. Và mức độ nghiêm túc, mức độ đóng góp 
như thế nào thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như uy tín của tạp chí, số lần trích dẫn, hiệu quả 
xã hội … Em nói thật, nếu có bài đăng ở Nature mà số citation = 0 thì cũng là rác. 
Điều đó nói lên rằng tại sao chúng ta chấp nhận những đánh giá của 1 tạp chí nước ngoài nào đó 
(cụ thể là từ 2 đến 3 reviewers) mà lại phủ nhận đánh giá của cả một xã hội đối với một công 
trình khoa học? 

Nội quy phòng tranh luận của các Editors: Như đã trả lời trong mục Thông báo và Q&A 
về JIPV, quyền hạn khoa học của các Editors trong JIPV là tối cao và là các bosses, nên 
Editors được quyền bảo vệ các quan điểm khoa học của mình. Và quyền này không bị giới 
hạn bởi bất kỳ yếu tố nào nếu các Editors không vi phạm Quy định của JIPV. 
 
Nội quy như vậy thì việc em phản đối dựa trên lý lẽ của em thì tại sao lại can thiệp sâu vào công 
việc của JIPV, mà JIPV không phải chính là chúng ta hay sao? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
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inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Tuyệt đối không công kích cá nhân. JIPV chỉ xem xét các lý luận và chứng cứ 
khoa học. 

Trên JIPV, quyền tranh luận khoa học của các Editors là tối cao nếu tranh luận đúng Quy 
định. Việc tấn công cá nhân (tính cách, nguồn gốc, tuổi tác, học vị,…) là vi phạm Quy định 
của JIPV. 

Editor có quyền rút bài hoặc resubmit bài; tuy nhiên cũng nên hạn chế. Điều quan trọng là 
Editor phải có trách nhiệm với bài gửi của mình. 

Bài nào phức tạp sẽ được gửi phản biện kín. Editor có trách nhiệm giải trình với phản 
biện, giống như các bài đã được nhận đăng. Các Editors khác có quyền nêu quan điểm của 
mình theo đúng Quy định. 

Đề nghị các tranh luận ngắn gọn, khoa học. Bài viết dài, không đúng trọng tâm không 
được khuyến khích. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

bác admin góp ý rất đúng. Thật ra chúng ta đã đi lan man quá xa rồi. 
Vấn đề này có thể cô đọng lại như sau: 
Bác Hoa1950 đề cử xét GSTS Ngô Kiều Nhi 
Em phản đối xét vì 3 lý do: 
+ Yếu tố Đông Âu 
+ Đã về hưu. 
+ Công trình có đóng góp đặc biệt cho xã hội, đất nước. Cụ thể công trình của GS Ngô Kiều Nhi 
đã được giải thưởng nhà nước năm 2005 
chinhphu.vn/cttdtcp/vi/chinhsachkinhte/congtrinhKHCN.html 

+Yếu tố Đông Âu đã được admin lưu ý bằng cách giảm chuẩn: em chấp nhận 
+Đã về hưu: việc xét những người đã là quá khứ, không còn làm khoa học là việc làm vô nghĩa 
vì vậy khi bỏ thời gian để làm một công việc vô nghĩa đó là sự lãng phí. Trong khi đó vẫn còn cả 
chục hội đồng chức danh đang chờ xét. 
+ Công trình có đóng góp đặc biệt cho xã hội, đất nước. Nếu các bác muốn phản bác lập luận 
này thì trước tiên, các bác phải chứng minh được 2 điều. 
Thứ nhất: Công trình chẳng có đóng góp gì đặc biệt. 
Thứ hai: giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh không có uy tín. 

Nếu không chứng minh được thì các bác hãy tự trả lời câu hỏi YES/NO này vậy: 
Một vị GS không có ISI, nhưng có những sản phẩm có hiệu quả đặc biệt, đóng góp lớn cho đất 
nước và đạt được giải thưởng nhà nước vì những đóng góp đó ————-> vị GS này có dỏm 
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hay không? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi đồng ý với yêu cầu của JIPV. Phải nói cụ thể, không chung chung nữa. 

Góp ý bác inhainha: Việc bác nêu ví dụ nhà toán học người Nga đạt giải Fields ( 
en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman ) mà không cần công bố là không thuyết phục vì người 
này thuộc dạng 1.2.: 

1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng vang 
trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các 
chuyên gia trên thế giới. 

Anh Ngô Bảo Châu nhà ta cũng thuộc dạng này khi anh được chọn vào Top gì gì đó. 

Tuy nhiên, nếu ai mà so mình hoặc người thân với Perelman hay NCB là phải xem lại. 

Tóm lại mọi người có quyền đề cử, bảo vệ thần tượng, và cứ để JIPV quyết định. 

Tôi cũng xin nói thêm, trong các GS dỏm ở đây, có cả thầy cũ của tôi, cũng không phải do tôi đề 
cử. Mấy thầy đó cũng tốt tính, nhưng về khoa học thì phải đành chịu. Nhưng tôi chưa “đe dọa” 
JIPV (về uy tín) vì tôi cũng thấy tác giả gửi bài đã đúng. Tôi cũng chưa tấn công các editors gửi 
bài. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Bác Hoa1950: “Thật ra tôi “mềm dẽo dai” chứ không phải “mềm yếu” đâu nhé.” 

Tôi xin lỗi bác vì đã review sai khả năng của bác. Thì ra là thế! Bác Hoa1950 nhà ta mềm – dẽo 
– dai. Ghê nhỉ. (đùa tí nhé). 

Xin lưu ý: Nhiệm vụ chính yếu của GS, PGS là gì? Có khác gì so với TS, KS, BS? 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@Hội viên hội toán học: đề nghị bác đọc kỹ bài trước của em, em lấy trường hợp của ông làm 
toán người Nga không phải để so sánh với GS Ngô Kiều Nhi mà để phản bác lập luận không 
chặt chẽ của bác Hoa1950 nhé. 
Đồng ý với bác, nếu bác bỏ qua nhiệm vụ đào tạo thì công việc PGS và GS chẳng khác gì TS. 
Nhưng không đồng ý với bác là công việc nghiên cứu phát triển sản phẩm là chỉ là công việc của 
KS, BS nhé. Tất cả những người đứng đầu bộ phận R&D ở các tập đoàn, công ty trên thế giới 
đều là những người có khả năng với trình độ học vị cỡ tiến sĩ đấy bác. 
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Cũng đồng ý với bác là em bị cảm tính chi phối một phần trong trường hợp này, nhưng điều 
quan trọng mà em muốn nói ở đây đó là đánh giá khả năng, đóng góp của GS Ngô Kiều Nhi 
không thể chỉ bằng những con số ISI được. 
Và một ý nữa em không đồng ý với suy nghĩ của bác đó là “đe dọa”. Em có cái gì để đe dọa ai ở 
đây? Cái em nói đó là hậu quả xấu mà chính chúng ta phải nhận lãnh đối với dư luận xã hội. Bác 
cũng thừa biết rất nhiều kẻ không ưa JIPV, chỉ cần đánh giá sai một trường hợp nào đó thì đó sẽ 
là cái cớ để họ dìm JIPV. Xã hội đã không thể nhận biết thật dỏm thật sự và chúng ta cũng sẽ đi 
theo vết xe đổ như vậy sao bác? 

Mà thôi, cũng không lan man làm gì, bác hãy tập trung phản biện 3 yếu tố ở bài post trước của 
em kìa. Nếu có thể bác trả lời YES/NO giúp em nhé. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 vuhuy.number says: 

Như tôi đã đề cập, mọi người nên thấy yêu cầu của luận án TS để nhìn lại yêu cầu đối với GS. 

Nếu các bác phân tích thành tích khoa học của bà NKN thì cũng nên nhìn lại BKAV của anh 
NTQ. Theo tôi các bác chưa làm rõ, cũng như chưa phân biệt được yêu cầu về tầm của GS, PGS. 

Việc yêu cầu bổ sung Điều 1.2. có thêm yếu tố trong nước là nên xem lại, tôi nghĩ quốc tế đã 
bao gồm VN. Một khi trong nước đánh giá cao và quốc tế cũng đánh giá cao thì mới có thể ok. 
Đương nhiên các bác đừng ngụy biện “công trình mật” nhé. 

Việc mang các giải thưởng trong nước để khẳng định tầm thì nên xem lại, theo tôi đó chỉ là 
thông tin tham khảo. Theo JIPV, công bố ISI là chuẩn chính, ngoài ra có thêm Điều 1.2. (không 
cần ISI) đã là quá thuyết phục. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
vuhuy.number edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@vuhuy.number: chừng nào bác chứng minh được công trình của GS Ngô Kiều Nhi chỉ có giá 
trị học thuật cỡ trình độ kỹ sư thì bác mới liên hệ với công việc của anh NTQ nhé. 

Một khi mà giới khoa học lý thuyết cứ phán nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm là công 
việc của kỹ sư thì chẳng trách giới công nghệ phán các giới khoa học lý thuyết là loại tiến sĩ 
giấy. 
Đánh giá bằng ISI là một công việc cần thiết, nhưng bác có khi nào nhận thức ra đằng sau cái 
hành động mà JIPV chúng ta đang thực hiện hay không? Nếu chúng ta chỉ đếm bài ISI chung 
chung cho tất cả thì chúng ta có khác gì một cái search engine không? JIPV phải tự mình hiểu 
tạp chí này sinh ra là để đánh giá năng lực khoa học của một vị, đả kích những kẻ giả danh khoa 
học để ăn bám xã hội và tôn vinh những cống hiến khoa học chân chính. Đó mới chính là mục 
đích tốt đẹp mà JIPV hướng tới. Cứ vin vào ISI bất chấp đóng góp lớn lao không thể phủ nhận 
của họ để phán xét họ dỏm thì cũng có nghĩa chúng ta đã tự cô lập chính mình trong mớ lý luận 
vỏ ốc rồi. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
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editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 

@inhainha: Tôi nhớ rất nhiều lần có người phản ứng lại với người đề cử ứng viên thân quen với 
họ thì bạn rất hăng hái nói: mới xét thôi mà, chỉ xét trong ISI thôi bác ơi, lửa thử vàng nếu là 
vàng thật lo gì. Có lẽ vì cách phản ứng của bạn là một trong những nguyên nhân bác Hoa1950 
resubmit bài về NKN. Đến thời điểm này NKN mới chỉ là đang xét, chưa hề có một kết luận gì 
cả. 

Có thể bạn căng thẳng trong công việc hoặc đang bực mình vì những tranh luận của bạn bên 
Phdvn. Tuy nhiên, không nên mang những tức giận hoặc khó chịu sang bên này. Mong bạn hãy 
kiềm chế và tỉnh táo. 

Tôi nghĩ quan điểm của tôi về ứng viên NKN đã rõ ràng trong các entry trước nên không cần 
tranh luận thêm với inhainha thêm nữa. 

Cuối cùng, tôi nghĩ bạn ít tuổi hơn tôi và rất nhiều người ở đây nên bạn chú ý trong cách sử 
dụng ngôn từ, cho dù là tranh luận khoa học. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@chim_nhon: bác vẫn không nhận ra thực chất của lần tranh luận này chính là lựa chọn một 
“mô hình lửa” để thử à? Với những trường hợp đặc biệt thì chúng ta nên lựa chọn những “mô 
hình lửa” đặc biệt để thử mới phù hợp. Sắt nếu tôi lửa bé quá hoặc lửa to quá thì sản phẩm làm 
ra cũng vứt. Bởi vậy bác cũng đừng nên xoáy vào cái lý luận GS Ngô Kiều Nhi là người thân 
của em, em chán cái lý luận này lắm rồi. Xin nhắc lại là GS Ngô Kiều Nhi chẳng thân gì quen gì 
với em cả. Em 10 năm nay chưa gặp lại GS Ngô Kiều Nhi rồi và thậm chí GS có khi quên mất 
cả em là học trò khóa nào nữa. 

[trích] 
Cuối cùng, tôi nghĩ bạn ít tuổi hơn tôi và rất nhiều người ở đây nên bạn chú ý trong cách sử 
dụng ngôn từ, cho dù là tranh luận khoa học. 
[hết trích] 

Cái này bác nói không khoa học rồi, tranh luận khoa học làm gì có phân biệt nhiều tuổi với ít 
tuổi. Em xưng hô “em” “bác” là tôn trọng các bác theo đúng tinh thần “tôn trọng người khác là 
tôn trọng chính mình” thôi. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  
 vuhuy.number says: 

Tôi rất mong một số bác không nên phụ lòng mong đợi của nhiều độc giả, trong đó có nhiều nhà 
khoa học đang ủng hộ JIPV. 

JIPV đã phải đương đầu với nhiều thế lực trong và ngoài nước (phần nhiều là dỏm, of course) 
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mới có được ngày hôm nay. Mọi người nên trân trọng công sức của JIPV hơn là đang làm tổn 
thương JIPV bằng việc tạo áp lực này nọ. 

Riêng tôi, tôi đã phải theo dõi và kiểm chứng hoạt động khoa học của JIPV trong một thời gian 
trước khi quyết định tham gia. Tôi xem JIPV là một tình yêu, đó là tình yêu khoa học chân 
chính, với một ước mơ khoa học nước ta sớm thoát khỏi thấp kém, u mê hay nói ngắn gọn là 
sớm thoát dỏm. 

Rất mong các bác cùng chia sẽ với tôi, hơn là đá nhau như thế. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

@vuhuy.number: xin review lại để thấy rõ lập luận của bác có vấn đề, không rõ ràng, dễ dẫn đến 
những suy nghĩ lệch lạc bởi những gợi ý “mở” của bác. 
[trích] 
Xin giới thiệu bài viết của GS Tuấn liên quan đến cái mới trong một luận án tiến sĩ, hy vọng có 
thể cung cấp thêm thông tin liên quan: 
nguyenvantuan.net/education/3-edu/525-ban-ve-cai-moi-tron… 

Vấn đề tôi nêu ý kiến của GS Tuấn về luận án tiến sĩ. Mọi người thử trao đổi xem. Tôi nghĩ GS 
là phải làm cái vĩ mô, là “cái máy đẻ” ra tiến sĩ. Khi chúng ta thấy rõ yêu cầu của một luận án 
tiến sĩ thì chúng ta sẽ ngộ ra GS phải cở nào. 
[hết trích] 
——-> Em rất muốn biết ý kiến của bác về mối liên quan giữa link này với trường hợp của GS 
Ngô Kiều Nhi. Mong bác hãy giải thích rõ hơn suy nghĩ của bác. Theo bác tầm cỡ của GS phải 
như thế nào? 

[trích] 
Nếu các bác phân tích thành tích khoa học của bà NKN thì cũng nên nhìn lại BKAV của anh 
NTQ. Theo tôi các bác chưa làm rõ, cũng như chưa phân biệt được yêu cầu về tầm của GS, PGS. 
[hết trích] 
Trả lời: chừng nào bác chứng minh được công trình của GS Ngô Kiều Nhi chỉ có giá trị học 
thuật cỡ trình độ kỹ sư thì bác mới liên hệ với công việc của anh NTQ nhé. 
Một khi mà giới khoa học lý thuyết cứ phán nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm là công 
việc của kỹ sư thì chẳng trách giới công nghệ phán các giới khoa học lý thuyết là loại tiến sĩ 
giấy. 
——-> Xin cho biết, trả lời của em như vậy có đúng ý trọng tâm của cái ý của bác chưa vậy? 

[trích] 
Việc yêu cầu bổ sung Điều 1.2. có thêm yếu tố trong nước là nên xem lại, tôi nghĩ quốc tế đã 
bao gồm VN. Một khi trong nước đánh giá cao và quốc tế cũng đánh giá cao thì mới có thể ok. 
Đương nhiên các bác đừng ngụy biện “công trình mật” nhé. 
[hết trích] 
——-> Bác có thể nêu ví dụ một trường hợp mà giới khoa học nước ngoài đánh giá cao mà giới 
khoa học trong nước đánh giá thấp không? Nếu bác không dẫn ra được thì em thấy câu nói của 
bác là vô nghĩa. Thà rằng bác cứ nói chỉ chấp nhận đánh giá của nước ngoài, không chấp nhận 
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đánh giá trong nước, thì em còn thấy có nghĩa nhiều. 

[trích] 
Tôi rất mong một số bác không nên phụ lòng mong đợi của nhiều độc giả, trong đó có nhiều nhà 
khoa học đang ủng hộ JIPV. 
[hết trích] 
——-> Bác có thể nói cụ thể “một số bác” ở đây là “một số bác” nào không? và cụ thể là họ đã 
phụ lòng mong đợi là phụ lòng làm sao? Loại độc giả chủ yếu là loại độc giả gì? 

[trích] 
Mọi người nên trân trọng công sức của JIPV hơn là đang làm tổn thương JIPV bằng việc tạo áp 
lực này nọ. 
[hết trích] 
——-> Chúng ta đang tranh luận ở đây, JIPV không tham gia gì, thế tại sao lại gọi là tạo áp lực? 
Và việc tạo áp lực này tại sao lại là gây tổn thương? Đề nghị bác giải thích rõ. 

[trích] 
Tôi xem JIPV là một tình yêu, đó là tình yêu khoa học chân chính, với một ước mơ khoa học 
nước ta sớm thoát khỏi thấp kém, u mê hay nói ngắn gọn là sớm thoát dỏm. 
[hết trích] 
——-> cho đến lúc này, em cũng xem JIPV là một tình yêu. Chúng ta cùng một tình yêu, nhưng 
bác cũng nên nhớ mục đích là tốt đẹp nhưng chúng ta nên cân nhắc khi hành động, những hành 
động quá cực đoan sẽ dẫn đến phản động lực. 
Những ví dụ về tình yêu và hành động cực đoan dẫn đến phản động lực: cải cách ruộng đất của 
Việt Nam và cách mạng văn hóa của Trung Quốc. 
Đúng là chúng ta phải xóa bỏ những lề luật phản khoa học hiện nay của nước nhà bằng cách 
chúng ta xây dựng một chuẩn mới và dựa vào chuẩn đó để đánh giá. Nhưng ngược lại nếu chúng 
ta chỉ chăm chăm xét chuẩn mới cho mọi cá nhân, bất chấp những trường hợp đặc biệt, phủ nhận 
những đóng góp lớn không thể phản bác của họ thì lối làm việc này có khác gì kiểu Hồng Vệ 
Binh ngày xưa không? 
Vài lời tâm huyết mong bác suy nghĩ kỹ càng. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@1st Managing Editor: Mới vừa đọc bài của bác trong mục submission, có một số vấn đề em 
muốn trao đổi với bác. Theo quy định của JIPV trong phòng tranh luận này như sau: 
 
quyền hạn khoa học của các Editors trong JIPV là tối cao và là các bosses, nên Editors 
được quyền bảo vệ các quan điểm khoa học của mình. Và quyền này không bị giới hạn bởi 
bất kỳ yếu tố nào nếu các Editors không vi phạm Quy định của JIPV. 
Sau khi một vấn đề đã được thống nhất, JIPV sẽ chuyển thông tin vào các mục tương ứng 
trong Editorial Board’s page. 
 
Trong khi vấn đề tranh luận chưa thống nhất giữa các editors thì bác và 4th Editor in chief căn 
cứ vào quy định gì để bắt đầu xét trường hợp GS Ngô Kiều Nhi như vậy? Có phải 2 bác đang vi 
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phạm vào quy định của JIPV không? Quyền tranh luận của JIPV có phải đã bị xem nhẹ không? 

[trích] 
Yêu cầu 2: Trích những ý kiến tranh luận bên Phòng tranh luận khoa học đứng về phía ứng viên 
và cho ý kiến phản bác tương ứng 
[hết trích] 
Tại sao chỉ có trích những ý kiến và đưa ra phản bác đối với những người đứng về phía ứng viên 
mà không xét đến những người đứng về phía đối lập ứng viên? 

[trích] 
Yêu cầu 3: Nhấn mạnh những yếu tố để JIPV phải accept bài này. 
[hết trích] 
Tại sao chỉ nhấn mạnh yếu tố để “phải” accept mà không nhấn mạnh yếu tố để “không phải” 
accept 

[trích] 
Tôi cũng đề nghị JIPV xem bài này là đề tài Trọng Điểm năm 2010, tầm nhìn năm 2020 
[trích] 
Tại sao bài này chưa được quyết định accept hay không mà bác đã đưa bài này là bài trọng 
điểm? Bác đã có chủ đích của riêng mình bất chấp những ý kiến phản đối của các editors khác 
chăng? Và xin bác giải thích rõ hơn tại sao đây là đề tài Trọng Điểm năm 2010? Tầm nhìn 2020 
là tầm nhìn gì và tại sao chỉ là 2020 mà không phải là 2050 hoặc 2100? Đây có phải là một quy 
định mới được đưa ra để căn cứ vào đó mà gây thêm bất lợi cho ứng viên không vậy? 

Nếu những giải thích của bác không thỏa đáng thì em có quyền nghi ngờ bác đã không công tâm 
trong việc điều hành JIPV cũng như đối xử với các editors. 

[trích bài sửa của bác 1st ME] 
 
Tôi cũng đề nghị JIPV xem bài này là đề tài Trọng Điểm năm 2010, tầm nhìn năm 2020 
(dù cho accepted hay rejected). 
[hết trích] 
 
Bác rất thông minh, sau khi em nghi ngờ tính công minh ở trên thì bác đã sửa bài viết của bác 
bằng cách thêm câu ” (dù cho accepted hay rejected)” và bây giờ bác đã trở nên “công minh” 
hơn rất nhiều rồi 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Tuan Ngoc@ says: 

Tôi thấy mấy bác ấy đang làm đúng quy định của JIPV đó chứ. Chưa có kết luận gì về NKN thì 
bác cứ tiếp tục tranh luận nếu còn đủ lí lẽ. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 
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@TuanNgoc: ai cũng “thấy” bằng cảm tính mà không giải thích như bác thì có còn gọi là tranh 
luận khoa học nữa không bác. Bác nên giải thích “thấy” của bác là “thấy” như thế nào? hoặc ý 
kiến của em có gì không phải? thì mới gọi là để người ta “thấy” chứ bác. Mỗi người “thấy” mỗi 
kiểu mà không giải thích thì ai mà hiểu. Mà vấn đề có xét GS Ngô Kiều Nhi còn tranh luận gì 
nữa bác, bác 1st ME đã định đưa thành bài Trọng Điểm 2010 rồi kìa, tranh luận gì nữa. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Liên quan đến bài Ngô Kiều Nhi, xin các Editors tạm nhưng tranh luận nếu 
không còn phát hiện gì mới. Các EC, ME, Editors nên tập trung vào HĐHH. 

Về bài Trần Thị Chung Chiến, các Editors cho ý kiến về các comments này. Sao thấy 
“nhạy cảm” quá! JIPV moved các bài đó về đây, mong các Editors tham gia thông cảm: 

view profile 
chim_nhon says: 

Tôi đồng ý phong rất dỏm cho bà này, vì làm về y khoa nhưng không biết cứu partner là ngài cố 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay gọi là Thủ tướng) Phạm Hùng bị “mã thượng phong”, chết 
ngay trên bụng của bà. 
Posted 3 hours ago. ( permalink | delete ) 
view profile 
inhainha says: 

Trời, cái thông tin của bác chim_nhon chính xác không vậy, hot à nha. Kể cho anh em nghe với 
bác. Công nhận bà này đẹp thật dù giờ này tuổi đã cao, chắc hồi trẻ là mỹ nhân chứ chẳng 
thường. 
Posted 2 hours ago. ( permalink | delete ) 
view profile 
chim_nhon says: 

Chuyện này theo tôi là có thật. Hồi đồng chí PH mất, tôi đã nghe chuyện này từ những người 
lãnh đạo cao cấp trong quân đội theo kiêu “thông tin nội bộ, không phổ biến”. Sau này có 
internet, các thông tin này càng được phía hải ngoại, Bùi Tín, vv… khai thác thêm. Bạn cứ gúc 
đồng thời “Trần Thị Trung Chiến” “Phạm Hùng” sẽ có thêm tin để đọc. Chúc vui! 
Posted 76 minutes ago. ( permalink | delete ) 
====================================================== 

JIPV@: Sau khi hội ý với các Chiefs, JIPV quyết định không đề cập chuyện thâm cung bí 
sử trên JIPV. Các Editors tham gia comments nên cẩn thận khi viết bài, có thể gợi mở để 
mọi người tự tìm hiểu, không nên nói cụ thể vì ngoài phạm vi kiểm soát của JIPV. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 chim_nhon says: 
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Tôi cũng đồng ý với JIPV. Bà TTTC này gớm lắm, thuộc hàng đại gia và chơi với đại gia đó. 
Năm 2005 bà đã cho phóng viên LA của báo TT bóc lịch vài tháng (chắc là dám trêu ngươi bà ta 
ở bài báo nào đó) do bị quy vào tội “làm lộ bí mật quốc gia”. Do vậy, mọi người cũng phải đề 
phòng. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 months ago.  
 Tuan Ngoc@ says: 

Bác chim_non nói thế thì ra hết rồi. Tuy nhiên, chúng ta nên giữ uy tín cho JIPV, tránh để 
“người lạ” lợi dụng chụp này nọ. 

Riêng vụ LA, tôi thấy có gì đâu mà phải bị trả thù ghê thế. 

Bác chim_nhon có kinh nghiệm nhìn tướng sát chồng không? Tôi có biết chút ít, cũng hiệu 
nghiệm lắm. 

(bàn vụ này không biết có phản cảm không? Bị ông 1st Managing Editor thổi nữa thì cũng ngại). 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 chim_nhon says: 

Tôi cũng có biết chút ít. Kinh nghiệm là khi nào thấy mua bốn ván, rồi tò tí te; trong khi vợ/bồ 
cứ hơn hớn thì đích thị là có tướng sát chồng (đùa tí, hihi…) 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

Em mới viết xong bài báo, đang định submit lên JIPV nhưng sợ rejected nên chỉ đăng dang 
preprint, xin hỏi các bác, bài này của em có khả năng được accepted không vậy? 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tuan Ngoc@ says: 

Đề nghị Ngài 1st Managing Editor accept công trình của Nhà khoa học inhainha vào Phòng lưu 
niệm…… Chúc mừng Nhà khoa học inhainha. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

hahaha, em chưa submit thì lấy gì accept mà chúc mừng hả bác, đang hỏi các bác hội đồng quản 
trị có khả năng đăng ở đâu để em còn tính, nếu reject thì em sẽ đăng ở Nature hay Lancet gì đó 
cũng được. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tuan Ngoc@ says: 

Mùa hè oi bức, các nhà nghiên cứu dễ bị….. Hướng giải quyết: Hãy tìm kiếm sự cân bằng. 

Sự mất cân bằng thười là hậu quả của nhiều nguyên nhân: ăn chơi quá đà, bồ bịch linh tinh,…. 
Đối với dân nghiên cứu thì có thể là: làm mãi không ra, làm ra nhiều nên tình nhân quay lưng vì 
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ít được quan tâm,….. 

(hy vọng những tranh luận khoa học này không bị “lưu niệm”) 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 2 months ago.  
 inhainha says: 

@Tuan Ngoc: ở chỗ em cũng không oi bức lắm đâu bác, có 19 độ à, còn nghiên cứu không ra thì 
cũng bình thường thôi, nghe đồn ở HN giờ này 80 độ phải không bác, hehehe, ai học hành 
nghiêm chỉnh mà không phải trải qua vậy, còn người yêu bỏ thì em kiếm người yêu khác, không 
thành vấn đề gì, em đang khổ vì không biết chọn ai bỏ ai đây này, heheheh 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133/ 

Công trình “khoa học” của em hiện đang nhận được sự quan tâm đông đảo của bạn đọc, rất cám 
ơn mọi người. Công trình này rất có thể cạnh tranh được với những bài báo đã accepted trên 
JIPV. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  
 Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Gần đây, tôi thấy có chuyện strange. Một link được spam nhiều nơi trên JIPV. Tôi cũng bị thách 
thức. Dưới đây là quan điểm của tôi: 

www.flickr.com/photos/48868034@N08/4656763060/ 

Tôi nghĩ công việc của JIPV chắc còn nhiều. Mọi người nên dành chút thời gian đóng góp cho 
JIPV, hơn là đấu đá như thế. Tôi biết mình kém tài, chưa có đóng góp gì nhiều cho JIPV, tôi sẽ 
cải thiện trong next time. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
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*****************************************************************************
* 
*****************************************************************************
* 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Editor inhainha có gửi đề nghị tiếp tục giảm chuẩn cho các ngành xã hội, kinh tế. 
Mời Editors tranh luận về vấn đề này: 

inhainha says: 

Hiện nay, em thấy giới nghiên cứu ngành xã hội và ngành kinh tế ở VN có số bài đăng được trên 
ISI là rất thấp vì những đặc thù mà JIPV cũng biết. Em thấy JIPV cũng đã hạ chuẩn ngành này 
nhưng cũng còn cao ở VN. Nếu với chuẩn này, việc tìm ra một vị trung bình ở VN cũng là điều 
bất khả thi chứ chưa nói đến việc tìm ra vị xịn. Vì thế nếu dựa vào chuẩn này mà dẫn đến kết 
quả là tất cả mấy ông bà sư ngành này là dỏm thì e rằng kết quả này cũng không có ý nghĩa gì 
cả. (những ngành khác JIPV xét đều có dỏm và đạt, nhưng riêng ngành này chưa thấy vị nào 
đạt!) 
Vì lý do trên nên em đề nghị JIPV tiếp tục hạ chuẩn đến mức thấp nhất . Cụ thể như sau: 
Với sư ngành XH và kinh tế thì chỉ xét rất dỏm, dỏm hoặc không dỏm, không xét yếu và kém. 

Cụ thể với ngành XH: 
rất dỏm: 0 
dỏm: =1 (2) với PGS (GS) 
trên mức này đều đạt 

Với ngành kinh tế 
rất dỏm: 0 
dỏm: =2 (3) với PGS (GS) 
trên mức này đều đạt 

Sau này khi tình trạng công bố khoa học ngành này khá hơn thì sẽ xem xét tăng chuẩn cũng chưa 
muộn! Mong JIPVxem xét đề nghị này 
====================================================== 

Đây là chuẩn gần nhất: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623332108573/ 

Hiện nay, trong các EC và ME có nhiều ý kiến khác nhau. JIPV sẽ tham khảo ý kiến của 
toàn thể Editors. Lưu ý: các Editors tuyệt đối không được tấn công cá nhân lẫn nhau nhé. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Một số tranh luận trong mục Submission được chuyển sang đây. Editors lưu ý 
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không nên post các tranh luận trong mục Submission: 

Posted 6 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 

Sông Hồng says: 

Tôi phản đối các submission gần đây của ông inhainha vì những lý do dưới đây. 
Xin nói ngay rằng tôi chán ngấy việc cãi nhau, đặc biệt là với những người không có văn hoá 
tranh luận. Vì thế, ai muốn tranh luận với tôi, cần nói trực tiếp vào các lập luận. 

1) Bản thân ông inhainha công nhận rằng ông ấy chỉ kiểm tra được các công bố ISI từ sau 1993. 
Theo tôi, trong hoàn cảnh ấy, ông ta không nên chen vào trò chơi này mới phải. 

2) Thư viện của ĐH nơi tôi đang làm việc tại Mỹ cung cấp tra cứu Web of Science với chú thích 
như sau: 

Web of Science (ISI) 
Online version of the ISI indexes: Science Citation Index Expanded and Social Sciences Citation 
Index from 1980-. 

Như thế, theo tôi, 1980 là năm sớn nhất mà ISI có dữ liệu. 
Nếu ai có thể tra cứu ISI trước 1980 thì xin cho tôi biết một ví dụ cụ thể, để tôi yêu cầu Thư viện 
ĐH của tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn. 

3) Giả định rằng điều 2) là đúng, tức là 1980 là năm sớn nhất mà ISI có dữ liệu. 
Nói cách khác, khái niệm bài ISI trước năm 1980 là vô nghĩa, dù đăng tạp chí nào. 
Khi đó, chúng ta không có cơ sở để phán xét các ông Đoàn Quỳnh, Nguyên Duy Tiến, Phạm Kỳ 
Anh…, là những người mà một phần quan trọng hoặc toàn bộ công bố của các ông này đã làm ở 
Liên Xô trước 1980. 

4) Chỉ tính từ 1980, ông N D Tiến có 11 bài dưới các tên TIEN NZ OR TIEN ND, và 2 bài gần 
đây dưới tên NGUYEN DT. Tôi không dám chắc là tôi không bỏ sót bài của ông ấy. Kết quả này 
khác xa với kết quả tra cứu từ 1993 của ông inhainha. 

5) Trên cơ sở các lập luận trên, tôi đề nghị JIPV không xét các ông Đoàn Quỳnh, Nguyên Duy 
Tiến, Phạm Kỳ Anh…và những người tương tự. 

6) Bà Ngô Kiều Nhi đã được Editor Hoa1950 (tái) đề cử từ lâu. 
Sau đó, the 1st Managing Editor đã kết luận về vụ này như sau: 
“Tôi cũng đề nghị JIPV xem bài này là đề tài Trọng Điểm năm 2010, 
tầm nhìn năm 2020.” 
Theo tôi, bài này quả rất hấp dẫn, cần đưa ngay ra mạng làm trọng điểm. 
Vậy mà cho tới nay chưa thấy bà N K Nhi được đưa ra và đặt dưới 
“under public review”. Vì sao vậy? 
Khi bà N K Nhi được đề cử, ông inhainha đã dẫy nẩy lên như đỉa phải vôi. 



Ông ta cho biết bà này là thần tượng của ông ta vv và vv. 
(Ông inhainha còn tuyên bố: Làm xong cái Hội đồng cơ khí là ông ấy từ bỏ JIPV. 
Vậy mà mãi tới nay ông ta chưa thực hiện được lời tuyên bố hùng hồn đó.) 
Phải chăng JIPV tạo một trường hợp ngoại lệ cho Thần tượng cua ông inhainha? 
Nếu bảo bà NKNhi được giải Kovalevskaya, thì bà HX Sính còn nằm trong hội đồng trao cái 
giải đó cho bà Nhi. Nếu bảo bà Nhi được giải thưởng nhà nước, thi ông Đoàn Quỳnh cũng được 
phong NGND. 

7) Tôi cho rằng có rất nhiều người đang nhìn vào hành xử của JIPV trong những trường hợp nêu 
trên để xem có nên tiếp tục tin vào JIPV hay không. 
Bản thân tôi, vẫn muốn được tin vào JIPV. 

Dưới đây là 13=11+2 bài ISI của ông N D Tiến dưới 3 tên khác nhau (chỉ tính từ 1980) 

Author=(TIEN NZ OR TIEN ND) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, A&HCI, SSCI. 
Results: 11 

1. Title: The strong law of large numbers for d-dimensional arrays in von Neumann algebras 
Author(s): VanQuang N, Tien ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 41 Issue: 3 Pages: 
569-578 Published: 1997 
Times Cited: 0 

2. Title: HEAT-TRANSFER CONTROL OF SELECTIVITY IN ACETYLENE 
HYDROGENATION 
Author(s): WEISS AH, TSAIH JS, ANTOSHIN GV, et al. 
Source: CATALYSIS TODAY Volume: 13 Issue: 4 Pages: 697-698 Published: APR 6 1992 
Times Cited: 0 

3. Title: ON THE CONVERGENCE OF WEIGHTED SUMS OF MARTINGALE 
DIFFERENCES 
Author(s): TIEN ND, VANHUNG N 
Source: LECTURE NOTES IN MATHEMATICS Volume: 1391 Pages: 293-307 Published: 
1989 
Times Cited: 1 

4. Title: HYDROCARBON SYNTHESIS FROM METHANOL ON ERIONITE AND 
MORDENITE CATALYSTS SYNTHESIZED IN THE PRESENCE OF B-3+, GA-3+ OR FE-
3+ 
Author(s): KLYUEVA NV, TIEN ND, IONE KG 
Source: REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS Volume: 29 Issue: 2 Pages: 
427-432 Published: 1985 
Times Cited: 4 

5. Title: CHARACTERISTICS WITH NEGATIVE DIFFERENTIAL RESISTANCE OF A 



DEVICE USING A SI-SIO2 STRUCTURE 
Author(s): TIEN ND 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH Volume: 90 Issue: 1 Pages: 
K103-K105 Published: 1985 
Times Cited: 0 

6. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

7. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 
379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

8. Title: STUDIES OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROLYTE SOLUTION 
COMPOSITION ON ELECTRICAL-DISCHARGE PROCESSES AT THE ANODE 
Author(s): ROSSNER E, TIEN ND, SUCHOTIN AM, et al. 
Source: ZEITSCHRIFT FUR CHEMIE Volume: 22 Issue: 2 Pages: 74-74 Published: 1982 
Times Cited: 0 

9. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

10. Title: ON KOLMOGOROV 3-SERIES THEOREM AND MEAN-SQUARE 
CONVERGENCE OF MARTINGALES IN A BANACH-SPACE 
Author(s): TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 24 Issue: 4 Pages: 
797-808 Published: 1979 
Times Cited: 1 

11. Title: THE STRUCTURE OF MEASURABLE LINEAR FUNCTIONALS ON BANACH-
SPACES WITH GAUSSIAN MEASURES 
Author(s): TIEN NZ 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 24 Issue: 1 Pages: 
165-168 Published: 1979 
Times Cited: 2 



Results 
Subject Heading=(PHYSICAL SCIENCES) AND Author=(NGUYEN DT) AND 
Institution=(DANANG UNIV EDUC OR HANOI UNIV SCI OR NATL UNIV HANOI OR 
VIETNAM NATL UNIV OR WROCLAW TECH UNIV) 

Results: 2 

1. Title: MEAN CONVERGENCE THEOREMS AND WEAK LAWS OF LARGE NUMBERS 
FOR DOUBLE ARRAYS OF RANDOM ELEMENTS IN BANACH SPACES 
Author(s): Le VD, Nguyen DT 
Source: BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 47 Issue: 3 
Pages: 467-482 Published: MAY 2010 
Times Cited: 0 

2. Title: Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces 
Author(s): Le VD, Nguyen DT 
Source: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Volume: 80 Issue: 9-10 Pages: 756-763 
Published: MAY 1 2010 
Times Cited: 0 
Originally posted 3 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Sông Hồng edited this topic 3 hours ago. 
view photostream 

===================================================== 

Tiên Sư says: 

Xin được “tranh luận” với bác Sông Hồng thế này: 

1) Bản thân ông inhainha công nhận rằng ông ấy chỉ kiểm tra được các công bố ISI từ sau 1993. 
Theo tôi, trong hoàn cảnh ấy, ông ta không nên chen vào trò chơi này mới phải. 

Đồng ý hoàn toàn với bác. Nếu bác Inhainha chỉ tra cứu được những công bố sau năm 1993 thì 
theo tôi bác Inhainha không nên đề cử thêm bất cứ một ai nữa! 

2)Như thế, theo tôi, 1980 là năm sớn nhất mà ISI có dữ liệu. 
Nếu ai có thể tra cứu ISI trước 1980 thì xin cho tôi biết một ví dụ cụ thể, để tôi yêu cầu Thư viện 
ĐH của tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn. 

ISI có dữ liệu từ lúc nào thì tôi không rõ, nhưng tôi có kiểm tra thử các công bố ISI của ông Paul 
Erdos thì thấy 750 công bố từ những năm 1936! 

746. Title: On interpolation I Quadrature- and mean-convergence in the Lagrange-interpolation 
Author(s): Erdos, P; Turan, P 
Source: ANNALS OF MATHEMATICS Volume: 38 Pages: 142-155 Published: 1937 



Times Cited: 59 

747. Title: On the easier waring problem for powers of primes I 
Author(s): Erdos, P 
Source: PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY Volume: 33 
Pages: 6-12 Published: 1937 
Times Cited: 2 

748. Title: On the mode of convergence for the interpolation of Lagrange 
Author(s): Erdos, P; Feldheim, E 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES Volume: 203 Pages: 913-915 Published: 1936 
Times Cited: 18 

749. Title: On the prime numbers in certain arithmetic series 
Author(s): Erdos, P 
Source: MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT Volume: 39 Pages: 473-491 Published: 1935 
Times Cited: 6 

750. Title: On a problem of Chowla and some related problems 
Author(s): Erdos, P 
Source: PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY Volume: 32 
Pages: 530-540 Published: 1936 
Times Cited: 8 

Tiên Sư. 
Originally posted 57 minutes ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tiên Sư edited this topic 53 minutes ago. 
view photostream 
Tiên Sư says: 

GS Tiến có 2+11+2=15 công bố ISI: 

TIEN, NZ có 2 bài như sau: 

1. Title: THE STRUCTURE OF MEASURABLE LINEAR FUNCTIONALS ON BANACH-
SPACES WITH GAUSSIAN MEASURES 
Author(s): TIEN, NZ 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 24 Issue: 1 Pages: 
165-168 Published: 1979 
Times Cited: 2 

2. Title: COMPACTNESS OF FAMILIES OF 2ND-ORDER MEASURES IN A BANACH-
SPACE 
Author(s): TIEN, NZ; TARIELADZE, VI; CHOBANJAN, SA 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 22 Issue: 4 Pages: 



805-810 Published: 1977 
Times Cited: 2 

TIEN, ND có 11 bài: 

1. Title: The strong law of large numbers for d-dimensional arrays in von Neumann algebras 
Author(s): VanQuang, N; Tien, ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 41 Issue: 3 Pages: 
569-578 Published: 1997 
Times Cited: 0 

2. Title: HEAT-TRANSFER CONTROL OF SELECTIVITY IN ACETYLENE 
HYDROGENATION 
Author(s): WEISS, AH; TSAIH, JS; ANTOSHIN, GV, et al. 
Source: CATALYSIS TODAY Volume: 13 Issue: 4 Pages: 697-698 Published: 1992 
Times Cited: 0 

3. Title: ON THE CONVERGENCE OF WEIGHTED SUMS OF MARTINGALE 
DIFFERENCES 
Author(s): TIEN, ND; VANHUNG, N 
Source: LECTURE NOTES IN MATHEMATICS Volume: 1391 Pages: 293-307 Published: 
1989 
Times Cited: 1 

4. Title: CHARACTERISTICS WITH NEGATIVE DIFFERENTIAL RESISTANCE OF A 
DEVICE USING A SI-SIO2 STRUCTURE 
Author(s): TIEN, ND 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH Volume: 90 Issue: 1 Pages: 
K103-K105 Published: 1985 
Times Cited: 0 

5. Title: HYDROCARBON SYNTHESIS FROM METHANOL ON ERIONITE AND 
MORDENITE CATALYSTS SYNTHESIZED IN THE PRESENCE OF B-3+, GA-3+ OR FE-
3+ 
Author(s): KLYUEVA, NV; TIEN, ND; IONE, KG 
Source: REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS Volume: 29 Issue: 2 Pages: 
427-432 Published: 1985 
Times Cited: 4 

6. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG, DH; TIEN, ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

7. Title: STUDIES OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROLYTE SOLUTION 



COMPOSITION ON ELECTRICAL-DISCHARGE PROCESSES AT THE ANODE 
Author(s): ROSSNER, E; TIEN, ND; SUCHOTIN, AM, et al. 
Source: ZEITSCHRIFT FUR CHEMIE Volume: 22 Issue: 2 Pages: 74-74 Published: 1982 
Times Cited: 0 

8. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG, DH; TIEN, ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 
379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

9. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG, DH; TIEN, ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

10. Title: ON KOLMOGOROV 3-SERIES THEOREM AND MEAN-SQUARE 
CONVERGENCE OF MARTINGALES IN A BANACH-SPACE 
Author(s): TIEN, ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 24 Issue: 4 Pages: 
797-808 Published: 1979 
Times Cited: 1 

11. Title: PALYNO-STRATIGRAPHY OF KETEWAKA COALFIELD (LOWER-PERMIAN), 
TANZANIA 
Author(s): MANUM, SB; TIEN, ND 
Source: REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY Volume: 16 Issue: 4 Pages: 
213-227 Published: 1973 
Times Cited: 5 

Nguyen, DT có 2 bài: 

1. Title: MEAN CONVERGENCE THEOREMS AND WEAK LAWS OF LARGE NUMBERS 
FOR DOUBLE ARRAYS OF RANDOM ELEMENTS IN BANACH SPACES 
Author(s): Le VD, Nguyen DT 
Source: BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 47 Issue: 3 
Pages: 467-482 Published: MAY 2010 
Times Cited: 0 

2. Title: Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces 
Author(s): Le VD, Nguyen DT 
Source: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Volume: 80 Issue: 9-10 Pages: 756-763 
Published: MAY 1 2010 



Times Cited: 0 

Tiên Sư. 
Originally posted 40 minutes ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tiên Sư edited this topic 39 minutes ago. 
Originally posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 weeks ago.  
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Căn cứ vào quá trình tranh luận và việc tấn công lẫn nhau. JIPV có quyết định 
như sau: 

1/ Khiển trách Editor inhainha về việc tra cứu thông tin không đầy đủ. 

2/ Tuyên dương Editor Tiên Sư về phản biện khoa học và tinh thần hoà bình. Tặng danh 
hiệu CSTĐ cấp JIPV cho Editor Tiên Sư. 

3/ Loại Editor Sông Hồng ra khỏi the Board với lí do: 

3.1. Tấn công JIPV thiếu căn cứ. Liên quan đến ứng viên NKN, 1st Managing Editor and 
4th Editor-in-Chief đã nhận trách nhiệm xem xét, đã yêu cầu Editor Hoa1950 hoàn thiện 
bài viết, bài gửi vẫn còn lưu trong Submission thì JIPV vẫn đang review. 

3.2. Đang làm việc ở Mỹ nhưng chưa hiểu đầy đủ về ISI. Đây là nguyên nhân chính vì chưa 
hiểu nhưng lại tuyên truyền những thông tin sai sự thật về ISI và tình trạng đó không thể 
được chấp nhận trên JIPV. Trên JIPV có mục Hỏi và Đáp, ai còn thiếu thông tin thì có thể 
đặt câu hỏi. 

 
Tuy nhiên JIPV cũng xin cảm ơn bác Sông Hồng đã lưu ý về các trường hợp: Đoàn Quỳnh, 
Nguyên Duy Tiến, Phạm Kỳ Anh. Trường hợp NDT thì JIPV chấp nhận phản biện của Editor 
Tiên Sư và ứng viên này bị loại. Trường hợp ĐQ và PKA thì sẽ yêu cầu Managing Editors cho 
phản biện kín. 

Lưu ý: Việc tra cứu ISI của Editors giúp cho quá trình review được nhanh chóng. Tất cả 
thông tin về công bố của ứng viên đều được các Editor-in-Chiefs và Managing Editors 
kiểm tra cần thận.  
Originally posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 weeks ago.  
 chim_nhon says: 

Tôi nghĩ JIPV loại bác Sông Hồng chỉ vì 01 bài viết trên với thông tin sai về ISI kể ra hơi nặng, 
mặc dù tôi đã từng là “nạn nhân” của trò công kích cá nhân của cả bác Sông Hồng và inhainha. 
Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đấy sai đâu, sửa đâu sai đấy, … Thế nên sai là chuyện 
thường ở phố huyện thôi mà, vấn đề là có tiếp thu và sửa sai không thôi. 
Originally posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
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chim_nhon edited this topic 5 weeks ago.  
 inhainha says: 

Theo tôi nghĩ, một số editors đã hiểu lầm tôi chỉ công nhận ISI sau năm 1993, việc tôi ghi sau 
năm 1993 đó là do cơ sở chỗ tôi chỉ liệt kê ISI từ năm 1993 trở về sau, và tôi ghi là chỉ xét được 
sau 1993 là có ý nhờ JIPV và các editors bổ sung thêm dữ kiện ở thời điểm trước đó. Thông tin 
về ISI tôi liệt kê không phải là dữ liệu cuối cùng. 
Việc cẩn thận ghi thêm “chỉ xét được từ sau 1993″ mà cũng vô hình trung lại là cái cớ để editors 
khác “tấn công” thì tôi cảm thấy rất buồn vì những editors này. Và ai đó xem chỗ này là trò chơi 
thì tôi nghĩ người đó nên đi chỗ khác mà chơi đi! 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
 vuhuy.number says: 

Tôi cũng chỉ là một editor thường nên tôi không dám ý kiến việc bác Sông Hồng bị banned. 
Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với bài viết mang tính thách thức, thiếu tôn trọng JIPV của 
tác giả. 

>Xin nói ngay rằng tôi chán ngấy việc cãi nhau, đặc biệt là với những >người không có văn hoá 
tranh luận. 

Tôi đề nghị mọi người không xúc phạm nhau kiểu như thế này nữa. Nếu thấy ai không có “văn 
hoá tranh luận” thì nên yêu cầu JIPV can thiệp, không nên đấu đá qua lại với nhau. 

>Bản thân ông inhainha công nhận rằng ông ấy chỉ kiểm tra được >các công bố ISI từ sau 1993. 
Theo tôi, trong hoàn cảnh ấy, ông ta >không nên chen vào trò chơi này mới phải. 

Rất nhiều người có công bố ISI từ 1993 nên tôi thấy yêu cầu này không hợp lí. Những trường 
hợp trước 1993 (có thể bảo vệ TS trước 1993) thì editor nên yêu cầu JIPV kiểm tra hộ. Hình như 
JIPV chỉ kết luận dựa theo ý kiến của mấy bác ME? Tôi không nghĩ JIPV chỉ duy nhất dựa vào 
kết quả cuả editor. 

>2) Thư viện của ĐH nơi tôi đang làm việc tại Mỹ cung cấp tra cứu >Web of Science với chú 
thích như sau: 
>Web of Science (ISI) 
>Online version of the ISI indexes: Science Citation Index Expanded >and Social Sciences 
Citation Index from 1980-. 

Người sử dụng ISI phải sáng ý một chút vì trong ISI có rất nhiều tiện ích, phải chịu khó tìm hiểu 
thì mới thấy hết. 

>Như thế, theo tôi, 1980 là năm sớn nhất mà ISI có dữ liệu. 
>Nếu ai có thể tra cứu ISI trước 1980 thì xin cho tôi biết một ví dụ cụ >thể, để tôi yêu cầu Thư 
viện ĐH của tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn. 

Thử đề nghị xem, họ cười vào mặt cho xem. 
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http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624195892533/�
http://www.flickr.com/photos/49405532@N02/�


>3) Giả định rằng điều 2) là đúng, tức là 1980 là năm sớn nhất mà >ISI có dữ liệu. Nói cách 
khác, khái niệm bài ISI trước năm 1980 là >vô nghĩa, dù đăng tạp chí nào. Khi đó, chúng ta 
không có cơ sở để >phán xét các ông Đoàn Quỳnh, Nguyên Duy Tiến, Phạm Kỳ Anh…, >là 
những người mà một phần quan trọng hoặc toàn bộ công bố của >các ông này đã làm ở Liên Xô 
trước 1980. 

Đã chưa hiểu rõ mà còn tuyên bố kiểu này thì rất nguy hiểm. Bác Tiên Sư đã chỉ ngay phản ví 
dụ. 

>5) Trên cơ sở các lập luận trên, tôi đề nghị JIPV không xét các ông >Đoàn Quỳnh, Nguyên 
Duy Tiến, Phạm Kỳ Anh…và những người >tương tự. 

Tôi nghĩ đề nghị này có ý đồ riêng. Mọi người ở đây chắc cũng có chút ít kiến thức nên chắc 
cũng có thể nhận ra ý đồ của người viết. 

>Vậy mà cho tới nay chưa thấy bà N K Nhi được đưa ra và đặt dưới 
>”under public review”. Vì sao vậy? 

JIPV đã giải thích về trường hợp này. Nhưng sao tác giả lại như lửa đốt như thế, chắc có ý gì 
đây? 

>Phải chăng JIPV tạo một trường hợp ngoại lệ cho Thần tượng cua >ông inhainha? 

Làm tổn thương JIPV là quá tệ. Kiểu xúc phạm này có thể đã làm bác Admin mất bình tĩnh? 

>7) Tôi cho rằng có rất nhiều người đang nhìn vào hành xử của JIPV >trong những trường hợp 
nêu trên để xem có nên tiếp tục tin vào >JIPV hay không. 

Quá nóng! Trách nhiệm của editors là tham gia xây dựng JIPV ngày càng phát triển. Kiểu nặng 
nhẹ thế này chỉ làm không khí căng thẳng. 

Tôi tán thành cách tranh luận của bác Tiên Sư. Và kết quả là JIPV đã chấp nhận ý kiến của bác. 
Tôi có đọc về “nghệ thuật mểm” trong khoa học do bác Tuấn viết và thấy đúng như vậy. 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
 vuhuy.number says: 

Tôi cảm thấy ý kiến của bác inhainha “Và ai đó xem chỗ này là trò chơi thì tôi nghĩ người đó 
nên đi chỗ khác mà chơi đi!” là không được lịch sự cho lắm. 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
 inhainha says: 

@vuhuy.number: tôi chỉ lịch sự với những người đáng được thôi bác. Với những người mà mỗi 
bài post đều có ý đồ, có mục đích phá hoại từ bên trong thì không cần phải lịch sự làm gì. 
@Sông Hồng: tôi vốn dĩ đã có ý định rút lui JIPV sau khi xét xong hội đồng ngành cơ học (đến 
giờ này vẫn chưa xét xong) nhưng sau bài post của bác thì tôi quyết định và tuyên bố “hùng 
hồn” thế này: TÔI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG RÚT KHỎI JIPV CHỈ TRỪ KHI JIPV LOẠI TÔI. 
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Chắc quyết định này của tôi làm bác thất vọng lắm rồi. kakaka 
Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
 Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ô. Đoàn Quỳnh: “GS”, Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Ba (removed): 

Click here to add a description 
Comments and faves 
Add to the conversation 

Leave yours here. “Wow, I love this!” 

1. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (8 days ago | edit | delete) 

* Danh dỏm: GS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: không xét 

* Submitted by Editor NongVanDua 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 

Đính kèm phía dưới. 

============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

********************************************* ***************************** 
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********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

- Tên đầy đủ: Đoàn Quỳnh 
- Chuyên môn: Toán học 
- Chức danh: GS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 00 (không có công trình nghiên cứu khoa học nói chung!) 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Ba 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): cpd.vn/Default.aspx?tabid=692&doctorid=14 1&temidc… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): cpd.vietnam@yahoo.com 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept. 
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2. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 days ago | edit | delete) 

JIPV@: Đề nghị cho phản biện kín trường hợp này vì Guest Editor Sông Hồng cho rằng ứng 
viên này có thành tích khoa học đáng ghi nhận. 
3. 

inhainha (5 days ago | reply | delete) 

Theo tôi nghĩ vị này không cần tiến hành phản biện kín vì danh hiệu NGND chỉ có ý nghĩa trong 
đào tạo chứ không có ý nghĩa đóng góp, thành tích khoa học. 
4. 

NongVanDua (5 days ago | reply | delete) 

Theo chỗ tôi được biết, thì ông Đoàn Quỳnh chỉ có mỗi một bài báo đăng ở bên Nga trong thời 
ông học ở đó. Sau này sản phẩm nghiên cứu khoa học của ông Đoàn Quỳnh là con số không! 

Ở trường ĐHSP Hà Nội còn có ông trưởng khoa Toán PGS. TS. Bùi Văn Nghị, còn dỏm gấp 
vạn lần! 

Ông GS.TS. Trần Mạnh Tuấn, nguyên phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
hiện tại là chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Công nghệ vũ trụ là giáo sư về ngành toán, thế 
mà không có nổi một công trình đăng ở tạp chí toán của Việt Nam đó là Acta Mathematica 
Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics. Thật tiếc là do quy định của Tạp chí GS Dỏm 
là phải có ảnh và e-mail của mấy vị GS này, nên tôi không thể giới thiệu được. Tuy nhiên, tôi 
cũng muốn nêu thông tin để các quý vị biết. 
5. 

SickScientist2010 (5 days ago | reply | delete) 

Tặng bạn tấm ảnh này: www.mitec.com.vn/ChiTietTin/tabid/123/languag e/vi-VN/Defa… 
www.xaluan.com/modules.php?name=News&file =article&amp… 
6. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 days ago | edit | delete) 

JIPV@: Email của tổ chức cũng được chấp nhận. 
7. 

connan2010 (4 days ago | reply | delete) 

Những vị đã về hưu rồi và không có những phát biểu “đại ngôn” như kiểu Văn Như Cương thiết 
nghĩ chúng ta nên bỏ qua . 

http://www.mitec.com.vn/ChiTietTin/tabid/123/languag�
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file�


8. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 days ago | edit | delete) 

JIPV@: Dạo này bác Managing Editor phụ trách Toán có dấu hiệu “sa đà ” vào World Cup nên 
General Editor-in-Chief có mời một phản biện nhưng bác này từ chối phản biện. Tuy nhiên bác 
này có một số nhận định (có thể cảm tính) về ứng viên này và bác này cũng đồng ý publish 
email của bác ấy: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 
Tôi từ chối phản biện Giáo sư Đoàn Quỳnh. Lý do là … và tôi không có đủ thông tin để đánh giá 
một cách hoàn chỉnh những đóng góp của ông trong đào tạo. Tuy nhiên, qua quá trình tự tra cứu 
và tiếp xúc trò truyện với nhiều người làm toán, tôi có những thông tin và đánh giá về GS Đoàn 
Quỳnh như sau. Những đánh giá này có một chút chút cảm tính. 

1/ GS Đoàn Quỳnh không có công bố nào được MathSciNet thống kê. Như vậy có thể khẳng 
định là thành tích nghiên cứu khoa học của ông rất yếu. 

2/ GS Đoàn Quỳnh có viết và biên dịch một số sách Toán học ở bậc Đại học. Tôi không biết con 
số cụ thể là bao nhiêu nhưng biết chắc chắn các cuốn sau: 

Đại số tuyến tính và hình học: Dùng cho các trường đại học sư phạm/ Đoàn Quỳnh, Văn như 
cương, Hoàng Xuân Sính.- H.: Giáo dục, 1987.- 175tr.; 19cm. 

Giáo trình toán đại cương: Dùng cho nhóm ngành 1/ Đoàn Quỳnh chủ biên.- H.: Nxb. Đại học 
quốc gia Hà Nội, 1998.- 321 tr.; 21cm 

Giáo trình toán: Giáo trình và 500 bài tập có lời giải/ Jean Marie Monier; Đoàn Quỳnh, Lý 
Hoàng Tú dịch.- H.: Giáo dục, 2005.- 606tr; 24cm 

3/ GS Đoàn Quỳnh công tác tại trường ĐHSPHN gần 50 năm. Ông nghỉ hưu năm 2003. Sau đó 
ông có tham gia giảng dạy cho trường ĐH Thăng long. Chắc là được bà Hoàng Xuân Sính mời 
vì bà Sính là chủ tịch HĐQT của ĐHTL. 

4/ GS Đoàn Quỳnh rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp. Ông làm phiên dịch cho rất nhiều 
bài giảng của các nhà toán học nước ngoài tại Việt Nam từ Bắc chí Nam trong một thời gian dài. 
Chúng ta phải ghi nhận đóng góp này của ông. Các bạn nên biết là để phiên dịch được các bài 
giảng Toán học, bạn phải giỏi cả ngoại ngữ lẫn Toán nhé. 

5/ GS Đoàn Quỳnh đã giảng dạy không biết bao nhiêu thế hệ sinh viên học Toán. Ông được các 
sinh viên rất yêu quý. Ông cũng đã tổ chức rất nhiều Seminar về Đại số – Hình học tại trường 
ĐHSPHN. Tôi đánh giá GS Đoàn Quỳnh rất cao trong việc truyền bá Toán học cho nhưng người 
yêu Toán. 

6/ Để đánh giá một cách toàn diện về sự nghiệp đào tạo giáo dục của GS Đoàn Quỳnh, tôi đề 
nghị JIPV thống kê cụ thể những Tiến sĩ mà GS Quỳnh đã hướng dẫn. Xem xét trình độ thực 



chất của những người này. Từ đó sẽ có cái nhìn tổng quan hơn. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

JIPV mời Editor NongVanDua bảo vệ bài viết của mình. Bài này đang trong giai đoạn public 
review nên mọi phản biện đều được chấp nhận. 
9. 

NongVanDua (3 days ago | reply | delete) 

Ý kiến sau đây của tôi không phải là phản biện. 

1) Khi chúng ta đã đưa ra tiêu chí, thì chúng ta phải trung thành với tiêu chí đó. 

2) Đã phản biện, thì phải công bằng, có nghĩa là ông Đoàn Quỳnh phải được xét duyệt theo tiêu 
chí đã đưa ra một cách nghiêm túc, không được thiên vị hơn các người khác. 

2a) Tại sao các ông Văn Như Cương, Đào Trọng Thi, Trần Văn Nhung, Lê Hùng Sơn, Phạm 
Thế Long phải chịu sự sự phản biện khắc nghiệt (và bị dùng những từ chỉ trích cay nghiệt mà 
theo tôi họ không đáng bị thế), thì ông Đoàn Quỳnh lại được hưởng “đặc cách”? Phải chăng có 
ai đó ghét các vị này, nên không còn công bằng nữa? 

2b) Xét về cống hiến, dạy dỗ, dịch sách, giỏi ngoại ngữ, truyền bá toán học, … thì mấy ông tôi 
vừa kể trên xem ra có phần còn hơn ông Đoàn Quỳnh! 

3) Nhân đây tôi có mấy lời về tiêu chí xét duyệt. Theo tôi, không nên lấy cơ sở công trình đăng ở 
các tạp chí ISI để xét mấy vị bên khoa học xã hội, khoa học chính trị, khoa học quân sự, âm 
nhạc, nghệ thuật v.v.. Đó là những ngành có đặc thù khác, nhất là ở hoàn cảnh của nước ta. Nếu 
theo tiêu chí bài ISI, thì các vị giáo sư khả kính như Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Tài Cẩn, Trần 
Quốc Vượng, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nhạc sỹ Trọng Bằng …. đều là “dỏm” hết – một 
điều nghe hết sức nực cười. Do đó tôi đề nghị, nên rút tên các ông Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú 
Trọng … ra khỏi danh sách xét duyệt! 
10. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 days ago | edit | delete) 

JIPV@: Liên quan đến KHXH, đề nghị bác chuyển ý kiến vào mục sau để tham gia debate, post 
riêng ở đây không thể xem xét được: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 
11. 

Rượu Vân (3 days ago | reply | delete) 

ENCYCLOPAEDIA NÓI GÌ? 

Bộ sách Encyclopaedia of Mathematical Sciences, như tên gọi của nó, 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157�


là một tổng tập các thành tựu toán học do trường phái Nga tổng kết. 
(NXB Springer-Verlag) 
Tập 55 của bộ sách này, cuốn Algebraic Geometry IV, do A. N. Parshin 
và I.R.Shafarevich làm Eds. Phần 2 của cuốn sách do V.L.Popov và 
E. B. Vinberg viết về Invariant Theory, trang 263, có dẫn bài báo 
của Đoàn Quỳnh [1968] trong mục Invariants and orbits of adjoint 
representations and isotropy representations of symmetric spaces. 
Trang 266 cung cấp địa chỉ bài báo Đoàn Quỳnh [1968]: 
Poincaré polynomials of compact homogeneous Riemann spaces with 
an irreducible stationary subgroup, Tr. Semin. Vektorn. Tenzorn. Anal. 
Prilozh. Geom. Mekh. Fiz., 14, 33-93 (Russian). 
Được trích dẫn trong bộ Encyclopaedia of Mathematical Sciences là một 
vinh dự lớn mà rất ít nhà toán họcVN có được. Bài báo 61 trang này cũng 
được trích dẫn trong hầu hết những cuốn sách do Fomenko viết. 

Công trình trên của Đoàn Quỳnh được điểm dưới ký hiệu Zbl.187,438 
trong tạp chí Zentralblatt (một tương tự lâu đời hơn của Math Reviews) 
do Hội Toán học Đức khởi xướng, và nay do HTH Châu Âu biên tập,. 
Bài này không tìm thấy trên MathSciNet = Math Reviews có lẽ là do 
trục trặc trong khâu dịch tên tác giả từ hệ Slavơ sang hệ Latinh. 
(Các bạn biết tiếng Nga thử hình dung xem mình sẽ phiên chữ Đoàn 
Quỳnh sang hệ Slavơ như thế nào. Sau đó, nếu phiên ngược lại (mà 
người làm điều đó lại không là người Việt) liệu có trùng với chữ gốc 
hay không?) 

Ở Khoa Toán ĐHSP Hà Nội và trong làng Toán VN nhiều người biết 
2 câu chuyện sau đây. 

A) Giữa thập niên 1960, Đoàn Quỳnh làm NCS tại ĐH Lômônôxôv 
Moskva. Ông đã hoàn thành nghiên cứu bài toán mà thầy ông, 
GS Rasevski, giao cho. Nhưng ông không thích bài toán đó. Bài báo 
nói trên do ông tự đặt ra và giải quyết trong quá trình tham dự 
seminar bộ môn. Hết hạn làm NCS, Đoàn Quỳnh xin thầy cho 
bảo vệ lụận án Kandidat (TS) bằng lời giải bài toán riêng của ông. 
Nhưng GS Rasevski tự ái: “Hoặc là anh bảo vệ bằng đề tài tôi giao, 
hoặc là thôi không bảo vệ nữa”. Nếu là một người biết tính toán, ông 
Đoàn Quỳnh có thể bảo vệ Kandidat bằng bài toán của thầy, và để dành 
bài toán của riêng ông cho việc bảo vệ Doktor Nauk (TSKH). Nhưng 
Đoàn Quỳnh đã chọn cách…giũ áo ra về mà không bảo vệ gì hết. 
Cho đến nay ông Quỳnh không nhận một học vị trên ĐH nào. 
Nhớ rằng vào thập niên 1960, mỗi Kandidat là một chuyên gia đầu 
ngành với rất nhiều quyền lợi. Ngay cả bây giờ, nếu ta được cử đi học 
mà ra về với 2 bàn tay trắng, liệu XH sẽ cư sử với ta thế nào? 

B) Cuối 1967, sau khi được trao Mề-đay Fields 1966, Grothendieck đến 
thăm miền Bắc VN đang sống dưới bom đạn Mỹ. Đoàn Quỳnh là một 



trong vài người nghe giảng và thảo luận nhiều với Grothendieck. Ông này 
đề nghị chuyển một bản thảo mà Đoàn Quỳnh mới viết cho Berger, một 
nhà Hình học vi phân hàng đầu. Mấy tháng sau, đúng lúc ông Quỳnh 
đứng giữa VP khoa đọc thư của Berger vừa gửi tới với những nhận xét 
tốt, thì ông Bí thư Chi bộ Khoa Toán ĐHSPHN đã chờ sẵn, bước đến nói: 
-Ai cho phép anh liên lạc với người nước ngoài mà không báo cáo chi bộ? 
-Tôi không hề biết là tôi phải báo cáo về chuyện thư từ, ông Quỳnh trả lời. 
-Thế thì bây giờ tôi nói cho anh biết. 
Mặc dù không phải đảng viên, ông Quỳnh vẫn bị chi bộ đem ra kiểm 
điểm trước khoa về tội liên lạc với người nước ngoài. Không muốn bị 
làm phiền, ông Quỳnh nói với chi bộ là ông sẽ không liên lạc với ai nữa. 
Từ đó, ông Đoàn Quỳnh thôi không làm toán nữa. 
Nhưng ông luôn ở vị trí hàng đầu trong việc tiếp nhận và truyền bá 
những lý thuyết hiện đại. 

Những vị cao tuổi và trung thực ở Khoa Toán ĐHSPHN có thể làm 
chứng cho 2 chuyện kể trên. Ngoài đời, ông Đoàn Quỳnh trực tính, 
nhưng ngại va chạm. Ông cởi mở, nhưng ít phát biểu ở chỗ đông người. 
Một người đã 2 lần giũ áo “bỏ đi” mỗi khi tự do cá nhân của mình bị 
xâm phạm, người như thế có thể là một người hám danh lợi được không? 

Theo tôi, ông Đoàn Quỳnh thuộc phạm trù 
“1.2. có những kết quả (…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện 
trên …đánh giá tích cực của các chuyên gia trên thế giới.” 
12. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 days ago | edit | delete) 

JIPV@: Cảm ơn bài phản biện đúng quy định của Editor Rượu Vân. JIPV không xét ứng viên 
chưa có học vị tiến sĩ, nghĩa là không kết luận dỏm hay không dỏm. 

Kết luận: Reject. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ô. Nguyễn Văn Trọng – Phân Viện Vật Lý TPHCM: “GS.TSKH” (removed): 

Click here to add a description 
Comments and faves 
Add to the conversation 

Leave yours here. “Wow, I love this!” 

1. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624359851868/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (8 days ago | edit | delete) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 3 

* Danh thật: ????????????? 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 

Đính kèm phía dưới. 

============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
Thấy ông này lên báo nhiều lần, nên tôi rất ngưỡng mộ và có ý định tìm hiểu về thành tích 
nghiên cứu khoa học của ông thì không hiểu làm sao tôi chỉ thấy con số 0 tròn trĩnh mà ông đóng 
góp cho ngành vật lý (chỉ xét được từ năm 1993 trở về sau). Nên tôi kính đề nghị JIPV xem xét 
trường hợp này: 

- Tên đầy đủ:Nguyễn Văn Trọng 
- Chuyên môn: Vật lý lý thuyết 
- Chức danh: GS.TSKH 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (chỉ kiểm tra được từ sau năm 1993) 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
Dung nhan khi đang giảng dạy về khoa học: chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-
SuyNgam/Khoa -Hoc/Co_rat_… 
www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2 007/4/2077/K… 
Thuyết về đạo văn: www.ngoinhachung.net/home/doi-song/tro-chuyen -voi-gs-tskh… 
www.soixam.com/c15/847036/su-gia-doi-khong-ta o-dung-mot-n… 
www.tuanvietnam.net/2010-06-12-gs-ts-vat-ly-n guyen-van-tr… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): ioph@hcm.vnn.vn 

Về ứng viên Phan Minh Tân ở trên, theo tôi biết Phan Minh Tân công tác tại khoa Hóa, ĐHBK 
TPHCM trước khi trở thành giám đốc sở khoa học và công nghệ TPHCM. 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: ISI = 3, not top. Accept. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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1. Title: PLASMA-WAVES IN DEGENERATE ELECTRON-SYSTEMS WITH RANDOM 
IMPURITIES 
Author(s): TRONG NV 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH Volume: 147 Issue: 2 Pages: 567-
573 Published: JUN 1988 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: NONLINEAR DISSIPATION OF ELECTROMAGNETIC-WAVES BY ELECTRONS 
WITH NONPARABOLIC DISPERSION 
Author(s): SITENKO AG, TRONG NV, ZASENKO VI 
Source: UKRAINSKII FIZICHESKII ZHURNAL Volume: 28 Issue: 12 Pages: 1823-1829 
Published: 1983 
Times Cited: 1 
3. Title: ELASTIC WAVE-PROPAGATION ALONG A ROUGH-SURFACE 
Author(s): TRONG NV 
Source: UKRAINSKII FIZICHESKII ZHURNAL Volume: 28 Issue: 11 Pages: 1699-1705 
Published: 1983 
Times Cited: 0 
2. 

thrphys (5 days ago | reply | delete) 

Mấy Bác eiditor nên coi lại trường hợp GS Nguyễn Văn Trọng. Theo toi được biết thì tổng số 
công trình của GS 35 công trình. Tôi không có account để truy cập vao ISI từ Việtnam, nên chỉ 
tìm được một ít trên scholar. Nhũng công trình tôi liệt kê ra đây đều là những tạp chí uy tín trong 
ngành và đều nằm trong danh sach của ISI. 

Tôi nghĩ các Bac Editor phải cẩn thận trước khi đưa lên đây. Những trường hợp chưa chắc chắn 
thì nên hỏi ý kiến cẩn thân những người trong ngành và chỉ nên đưa lên khi da kiểm tra tiêu chí 
thật cẩn thận. Tốt nhất là đừng đưa lên những người mới chỉ được đề nghị. 

sau đây là danh sách các công trình của GS Nguyen Van Trong 

1. 
Modification of electron-hole excitations for a quantum well embedded in an asymmetric 
dielectric structure 
Van Trong Nguyen and Günter Mahler 
Phys. Rev. B 70, 045306 (2004) – Published July 8, 2004 
Cited 0 times 

2. 
Microscopic description of exciton polaritons in direct two-band semiconductors 
Van Trong Nguyen and Günter Mahler 
Phys. Rev. B 60, 2456 (1999) – Published July 15, 1999 
Cited 3 times 



3. 
Field-dependent screening and dephasing in semiconductor Bloch equations 
Nguyen Van Trong and Günter Mahler 
Phys. Rev. B 54, 1766 (1996) – Published July 15, 1996 
Cited 4 times 

4. 
Kinetic description of an electron–LO-phonon system with finite phonon lifetime 
Van Trong Nguyen and G. Mahler 
Phys. Rev. B 45, 4151 (1992) – Published February 15, 1992 
Cited 3 times 

5. 
Plasma Waves in Degenerate Electron Systems with Random Impurities 
physica status solidi (b) 
Volume 147, Issue 2, Date: 1 June 1988, Pages: 567-573 
Nguyen Van Trong 

6. 
Theory of Inelastic Reflection of Particles by Rayleigh Waves 
Physica Status Solidi (b) 
Volume 93, Issue 1, Date: 1 May 1979, Pages: 45-52 
Nguyen van Trong 

7. 
Neutron Scattering on Anomalous Fluctuations of Phonons 
Physica Status Solidi (b) 
Volume 88, Issue 1, Date: 1 July 1978, Pages: 145-148 
Nguyen van Trong 

8. 
On the quantum theory of anomalous electromagnetic fluctuations in electron-phonon systems 
Physica Status Solidi (b) 
Volume 84, Issue 1, Date: 1 November 1977, Pages: 345-352 
Nguyen van Trong, Ha Vinh Tan 

9. 
On the theory of parametric excitation in quantum electron-phonon systems 
Physica Status Solidi (b) 
Volume 83, Issue 2, Date: 1 October 1977, Pages: 395-404 
Vo Hong Anh, Nguyen van Trong 

Nếu Công tâm đề nghị mấy Bác gở trường hợp này xống ngay lập tức để tránh tổn hại uy tính 
một cách không đáng có của GS và cả diễn đàn này. 
3. 



inhainha (5 days ago | reply | delete) 

@thrphys: bác cứ yên tâm là JIPV sẽ xét công minh trường hợp này. JIPV chỉ mới đang under 
public review thôi, chưa có kết luận gì cả đâu. Cũng rất cám ơn bác đã thông tin kịp thời, ngay 
bản thân tôi là người đề cử ứng viên này cũng đã sai khi kiểm tra thông tin (chủ quan là đã kiểm 
sót và khách quan là tác giả đã sử dụng địa chỉ ở Đức thay vì ở Việt Nam) 
Hiện giờ tôi chỉ có thể xác nhận 4 bài báo trong Physical Review B là thuộc SCI, thứ hạng rất 
cao (hạng 12 nếu xét theo Impact factor và hạng 1 nếu xét theo tiêu chí eigenfactor score) 
Những bài báo còn lại thì sẽ nhờ JIPV xem xét cụ thể. Tạp chí PHYS STATUS SOLIDI B cũng 
rất chất lượng. 

Modification of electron-hole excitations for a quantum well embedded in an asymmetric 
dielectric structure 
Context Sensitive Links 

Context Sensitive Links 
more options 
Author(s): Nguyen VT, Mahler G 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 70 Issue: 4 Article Number: 045306 Published: JUL 
2004 
Times Cited: 0 References: 19 Citation MapCitation Map 

1. Title: Microscopic description of exciton polaritons in direct two-band semiconductors 
Author(s): Nguyen VT, Mahler G 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 60 Issue: 4 Pages: 2456-2462 Published: JUL 15 1999 
Times Cited: 2 

Field-dependent screening and dephasing in semiconductor Bloch equations 
Context Sensitive Links 

Context Sensitive Links 
more options 
Author(s): VanTrong N, Mahler G 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 54 Issue: 3 Pages: 1766-1774 Published: JUL 15 1996 
Times Cited: 3 References: 11 Citation MapCitation Map 

Kinetic description of an electron–LO-phonon system with finite phonon lifetime 
Van Trong Nguyen and G. Mahler 
Phys. Rev. B 45, 4151 (1992) – Published February 15, 1992 
Cited 3 times 

ranking (impact factor): 
subject categories PHYSICS, CONDENSED MATTER 

1 NAT MATER 1476-1122 24465 29.504 28.507 5.910 134 4.1 0.19962 14.303 
2 ADV PHYS 0001-8732 4227 19.632 14.857 5.333 6 >10.0 0.00972 9.506 



3 SURF SCI REP 0167-5729 3411 13.462 15.254 1.538 13 7.9 0.00897 6.823 
4 ADV MATER 0935-9648 57456 8.379 9.836 1.737 665 5.4 0.21317 3.331 
5 PROG SURF SCI 0079-6816 1730 7.913 7.941 1.083 12 9.1 0.00499 3.517 
6 ADV FUNCT MATER 1616-301X 16763 6.990 8.460 1.208 443 3.6 0.08939 2.738 
7 SMALL 1613-6810 7450 6.171 7.235 1.147 381 2.8 0.04756 2.360 
8 LASER PHOTONICS REV 1863-8880 328 5.814 5.814 2.200 35 1.6 0.00282 3.142 
9 CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 571 5.167 8.207 0.857 7 7.1 0.00174 2.874 
10 PLASMA PROCESS POLYM 1612-8850 1206 4.037 3.580 0.127 267 2.8 0.00698 1.027 
11 CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 2287 4.000 5.180 7.4 0.00576 2.075 
12 PHYS REV B 1098-0121 257949 3.475 3.251 0.927 5676 8.5 0.77051 1.308 
13 J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 9466 3.317 4.096 0.622 111 >10.0 0.02475 1.933 
14 SUPERCOND SCI TECH 0953-2048 4725 2.694 1.828 0.909 287 3.8 0.02029 0.587 
15 PHYS STATUS SOLIDI-R 1862-6254 555 2.560 2.565 0.596 104 2.1 0.00436 1.093 
16 SOLID STATE IONICS 0167-2738 19982 2.162 2.741 0.265 264 9.3 0.03803 0.812 
17 J PHYS-CONDENS MAT 0953-8984 32093 1.964 2.024 0.632 1472 6.2 0.13586 0.898 
18 SYNTHETIC MET 0379-6779 14548 1.901 2.199 0.221 494 9.4 0.01962 0.593 
19 SOLID STATE COMMUN 0038-1098 15207 1.837 1.721 0.452 516 >10.0 0.03854 0.671 
20 CHEM VAPOR DEPOS 0948-1907 1165 1.829 1.958 0.354 48 5.0 0.00460 0.660 

ranking (eigenvector score) 
subject categories PHYSICS, CONDENSED MATTER 

1 PHYS REV B 1098-0121 257949 3.475 3.251 0.927 5676 8.5 0.77051 1.308 
2 ADV MATER 0935-9648 57456 8.379 9.836 1.737 665 5.4 0.21317 3.331 
3 NAT MATER 1476-1122 24465 29.504 28.507 5.910 134 4.1 0.19962 14.303 
4 J PHYS-CONDENS MAT 0953-8984 32093 1.964 2.024 0.632 1472 6.2 0.13586 0.898 
5 THIN SOLID FILMS 0040-6090 33298 1.727 1.902 0.264 1403 6.9 0.09398 0.594 
6 ADV FUNCT MATER 1616-301X 16763 6.990 8.460 1.208 443 3.6 0.08939 2.738 
7 APPL SURF SCI 0169-4332 21294 1.616 1.679 0.288 1492 5.0 0.07597 0.503 
8 J MAGN MAGN MATER 0304-8853 20397 1.204 1.391 0.391 795 6.9 0.06028 0.447 
9 SURF SCI 0039-6028 26913 1.798 1.863 0.497 499 >10.0 0.05078 0.648 
10 SMALL 1613-6810 7450 6.171 7.235 1.147 381 2.8 0.04756 2.360 
11 PHYSICA B 0921-4526 12026 1.056 0.932 0.143 989 6.8 0.03942 0.343 
12 SOLID STATE COMMUN 0038-1098 15207 1.837 1.721 0.452 516 >10.0 0.03854 0.671 
13 SOLID STATE IONICS 0167-2738 19982 2.162 2.741 0.265 264 9.3 0.03803 0.812 
14 EUR PHYS J B 1434-6028 6610 1.466 1.461 0.515 410 6.3 0.02796 0.661 
15 PHYS STATUS SOLIDI A 1862-6300 8574 1.228 1.246 0.226 461 8.3 0.02698 0.487 
16 J NANOSCI NANOTECHNO 1533-4880 5537 1.435 1.756 0.229 1216 3.0 0.02553 0.446 
17 PHYS STATUS SOLIDI B 0370-1972 7751 1.150 1.134 0.242 466 8.0 0.02479 0.455 
18 J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 9466 3.317 4.096 0.622 111 >10.0 0.02475 1.933 
19 PHILOS MAG 1478-6435 8233 1.273 1.354 0.276 217 >10.0 0.02218 0.664 
20 MAT SCI ENG B-SOLID 0921-5107 6370 1.756 1.639 0 6.0 0.02131 0.520 
4. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 days ago | edit | delete) 



JIPV@: Cảm ơn các ý kiến phản biện. Đang trong giai đoạn public review, và ứng viên có thể 
đạt dỏm và cũng có thể được vinh danh vào danh sách công bố ISI. 

Đề nghị Editor và 1st Managing Editor kiểm tra lại cẩn thận, và có thể vinh danh ứng viên này 
vào danh sách ISI. 
5. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 days ago | edit | delete) 

JIPV@: 4 x 12 = at least 10. Reject. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

Rượu Vân says: 

Tôi không có công đề cử GS. NHVH và PGS. NQT vào danh sách nhiều công bố ISI. 
Công đề cử là của bác okounkov và bác inhainha. Tôi chỉ kiểm tra lại số liệu tí chút. 
Đề nghị JIPV để okounkov, hoặc okounkov và inhainha là (những) người đề cử. 
Tôi không làm gì, nên đừng để tên tôi ở đó. Cảm ơn. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

inhainha says: 

Bác cũng có đóng góp việc xác nhận đúng số bài nên để tên không có gì bất hợp lý cả. Việc để 
tên em mới là bất hợp lý vì em có đề cử PGS.NQT và GS.NHVH đâu, vả lại liệt kê của em cũng 
bị thiếu nữa. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

GS Ngang says: 

Bác inhainha submited một lúc nhiều người quá, thật khó mà theo kịp! 
Ở đây, tôi chỉ xin bổ sung thông tin (có thể chưa đầy đủ) về PGS. Trương Nam Hải, như sau: 

A. Công trình ISI (tiêu chuẩn 1.1.) 

1. Nguyen HTT, Dieterich A, Athenstaedt K, Truong NH, Stahl U, Nevoigt E (2004). 
Engineering of Saccharomyces cerevisiae for the production of L-glycerol 3-phosphate. 
Metabolic Engineering, 6:155-163. 

2. Nam-Hai Truong, Seung-Moon Park, Nishizawa Y, Watanabe T, Sasaki T, Itoh Y (2003). 
Structure, heterologous expression, and properties of rice (Oryza sativa L.) family 19 chitinases. 
Bioscience Biotechnology and Biochemistry, 67(5): 1063-1070. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624359859656/�
http://www.flickr.com/photos/51471932@N08/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624369145880/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624244607599/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


3. Park S, Kim D, Nam Hai Truong, Itoh Y (2002). Heterologous expression and characterization 
of class III chitinases from rice (Oryza sativa L.). Enzyme and Microbial Technology, 30: 697-
702. 

4. Chachmacheva OG., Mirskikh OV, Truong Nam Hai, Efimov VA, (1987). Plasmid expression 
vectors on the basis of E.coli beta-galactosidase gene, Journal of Bioorganic Chemistry, 13(3): 
350 – 358, (Tạp chí Nga, nay SCIE). 

B. Công trình khác (tiêu chuẩn 1.2.) 

B-1: Patents: 

1. Ito, Yoshifumi, Park, Seung-moon, Hai, Truong Nam (2000). 
Complementary DNA for rice chitinase having lytic activity against moulds and bacteria, and 
vector containing said complementary DNA and transformant. US Patent 6124126. 

(http://www.freepatentsonline.com/6124126.html). 

B-2: Books (chapters), reports, etc.: 

1. Nam Hai Truong, Seung Moon Park, Yoko Nishizawa, Takesi Watanabe, Kimiko Yamamoto, 
Takuji Sasaki, and Yoshifumi Itoh, 2000, Characterization of a novel type of class II chitinase 
from rice (Oryza sativa L.): Comparison with a class I chitinase. In “Genetics, Biochemistry and 
Ecology of Cellulose Degradation” 1999, 720-728. 

2. Seung Moon Park, Nam Hai Truong, and Yoshifumi Itoh, 1999, Characterization of rice 
(Oryza sativa L) Class III chitinases that expressed and purified from yeast Pichia pastoris. In 
“Genetics, Biochemistry and Ecology of Cellulose Degradation” 1999, 729-736. 

Đáng chú ý: 
1. Công trình ISI #1, tạp chí Metabilic Enginering nằm trong TOP TEN (năm 2004 xếp thứ 3, 
2008 xếp thứ 9), chuyên ngành Công nghệ sinh học. PGS. Trương Nam Hải và 1 cộng sự (FA 
Nguyen HTT) đã hợp tác nghiên cứu với 1 nhóm người Đức. 

(http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1300&category=1305&country=all&year=20
08&order=sjr&min=0&min_type=cd). 

2. Patent Hoa Kỳ do 3 nhà khoa học Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam (Trương Nam Hải) đồng 
tác giả là một công trình rất có giá trị trong lĩnh vực Công nghệ sinh học. 

Với những công trình nêu ở trên, PGS. Trương Nam Hải hoàn toàn đạt chuẩn PGS (GS). 
====================================================== 
JIPV@: Editor GS Ngang vui lòng post bài đúng chổ nhé. Khi có sự tranh luận giữa 
Editors thì nên post bài ở đây.  
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 weeks ago.  

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624426295012/�


inhainha says: 

Cám ơn bác GS Ngang đã cung cấp thông tin kịp thời, mong bác cung cấp thêm thông tin khác 
của các thành viên hội đồng ngành sinh học. 
Xin đính chính với bác rằng hầu hết các book chapters không được đếm trong ISI (chỉ một số 
lượng nhỏ books có uy tín mới được đếm) do nội dung khoa học các chapters này không mới. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 4 weeks ago.  

editor.giaosudom2 says: 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Đông Anh 

- Chuyên môn: Cơ học 

- Chức danh: GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 7 (chỉ kiểm tra được từ sau 1993) 
1. Title: Vibration control of an inverted pendulum type structure by passive mass-spring-
pendulum dynamic vibration absorber 
Author(s): Anh ND, Matsuhisa H, Viet LD, et al. 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 307 Issue: 1-2 Pages: 187-201 
Published: OCT 23 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Nonlinear vibration analysis by an extended averaged equation approach 
Author(s): Anh ND, Hai NQ, Schiehlen W 
Source: NONLINEAR DYNAMICS Volume: 47 Issue: 1-3 Pages: 235-248 Published: JAN 
2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
3. Title: An improved criterion of Gaussian equivalent linearization for analysis of non-linear 
stochastic systems 
Author(s): Anh ND, Hung LX 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 268 Issue: 1 Pages: 177-200 
Published: NOV 13 2003 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: A technique of closure using a polynomial function of Gaussian process 
Author(s): Anh ND, Hai NQ 
Source: PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS Volume: 15 Issue: 2 Pages: 191-197 
Published: APR 2000 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624426384638/�
http://www.flickr.com/photos/49083222@N02/�


5. Title: A technique for obtaining approximate solutions in Gaussian equivalent linearization 
Author(s): Anh ND, Schiehlen W 
Source: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Volume: 
168 Issue: 1-4 Pages: 113-119 Published: JAN 6 1999 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
6. Title: New criterion for Gaussian equivalent linearization 
Author(s): Anh ND, Schiehlen W 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 16 Issue: 6 Pages: 
1025-1039 Published: 1997 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
7. Title: HIGHER-ORDER AVERAGING METHOD OF COEFFICIENTS IN FOKKER-
PLANCK EQUATION 
Author(s): ANH ND 
Source: SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES Volume: 
20 Pages: 373-387 Part: Part 2-4 Published: APR-AUG 1995 
Times Cited: 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 0 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Viện trưởng viện cơ học 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành cơ học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.imech.ac.vn/vietnam/gioithieu.aspx?ID=1 
cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=5250 
news.vnu.edu.vn/ttsk/Vietnamese/C1736/C1748/2010/01/N2747… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
ndanh10000@yahoo.com ndanh@im01.ac.vn nqhai_hau@yahoo.com 
====================================================== 
JIPV@: Under review. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

2nd Managing Editor@: ISI >= 10. Reject. 

1. Title: Two mifepristone doses and two intervals of misoprostol administration for termination 
of early pregnancy: a randomised factorial controlled equivalence trial 

http://www.imech.ac.vn/vietnam/gioithieu.aspx?ID=1�


Author(s): von Hertzen H, Piaggio G, Wojdyla D, et al. 
Source: BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 
Volume: 116 Issue: 3 Pages: 381-389 Published: FEB 2009 
Times Cited: 2 
View full text from the publisher 
2. Title: Vibration control of an inverted pendulum type structure by passive mass-spring-
pendulum dynamic vibration absorber 
Author(s): Anh ND, Matsuhisa H, Viet LD, et al. 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 307 Issue: 1-2 Pages: 187-201 
Published: OCT 23 2007 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
3. Title: Nonlinear vibration analysis by an extended averaged equation approach 
Author(s): Anh ND, Hai NQ, Schiehlen W 
Source: NONLINEAR DYNAMICS Volume: 47 Issue: 1-3 Pages: 235-248 Published: JAN 
2007 
Times Cited: 0 
4. Title: An improved criterion of Gaussian equivalent linearization for analysis of non-linear 
stochastic systems 
Author(s): Anh ND, Hung LX 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 268 Issue: 1 Pages: 177-200 
Published: NOV 13 2003 
Times Cited: 3 
View full text from the publisher 
5. Title: A technique of closure using a polynomial function of Gaussian process 
Author(s): Anh ND, Hai NQ 
Source: PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS Volume: 15 Issue: 2 Pages: 191-197 
Published: APR 2000 
Times Cited: 3 
View full text from the publisher 
6. Title: A technique for obtaining approximate solutions in Gaussian equivalent linearization 
Author(s): Anh ND, Schiehlen W 
Source: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Volume: 
168 Issue: 1-4 Pages: 113-119 Published: JAN 6 1999 
Times Cited: 3 
View full text from the publisher 
7. Title: New criterion for Gaussian equivalent linearization 
Author(s): Anh ND, Schiehlen W 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 16 Issue: 6 Pages: 
1025-1039 Published: 1997 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
8. Title: HIGHER-ORDER AVERAGING METHOD OF COEFFICIENTS IN FOKKER-
PLANCK EQUATION 
Author(s): ANH ND 
Source: SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES Volume: 



20 Pages: 373-387 Part: Part 2-4 Published: APR-AUG 1995 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
9. Title: RANDOM VIBRATIONS IN THE VANDERPOL SYSTEM SUBJECTED TO 
PERIODIC AND STOCHASTIC EXCITATIONS 
Author(s): ANH ND 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR Volume: 289 Issue: 2 Pages: 278-281 
Published: 1986 
Times Cited: 0 
10. Title: A METHOD FOR SOLVING THE KOLMOGOROV-FOKKER-PLANCK 
EQUATIONS IN THE THEORY OF RANDOM VIBRATIONS 
Author(s): ANH ND 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR Volume: 288 Issue: 6 Pages: 1312-1316 
Published: 1986 
Times Cited: 0 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 2 days ago. 
view photostream 
inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Tiến Khiêm 

- Chuyên môn: cơ học 

- Chức danh: GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 4 (chỉ kiểm tra được từ sau 1993) 

1. Title: Crack detection for structure based on the dynamic stiffness model and the inverse 
problem of vibration 
Author(s): Khiem NT 
Source: INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 14 Issue: 1 
Pages: 85-96 Published: JAN 2006 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
2. Title: Multi-crack detection for beam by the natural frequencies 
Author(s): Khiem NT, Lien TV 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 273 Issue: 1-2 Pages: 175-184 
Published: MAY 21 2004 
Times Cited: 12 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: The dynamic stiffness matrix method in forced vibration analysis of multiple-cracked 
beam 
Author(s): Khiem NT, Lien TV 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 254 Issue: 3 Pages: 541-555 
Published: JUL 11 2002 



Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: A simplified method for natural frequency analysis of a multiple cracked beam 
Author(s): Khiem NT 
Source: JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 245 Issue: 4 Pages: 737-751 
Published: AUG 23 2001 
Times Cited: 24 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Khoa học Công nghệ 
Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Khoa học, viện cơ học 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành cơ học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.hvacr.vn/home/khoa-hoc/moi-truong-nang-luong/708-pin-... 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): ntkhiem@im01.ac.vn 
====================================================== 
JIPV@: Reject (1.1). 

Welcome and Main Menu Help 2009 JCR Science Edition 
Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories ACOUSTICS View Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 28) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 ] Next Page 
Next 10 Pages (Inactive) Last Page 
Page 1 of 2 
Ranking is based on your journal and sort selections. 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore 
Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 

http://www.hvacr.vn/home/khoa-hoc/moi-truong-nang-luong/708-pin-..�


Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 ULTRASOUND OBST GYN 0960-7692 6609 3.154 2.963 0.764 208 6.1 0.01670 0.767 
2 ULTRASON SONOCHEM 1350-4177 2868 2.993 3.372 0.716 134 4.7 0.00844 0.779 
3 ULTRASCHALL MED 0172-4614 810 2.389 1.738 0.397 58 3.8 0.00135 0.206 
4 ULTRASOUND MED BIOL 0301-5629 5723 2.021 2.169 0.369 168 7.2 0.01342 0.651 
5 IEEE T ULTRASON FERR 0885-3010 6079 1.800 2.061 0.265 294 7.1 0.01594 0.609 
6 IEEE T AUDIO SPEECH 1558-7916 1100 1.782 1.946 0.132 129 2.8 0.00622 0.537 
7 J ACOUST SOC AM 0001-4966 29818 1.523 1.860 0.266 743 >10.0 0.04129 0.564 
8 J SOUND VIB 0022-460X 16255 1.414 1.679 0.258 613 9.2 0.03875 0.597 
9 WAVE MOTION 0165-2125 1072 1.379 1.376 0.370 46 9.3 0.00412 0.743 
10 ULTRASONICS 0041-624X 2553 1.223 1.235 0.286 112 7.7 0.00761 0.461 

@JIPV: Nếu chuyên ngành chỉ có 30 tạp chí như ACOUSTICS thì đề nghị JIPV chỉ xét trong 
TOP 5 thôi. Journal of sound and vibration chỉ là tạp chí khá chứ chưa bao giờ được xem là tạp 
chí đỉnh cả. 
====================================================== 
JIPV@: Như vậy thì phải bàn lại cách tính TOP 10, TOP 5! Editor inhainha nên đề nghị cách 
chọn TOP 5, TOP 10 bên Mục tiêu chuẩn để mọi người trao đổi. Lưu ý % hay tỷ lệ! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 days ago. 
view photostream 
inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Hoàng Quốc Toàn 

- Chuyên môn: Toán giải tích 

- Chức danh: PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 
1. Title: Some Remarks on a Class of Nonuniformly Elliptic Equations of p-Laplacian Type 
Author(s): Ngo QA, Toan HQ 
Source: ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE Volume: 106 Issue: 2 Pages: 229-239 
Published: MAY 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: Multiplicity of weak solutions for a class of nonuniformly elliptic equations of p-
Laplacian type 
Author(s): Toan HQ, Ngo QA 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 70 
Issue: 4 Pages: 1536-1546 Published: FEB 15 2009 
Times Cited: 3 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 



- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): giảng viên bộ môn giải tích khoa toán cơ tin trường ĐHKHTN 
HN 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees&file=employ… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
hq_toan (at) yahoo.com 
====================================================== 
JIPV@: Reject (>5) 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 5 days ago. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

editor.giaosudom2 says: 

view photostream 
inhainha says: 

- Tên đầy đủ: . Trương Nam Hải, Uỷ viên. 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI 2 
Author=(truong nh) 
Refined by: Subject Areas=( BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY OR 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY OR BIOLOGY OR CELL BIOLOGY ) 
AND Subject Areas=( BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY OR CELL BIOLOGY 
OR MICROBIOLOGY OR BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY OR 
BIOLOGY OR FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ) AND Institutions=( NATL FOOD RES 
INST OR VIETNAM NATL CTR NAT SCI & TECHNOL ) AND Institutions=( VIETNAM 
NATL CTR NAT SCI & TECHNOL ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED. 
1. Title: Engineering of Saccharomyces cerevisiae for the production of L-glycerol 3-phosphate 
Author(s): Nguyen HTT, Dieterich A, Athenstaedt K, et al. 
Source: METABOLIC ENGINEERING Volume: 6 Issue: 2 Pages: 155-163 Published: APR 
2004 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624437580130/�
http://www.flickr.com/photos/49083222@N02/�


Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: Engineering of Saccharomyces cerevisiae for production of L-glycerol 3-phosphate. 
Author(s): Nguyen HTT, Truong NH, Stahl U, et al. 
Source: YEAST Volume: 20 Pages: S225-S225 Supplement: Suppl. 1 Published: JUL 2003 
Times Cited: 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.ibt.ac.vn/index.php?option=com_content&task=view&…. 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):tnhai@hn.vnn.vn 
tnhai@ibt.ac.vn 
Posted 7 days ago. ( permalink | edit | delete ) 
====================================================== 

2nd ME@: Reject 

B-1: Patents: 

1. Ito, Yoshifumi, Park, Seung-moon, Hai, Truong Nam (2000). 
Complementary DNA for rice chitinase having lytic activity against moulds and bacteria, and 
vector containing said complementary DNA and transformant. US Patent 6124126. 

(http://www.freepatentsonline.com/6124126.html). 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 4 weeks ago.  

editor.giaosudom2 says: 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Cao Tiến Huỳnh 

- Chuyên môn: Tự động hóa 

http://www.ibt.ac.vn/index.php?option=com_content&task=view&..�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624312862379/�
http://www.flickr.com/photos/49083222@N02/�


- Chức danh: GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): viện trưởng viện tự động hóa kỹ thuật quân sự – phó chủ tịch 
hội KHCN tự động VN 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động 
hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 

Chưa tìm ra 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
vtdh@yahoo.com 
Posted 9 days ago. ( permalink | edit | delete ) 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

chim_nhon says: 

Ông Cao Tiến Huỳnh là Thiếu tướng quân đội nên các bác sẽ không tìm thấy website hay hình 
ảnh đâu. Ông này khá thẳng thắn, tranh luận khoa học cởi mở, tự tin. Hơn nữa vì làm trong quân 
đội, nên ý kiến cá nhân của tôi là bỏ qua ông này đi. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 4 weeks ago.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

view photostream 
inhainha says: 

- Tên đầy đủ:Nguyễn Hữu Anh 

- Chuyên môn: Toán – tin 

- Chức danh:GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624313218207/�
http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624315109701/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): ĐHKHTN TPHCM 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh:nhà giáo ưu tú, 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.math.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&t... 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
huuanh@math.hcmuns.edu.vn 
====================================================== 
2nd ME@: VERY TOP: 1 Rank #1, 1 Rank#3, reject 

. Title: ENVELOPING-ALGEBRAS OF LIE-GROUPS WITH DISCRETE-SERIES 
Author(s): ANH NH, SON VM 
Source: PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 156 Issue: 1 Pages: 1-18 
Published: NOV 1992 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: PROOF OF A CONJECTURE OF WOLF AND MOORE CONCERNING THE 
CHARACTERIZATION OF CONNECTED LIE GROUPS HAVING A DISCRETE SERIES 
OF REPRESENTATIONS 
Author(s): ANH NH 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES SERIE A Volume: 287 Issue: 14 Pages: 919-921 Published: 1978 
Times Cited: 3 
3. Title: CLASSIFICATION OF UNIMODULAR LIE GROUPS WITH SQUARE 
INTEGRABLE REPRESENTATIONS 
Author(s): ANH NH 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES SERIE A Volume: 287 Issue: 13 Pages: 847-849 Published: 1978 
Times Cited: 1 
4. Title: LIE GROUPS WITH SQUARE INTEGRABLE REPRESENTATIONS 
Author(s): ANH NH 
Source: ANNALS OF MATHEMATICS Volume: 104 Issue: 3 Pages: 431-458 Published: 1976 
Times Cited: 9 
View full text from the publisher JSTOR 
5. Title: PREHOMOGENEOUS VECTOR-SPACE DEFINED BY A SEMISIMPLE 
ALGEBRAIC GROUP 

http://www.math.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&t..�


Author(s): ANH NH 
Source: BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 81 Issue: 2 
Pages: 402-406 Published: 1975 
Times Cited: 1 
View full text from the publisher 
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Welcome and Main Menu Help 2009 JCR Science Edition 
Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories MATHEMATICS View Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 251) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
8 | 9 | 10 ] Next Page Next 10 Pages Last Page 
Page 1 of 13 
Ranking is based on your journal and sort selections. 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore 
Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 ANN MATH 0003-486X 9238 4.174 4.310 0.609 64 >10.0 0.03055 5.675 
2 J AM MATH SOC 0894-0347 2325 3.411 3.675 1.500 34 9.9 0.01785 5.348 
3 B AM MATH SOC 0273-0979 3747 3.294 3.733 0.875 8 >10.0 0.00585 3.739 
4 INVENT MATH 0020-9910 7161 2.794 2.982 0.403 62 >10.0 0.02766 3.899 
5 COMMUN PUR APPL MATH 0010-3640 6224 2.657 4.132 0.500 42 >10.0 0.02102 4.147 
6 ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 3203 2.619 3.016 0.636 11 >10.0 0.00585 4.520 
7 MEM AM MATH SOC 0065-9266 1874 2.240 2.519 0.690 29 >10.0 0.00833 3.096 
8 ABSTR APPL ANAL 1085-3375 506 2.221 0.369 84 2.9 0.00364 
9 FOUND COMPUT MATH 1615-3375 370 1.905 2.655 0.692 26 4.5 0.00440 2.513 
10 DUKE MATH J 0012-7094 4533 1.758 2.039 0.254 67 >10.0 0.02407 2.989 
11 J EUR MATH SOC 1435-9855 397 1.736 1.906 0.318 44 4.0 0.00619 2.136 
12 PUBL MATH-PARIS 0073-8301 1039 1.692 2.083 0.000 6 >10.0 0.00241 3.205 
13 J MATH PURE APPL 0021-7824 1843 1.680 1.746 0.143 56 >10.0 0.00931 1.743 
14 CONSTR APPROX 0176-4276 860 1.594 1.591 0.196 46 >10.0 0.00457 1.471 
15 GEOM TOPOL 1364-0380 620 1.587 1.535 0.333 63 4.5 0.01087 2.050 
16 J ALGEBRAIC GEOM 1056-3911 646 1.543 1.319 0.375 24 9.6 0.00622 2.210 



17 FIXED POINT THEORY A 1687-1820 356 1.525 0.268 82 3.1 0.00190 
18 NONLINEAR ANAL-THEOR 0362-546X 8049 1.487 1.632 0.330 1007 6.3 0.03091 0.676 
19 COMP GEOM-THEOR APPL 0925-7721 1241 1.459 1.293 0.224 76 9.4 0.00269 0.574 
20 J DIFFER EQUATIONS 0022-0396 6798 1.426 1.668 0.301 339 >10.0 0.02973 1.186 
Originally posted 9 days ago. ( permalink | edit | delete ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 2 days ago. 
view photostream 
inhainha says: 

- Tên đầy đủ:Đỗ Long Vân 

- Chuyên môn: toán – tin 

- Chức danh:GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 5 
Author=(van dl) 
Refined by: Subject Areas=( COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS OR 
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING OR MATHEMATICS, APPLIED ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED. 
1. Title: Array grammars with contextual operations 
Author(s): Subramanian KG, Van DL, Chandra PH, et al. 
Source: FUNDAMENTA INFORMATICAE Volume: 83 Issue: 4 Pages: 411-428 Published: 
2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
2. Title: Prime decomposition problem for several kinds of regular codes 
Author(s): Van Hung K, Van DL 
Source: THEORETICAL ASPECTS OF COMPUTING – ICTAC 2006 Book Series: LECTURE 
NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 4281 Pages: 213-227 Published: 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Codes and length-increasing transitive binary relations 
Author(s): Van DL, Van Hung K, Huy PT 
Source: THEORETICAL ASPECTS OF COMPUTING – ICTAC 2005 Book Series: LECTURE 
NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 3722 Pages: 29-48 Published: 2005 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
4. Title: CHARACTERIZATIONS OF RATIONAL OMEGA-LANGUAGES BY MEANS OF 
RIGHT CONGRUENCES 
Author(s): VAN DL, LESAEC B, LITOVSKY I 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 143 Issue: 1 Pages: 1-21 Published: 
MAY 29 1995 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 



5. Title: STABILITY FOR THE ZIGZAG SUBMONOIDS 
Author(s): VAN DL, LESAEC B, LITOVSKY I 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 108 Issue: 2 Pages: 237-249 
Published: FEB 15 1993 
Times Cited: 1 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Viện toán học VN, nguyên chủ tịch hội toán học VN 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?):ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.vms.org.vn/intro/LichSu_Soluoc.htm 
hoanglekhatayninh.net/forum/toa-n-ha-c/320-va-i-suy-nghae… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=525… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
dlvan@thevinh.ncst.ac.vn 

====================================================== 

2nd ME@: ISI >= 9. Reject. 

1. Title: Array grammars with contextual operations 
Author(s): Subramanian KG, Van DL, Chandra PH, et al. 
Source: FUNDAMENTA INFORMATICAE Volume: 83 Issue: 4 Pages: 411-428 Published: 
2008 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Prime decomposition problem for several kinds of regular codes 
Author(s): Van Hung K, Van DL 
Source: THEORETICAL ASPECTS OF COMPUTING – ICTAC 2006 Book Series: LECTURE 
NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 4281 Pages: 213-227 Published: 2006 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: Codes and length-increasing transitive binary relations 
Author(s): Van DL, Van Hung K, Huy PT 
Source: THEORETICAL ASPECTS OF COMPUTING – ICTAC 2005 Book Series: LECTURE 
NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 3722 Pages: 29-48 Published: 2005 
Times Cited: 1 

http://www.vms.org.vn/intro/LichSu_Soluoc.htm�


ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: CHARACTERIZATIONS OF RATIONAL OMEGA-LANGUAGES BY MEANS OF 
RIGHT CONGRUENCES 
Author(s): VAN DL, LESAEC B, LITOVSKY I 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 143 Issue: 1 Pages: 1-21 Published: 
MAY 29 1995 
Times Cited: 2 
View full text from the publisher 
5. Title: STABILITY FOR THE ZIGZAG SUBMONOIDS 
Author(s): VAN DL, LESAEC B, LITOVSKY I 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 108 Issue: 2 Pages: 237-249 
Published: FEB 15 1993 
Times Cited: 1 
View full text from the publisher 
6. Title: ON CODING MORPHISMS FOR ZIGZAG CODES 
Author(s): VAN DL, LESAEC B, LITOVSKY I 
Source: RAIRO-INFORMATIQUE THEORIQUE ET APPLICATIONS-THEORETICAL 
INFORMATICS AND APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 6 Pages: 565-580 Published: 1992 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
7. Title: VARIETIES OF FINITE MONOIDS AND BUCHI-MCNAUGHTON THEOREM 
Author(s): VAN DL, HUY PT 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 98 Issue: 2 Pages: 321-337 
Published: MAY 18 1992 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
8. Title: ON STRICT CODES 
Author(s): LAM NH, VAN DL 
Source: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Volume: 520 Pages: 308-317 
Published: 1991 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
9. Title: ON A CLASS OF INFINITARY CODES 
Author(s): LAM NH, VAN DL 
Source: RAIRO-INFORMATIQUE THEORIQUE ET APPLICATIONS-THEORETICAL 
INFORMATICS AND APPLICATIONS Volume: 24 Issue: 5 Pages: 441-458 Published: 1990 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

12. Title: CODE-COMPATIBLE SETS AND A GENERALIZATION OF THE SARDINAS-
PATTERSON THEOREM 
Author(s): VAN DL 
Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Volume: 38 Issue: 1 Pages: 123-132 
Published: 1985 
Times Cited: 3 
View full text from the publisher 



13. Title: THE MINIMUM GENERATOR SETS OF A-INFINITY SUBMONOIDS 
Author(s): VAN DL 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 300 Issue: 13 Pages: 443-446 Published: 1985 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
14. Title: THE WORD AND CONJUGACY PROBLEMS FOR A CLASS OF GROUPS WITH 
NONHOMOGENEOUS CONDITIONS OF SMALL CANCELLATION 
Author(s): VAN DL 
Source: ARCHIV DER MATHEMATIK Volume: 41 Issue: 6 Pages: 481-490 Published: 1983 
Times Cited: 1 
15. Title: SUB-MONOIDS AND CODES WITH INFINITE WORDS 
Author(s): VAN DL 
Source: SEMIGROUP FORUM Volume: 26 Issue: 1-2 Pages: 75-87 Published: 1983 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
16. Title: PROBLEMS OF IDENTITY AND CONTINGENCY FOR SOME CLASSES OF 
FINITELY DEFINED GROUPS 
Author(s): VAN DL 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR Volume: 241 Issue: 5 Pages: 1005-1008 
Published: 1978 
Times Cited: 2 
Originally posted 9 days ago. ( permalink | edit | delete ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 2 days ago. 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Rejected 

===================================================== 
Đinh Dũng – Viện đào tạo CNTT-Đại học quốc gia Hà Nội: “GS.TSKH”, Viện trưởng, ủy viên 
hội đồng học hàm ngành tin học (under public review, will be removed) 
Click here to add a description 
Comments and faves 

1. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (8 hours ago | edit | delete) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS dỏm cấp 5 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624449997668/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 

Đính kèm phía dưới. 

============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 
********************************************* ***************************** 

- Tên đầy đủ:Đinh Dũng 

- Chuyên môn:Toán – tin 

- Chức danh:GS.TSKH. 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 5 
Author=(dung d) 
Refined by: Subject Areas=( MATHEMATICS OR COMPUTER SCIENCE, THEORY & 
METHODS OR MATHEMATICS, APPLIED ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. 
1. Title: Non-linear sampling recovery based on quasi-interpolant wavelet representations 
Author(s): Dung D 
Source: ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS Volume: 30 Issue: 4 Pages: 
375-401 Published: MAY 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: Non-linear approximations using sets of finite cardinality or finite pseudo-dimension 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF COMPLEXITY Volume: 17 Issue: 2 Pages: 467-492 Published: JUN 
2001 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: Continuous algorithms in n-term approximation and non-linear widths 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 217-242 
Published: FEB 2000 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: Best multivariate approximations by trigonometric polynomials with frequencies from 
hyperbolic crosses 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 91 Issue: 2 Pages: 205-225 
Published: NOV 1997 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
5. Title: On nonlinear n-widths 
Author(s): Dung D, Thanh VQ 



Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 124 
Issue: 9 Pages: 2757-2765 Published: SEP 1996 
Times Cited: 6 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Viện trưởng Viện đào tạo CNTT-Đại học quốc gia 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=386… 
www.js.vnu.edu.vn/btdhqghn/Vietnamese/C1483/C 1634/2005/06… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
dinhdung@vnu.ed.vn 

============================================= ========= 

2nd ME@: ISI =5, accept 
2. 

aiquoc (5 hours ago | reply | delete) 

ngoài 5 bài ở ISI kể trên, bác Dung này có thêm it nhất các bài sau đây trên ISI: 

1 
Polynomial projectors preserving homogeneous partial differential equations 
Author(s): Dinh-Dung; Calvi, JP; Trung, NT 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 135 Issue: 2 Pages: 221-232 
Published: AUG 2005 

2. 
THE SAMPLING THEOREM, L(Q)(T)-APPROXIMATION AND EPSILON-DIMENSION 
Author(s): ZUNG, D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 70 Issue: 1 Pages: 1-15 
Published: JUL 1992 

3. 
A MODIFICATION OF THE SAMPLING THEOREM AND RECOVERY OF FUNCTIONS 
Author(s): DINHDUNG 

http://www.js.vnu.edu.vn/btdhqghn/Vietnamese/C1483/C�


Conference Information: 2ND INTERNATIONAL SYMP ON OPTIMAL ALGORITHMS, 
Date: MAY 29-JUN 02, 1989 VARNA BULGARIA 
Source: OPTIMAL RECOVERY Pages: 153-177 Published: 1992 

4. 
ON IMBEDDING THEOREMS FOR SOBOLEV SPACES OF INFINITE-ORDER 
Author(s): DINH, D 
Source: DOKLADI NA BOLGARSKATA AKADEMIYA NA NAUKITE Volume: 42 Issue: 3 
Pages: 33-35 Published: 1989 

5 
BEST LINEAR METHODS FOR APPROXIMATION OF CLASSES OF PERIODIC-
FUNCTIONS OF SEVERAL-VARIABLES 
Author(s): ZUNG, D 
Source: MATHEMATICAL NOTES Volume: 41 Issue: 5-6 Pages: 361-365 Published: MAY-
JUN 1987 

6. 
APPROXIMATION BY TRIGONOMETRIC POLYNOMIALS OF FUNCTIONS OF 
SEVERAL-VARIABLES ON THE TORUS 
Author(s): ZUNG, D 
Source: MATHEMATICS OF THE USSR-SBORNIK Volume: 131 Issue: 1-2 Pages: 247-267 
Published: 1986 

7\ 
NUMBER OF INTEGRAL POINTS IN A CERTAIN SET AND THE APPROXIMATION OF 
FUNCTIONS OF SEVERAL-VARIABLES 
Author(s): ZUNG, D 
Source: MATHEMATICAL NOTES Volume: 36 Issue: 3-4 Pages: 736-744 Published: 1984 

vvv 

Vậy đề nghị đưa bác này ra khỏi submission của JIPV và lưu ý 

a) cẩn trọng khi tra cíu tiếng Anh với những bác có tên Dung (có thể được dùng ở dạng ghép – 
như Dinh-Dung, DinhDung, hoặc thêm Z (Dinh DZung), hoặc Z thay cho D, … 
b) Cẩn trọng khi tra cíu tài liệu không phải tiếng Anh, như tiếng Nga, tiếng Bungaria, … 
c)những bác có nhiều bài ở MathScinet (trên 30 bài) thì số bài ở ISI hầu như sẽ vượt 10, nên 
không đạt tiêu chí của JIPC nữa (bác này tra MathScinet có 56 bài!!!!!). 
3. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 hours ago | edit | delete) 

JIPV@: Xin chân thành cảm ơn Guest Editor aiquoc đã phản biện đúng Quy định của JIPV. JIPV 
đã kiểm tra lại, kết quả là 13. Nếu Editor inhainha và 2nd Managing Editor không có ý kiến gì 
khác thì JIPV sẽ reject bài này. 



============================================= 
========================== 

1. Title: Non-linear sampling recovery based on quasi-interpolant wavelet representations 
Author(s): Dung D 
Source: ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS Volume: 30 Issue: 4 Pages: 
375-401 Published: MAY 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher Springer Verlag 
2. Title: Non-linear approximations using sets of finite cardinality or finite pseudo-dimension 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF COMPLEXITY Volume: 17 Issue: 2 Pages: 467-492 Published: JUN 
2001 
Times Cited: 3 
View full text from the publisher 
3. Title: Continuous algorithms in n-term approximation and non-linear widths 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 217-242 
Published: FEB 2000 
Times Cited: 8 
View full text from the publisher 
4. Title: Best multivariate approximations by trigonometric polynomials with frequencies from 
hyperbolic crosses 
Author(s): Dung D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 91 Issue: 2 Pages: 205-225 
Published: NOV 1997 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
5. Title: On nonlinear n-widths 
Author(s): Dung D, Thanh VQ 
Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 124 
Issue: 9 Pages: 2757-2765 Published: SEP 1996 
Times Cited: 6 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
6. Title: THE SAMPLING THEOREM, L(Q)(T)-APPROXIMATION AND EPSILON-
DIMENSION 
Author(s): ZUNG D 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 70 Issue: 1 Pages: 1-15 
Published: JUL 1992 
Times Cited: 1 
View full text from the publisher 
7. Title: APPROXIMATION BY TRIGONOMETRIC POLYNOMIALS OF FUNCTIONS OF 
SEVERAL-VARIABLES ON THE TORUS 
Author(s): ZUNG D 
Source: MATHEMATICS OF THE USSR-SBORNIK Volume: 131 Issue: 1-2 Pages: 247-267 
Published: 1986 



Times Cited: 0 
8. Title: BEST LINEAR METHODS FOR APPROXIMATION OF CLASSES OF PERIODIC-
FUNCTIONS OF SEVERAL-VARIABLES 
Author(s): ZUNG D 
Source: MATHEMATICAL NOTES Volume: 41 Issue: 5-6 Pages: 361-365 Published: MAY-
JUN 1987 
Times Cited: 0 
9. Title: NUMBER OF INTEGRAL POINTS IN A CERTAIN SET AND THE 
APPROXIMATION OF FUNCTIONS OF SEVERAL-VARIABLES 
Author(s): ZUNG D 
Source: MATHEMATICAL NOTES Volume: 36 Issue: 3-4 Pages: 736-744 Published: 1984 
Times Cited: 0 
10. Title: THE APPROXIMATION OF CLASSES OF PERIODIC-FUNCTIONS OF MANY 
VARIABLES 
Author(s): ZUNG D 
Source: RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS Volume: 38 Issue: 6 Pages: 117-118 
Published: 1983 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

11. Title: MEAN EPSILON-DIMENSION OF THE FUNCTIONAL CLASS BG,P 
Author(s): ZUNG D 
Source: MATHEMATICAL NOTES Volume: 28 Issue: 5-6 Pages: 818-823 Published: 1980 
Times Cited: 1 
12. Title: DIFFERENTIAL INEQUALITIES IN THE METRIC L2 
Author(s): ZUNG D, TICHOMIROV VM 
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA 
MEKHANIKA Issue: 5 Pages: 7-11 Published: 1979 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

13. Title: Polynomial projectors preserving homogeneous partial differential equations 
Author(s): Dinh-Dung, Calvi JP, Trung NT 
Source: JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY Volume: 135 Issue: 2 Pages: 221-232 
Published: AUG 2005 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

*editor.giaosudom4* says: 

GS Ngang says: 

Thông tin (chưa đầy đủ) về công trình của PGS. TS Quyền Đình Thi, chủ dề tài NAFOSTED 
ngành Khoa học sự sống: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624327929423/�
http://www.flickr.com/photos/49118374@N04/�


Công bố ISI: 6, trong đó 5 bài FA (chuẩn PGS) 

1. Quyen DT, Dao TT, Thanh Nguyen SL 
A novel esterase from Ralstonia sp. M1: gene cloning, sequencing, high-level expression and 
characterization. 
Protein Expr Purif. 2007 Feb;51(2):133-40. Epub 2006 Jun 23.PMID: 16893659 [PubMed - 
indexed for MEDLINE] 

2. Quyen DT, Nguyen TT, Le TT, Kim HK, Oh TK, Lee JK. 
A novel lipase/chaperone pair from Ralstonia sp. M1: analysis of the folding interaction and 
evidence for gene loss in R. solanacearum. 
Mol Genet Genomics. 2004 Dec;272(5):538-49. Epub 2004 Nov 18.PMID: 15668771 [PubMed - 
indexed for MEDLINE] 

3. Quyen DT, Giang Le TT, Nguyen TT, Oh TK, Lee JK. 
High-level heterologous expression and properties of a novel lipase from Ralstonia sp. M1. 
Protein Expr Purif. 2005 Jan; 39(1):97-106.PMID: 15596365 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

4. Quyen DT, Schmidt-Dannert C, Schmid RD. 
High-level expression of a lipase from Bacillus thermocatenulatus BTL2 in Pichia pastoris and 
some properties of the recombinant lipase. 
Protein Expr Purif. 2003 Mar; 28(1):102-10.PMID: 12651113 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 

5. Quyen DT, Schmidt-Dannert C, Schmid RD. 
High-level formation of active Pseudomonas cepacia lipase after heterologous expression of the 
encoding gene and its modified chaperone in Escherichia coli and rapid in vitro refolding. 
Appl Environ Microbiol. 1999 Feb;65(2):787-94.PMID: 9925617 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 

6. Nguyen Van CUONG, Nguyen Thi Dieu THUY, Quyen Dinh THI, Dau Hung ANH and 
Tham Thi Thu NGA 
Evaluating the Effects of Different Forms of Transgene on Integration Efficiency in the Loach 
(Misgurnus anguillicaudatus) Genome. 
J. Reprod. Dev. 2002 48 (2): 151-156. 
Posted 2 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 

inhainha says: 

Đây là thông tin khoa học của những chủ đề tài Nafosted chưa được xét ngành cơ học, việc tìm 
thông tin khoa học của các TS rất khó khăn nếu như không biết nơi học của họ vì vậy cần phải 
có sự giúp sức rất lớn của các editors chuyên ngành khác 

nguyễn thị hiền lương 
Author=(luong nth) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624462495648/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


1. Title: Influence of variable thickness on stability of rectangular plate under compression 
Author(s): Luong NTH, Tri TH 
Source: MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS Volume: 32 Issue: 2 Pages: 139-146 
Published: MAR-APR 2005 
Times Cited: 0 

phạm lợi vũ 
Author=(vu pl) 
ISI = 9 (chỉ check được từ sau 1993) 
Refined by: Subject Areas=( MATHEMATICS, APPLIED OR PHYSICS, MATHEMATICAL 
OR MATHEMATICS ) 
1. Title: Integration of the Continual System of Nonlinear Interaction Waves 
Author(s): Vu PL 
Source: ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE Volume: 109 Issue: 3 Pages: 765-787 
Published: MAR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: The initial-boundary value poblem for the Korteweg-de Vries equation on the positive 
quarter-plane 
Author(s): Vu PL 
Source: JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 
Pages: 28-43 Published: FEB 2007 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
3. Title: The Dirichlet initial-boundary-value problems for sine and sinh-Gordon equations on a 
half-line 
Author(s): Vu PL 
Source: INVERSE PROBLEMS Volume: 21 Issue: 4 Pages: 1225-1248 Published: AUG 2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
4. Title: Some problems for cubic nonlinear equations on a half-line 
Author(s): Vu PL 
Source: ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE Volume: 84 Issue: 1 Pages: 97-120 
Published: OCT 2004 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
5. Title: Some problems for a system of nonlinear equations on a half-line 
Author(s): Vu PL 
Source: INVERSE PROBLEMS Volume: 17 Issue: 6 Pages: 1889-1906 Published: DEC 2001 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
6. Title: Explicit complex-valued solutions of the Korteweg-de Vries equation on the half-line 
and on the whole-line 
Author(s): Vu PL 
Source: ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE Volume: 49 Issue: 2 Pages: 107-149 
Published: NOV 1997 



Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
7. Title: INITIAL-VALUE PROBLEMS FOR A SYSTEM OF NONLINEAR EQUATIONS ON 
A HALF-LINE 
Author(s): VU PL 
Source: ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE Volume: 40 Issue: 1 Pages: 1-23 
Published: JUL 1995 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
8. Title: CAUCHY-PROBLEMS FOR A SYSTEM OF NONLINEAR EQUATIONS AND FOR 
THE NONLINEAR SCHRODINGER-EQUATION 
Author(s): VU PL 
Source: INVERSE PROBLEMS Volume: 10 Issue: 2 Pages: 415-429 Published: APR 1994 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
9. Title: CAUCHY-PROBLEMS FOR TURBULENT-DIFFUSION EQUATIONS WITH A 
TRAVERSE VELOCITY CONTRIBUTION 
Author(s): VU PL 
Source: BOLLETTINO DELLA UNIONE MATEMATICA ITALIANA Volume: 7B Issue: 4 
Pages: 893-906 Published: DEC 1993 
Times Cited: 0 

Nguyễn Văn Khang 
ISI = 3 
Author=(khang nv) 
1. Title: Transverse vibrations of prestressed continuous beams on rigid supports under the action 
of moving bodies 
Author(s): Khang NV, Dien NP, Huong NTV 
Source: ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS Volume: 79 Issue: 10 Pages: 939-953 
Published: OCT 2009 
Times Cited: 0 

Author=(nguyen vk) 
Refined by: Subject Areas=( MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES OR MATERIALS 
SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY OR MECHANICS OR ENGINEERING, 
MANUFACTURING OR ENGINEERING, MECHANICAL ) AND Institutions=( HANOI 
UNIV TECHNOL ) 
1. Title: Consistent definition of partial derivatives of matrix functions in dynamics of 
mechanical systems 
Author(s): Nguyen VK 
Source: MECHANISM AND MACHINE THEORY Volume: 45 Issue: 7 Pages: 981-988 
Published: JUL 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: Linearization and parametric vibration analysis of some applied problems in multibody 
systems 



Author(s): Nguyen VK, Nguyen PD, Hoang MC 
Source: MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS Volume: 22 Issue: 2 Pages: 163-180 Published: 
SEP 2009 
Times Cited: 0 

Nguyen Dung 
ISI = 1 
Author=(dung n) 
Refined by: Institutions=( VIETNAMESE ACAD SCI & TECHNOL ) AND Institutions=( 
HOCHIMINH CITY NATL UNIV OR VIETNAMESE ACAD SCI & TECHNOL ) 
1. Title: A Hausdorff-like moment problem and the inversion of the Laplace transform 
Author(s): Dung N, Huy NV, Quan PH, et al. 
Source: MATHEMATISCHE NACHRICHTEN Volume: 279 Issue: 11 Pages: 1147-1158 
Published: 2006 
Times Cited: 2 

Trường hợp này rất phức tạp, chỉ với key Nguyen D đã ra gần 700 bài, nếu lọc thêm vietnam thì 
còn 6 bài ngoài ngành cơ học. 

phạm hồng phúc 
ISI = 0 

Phạm Huy Hoàng 
1. Title: Micromanipulation system design based on selective actuation mechanisms 
Author(s): Pham HH, Yeh HC, Chen IM 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH Volume: 25 Issue: 2 
Pages: 171-186 Published: FEB 2006 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: Stiffness modeling of flexure parallel mechanism 
Author(s): Pham HH, Chen IM 
Source: PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES 
FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY Volume: 29 Issue: 4 Pages: 
467-478 Published: OCT 2005 
Times Cited: 18 

Lê Minh Quý 
Author=(le mq) 
Refined by: Subject Areas=( MECHANICS OR MATERIALS SCIENCE, 
MULTIDISCIPLINARY OR INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION OR MATERIALS 
SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING OR PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS OR 
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING ) 
ISI = 6 
1. Title: Material characterization by dual sharp indenters 
Author(s): Le MQ 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 46 Issue: 



16 Pages: 2988-2998 Published: AUG 1 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: A computational study on the instrumented sharp indentations with dual indenters 
Author(s): Le MQ 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 45 Issue: 
10 Pages: 2818-2835 Published: MAY 15 2008 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: Element analysis of instrumented sharp indentations into pressure-sensitive materials 
Author(s): Le MQ, Kim SS 
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 23 Issue: 2 
Pages: 277-282 Published: MAR 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Element analysis of ceramic coatings under spherical indentation with metallic 
interlayer: Part II ring crack 
Author(s): Le MQ, Kim SS 
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 22 Issue: 5 
Pages: 594-598 Published: SEP 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Finite element analysis of ceramic coatings under spherical indentation with metallic 
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Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E89A Issue: 11 Pages: 3103-
3113 Published: NOV 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Layer error characteristics of lattice-reduction aided V-BLAST detectors 
Author(s): Nguyen TD, Tran XN, Fujino T 



Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E89A Issue: 10 Pages: 2535-
2542 Published: OCT 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
4. Title: Combined MMSE-SIC multiuser detection for STBC-OFDM systems 
Author(s): Tran XN, Le AT, Fujino T 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS Volume: E89B Issue: 5 Pages: 
1696-1699 Published: MAY 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Combined ML and MMSE multiuser detection for STBC-OFDM systems 
Author(s): Le AT, Tran XN, Fujino T 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E88A Issue: 10 Pages: 2915-
2925 Published: OCT 2005 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Spatio-temporal equalization for space-time block coded transmission over frequency 
selective fading channel with co-channel interference 
Author(s): Tran XN, Taniguchi T, Karasawa Y 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E88A Issue: 3 Pages: 660-668 
Published: MAR 2005 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
7. Title: An MMSE multiuser detector for space-time block coded OFDM 
Author(s): Tran XN, Fujino T, Karasawa Y 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS Volume: E88B Issue: 1 Pages: 
141-149 Published: JAN 2005 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
8. Title: Subband adaptive array for DS-CDMA mobile radio 
Author(s): Tran XN, Omata T, Taniguchi T, et al. 
Source: EURASIP JOURNAL ON APPLIED SIGNAL PROCESSING Volume: 2004 Issue: 3 
Pages: 418-426 Published: MAR 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
9. Title: Subband adaptive array for multirate multicode DS-CDMA systems 
Author(s): Tran XN, Taniguchi T, Karasawa Y 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E86A Issue: 7 Pages: 1611-
1618 Published: JUL 2003 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
10. Title: Theoretical analysis of subband adaptive array combining cyclic prefix data 



transmission scheme 
Author(s): Tran XN, Taniguchi T, Karasawa Y 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS Volume: E85B Issue: 12 Pages: 
2610-2621 Published: DEC 2002 
Times Cited: 5 
11. Title: Performance analysis of subband adaptive array in multipath fading environment 
Author(s): Tran XN, Taniguchi T, Karasawa Y 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS 
COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES Volume: E85A Issue: 8 Pages: 1798-
1806 Published: AUG 2002 
Times Cited: 6 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

editor.giaosudom1 says: 

inhainha says: 

Đọc bài này mới thấy các Dỏm liên kết với nhau trù dập bác Phạm Đức Chính như thế nào: 
www.tiasang.com.vn/default.aspx?tabid=76&categoryid=3… 

Ôi thương thay cái nền cơ học Việt Nam, từ đó đến nay đã 2 năm mà vẫn chẳng thấy sự đổi mới 
gì cả. 
====================================================== 
GS Ngang says: 

Tôi thấy PGS. Phạm Đức Chính cũng “nổ” tương tự như vậy ở nhiều nơi lắm! Quảng bá cho ISI 
là rất tốt, nhưng những con số thống kê PGS. Chính đưa ra đã thực sự đầy đủ và có cơ sở khoa 
học hay chưa? 

Lại nữa, tôi thấy tên của PGS. Phạm Đức Chính từ lâu”đứng đầu” trong Danh sách ISI (Phòng 
thống kê ISI), với con số=65. Tôi không hiểu xếp như vậy theo nguyên tắc nào? A, B, C không 
phải, số lượng nhiều nhất không phải. Mà với số 65 thì xin hỏi các nhà cơ học là PGS. Chính có 
mấy bài tạp chí TOP ngành cơ? 
Originally posted 12 minutes ago. ( permalink | edit | delete ) 
GS Ngang edited this topic 3 minutes ago. 
====================================================== 

1st ME@: Hi Prof. Ngang: You should do it yourself by checking in Web of Science. In 
addition, you can give your comments on what you think is inappropriate. JIPV is not a 
place for you to post something worthless like that. Regarding the ISI list, I think it does 
not follow any order (important?), but how many a candidate archives is seriously 
considered. Now, what one had better do is to help JIPV check candidates’ ISI 
publications. We have been dealing with a backlog. Have you seen it? 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
*editor.giaosudom4* edited this topic 2 weeks ago.  
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GS Ngang says: 

1st ME@: Ngang tôi rất “vinh dự” được các bác nhiều lần đưa vào “Phòng tranh luận phản khoa 
học” rồi! 
Xem ra, tôi cũng có chút đóng góp cho việc check candidates’s ISI publications đấy chứ! 
Regarding Prof. Pham Duc Chinh, tôi chẳng có vấn đề gì với bác ấy cả, thậm chí cũng thỉnh 
thoảng gặp nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong công việc khoa học mỗi người một lĩnh vực 
riêng, chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng có lẽ bác ấy cũng nên bớt đi chuyện teaching mọi 
người phải công bố ISI như thế nào! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

@GS Ngang: nhiều lần trước bác có ý kiến thấu tình đạt lý đôi khi không khoa học, nhưng rõ 
ràng ý kiến này của bác là phản khoa học mà thường được các Dỏm sử dụng, đáng tiếc là bác lại 
sử dụng. Phản khoa học ở đây là gì? Để em liệt kê cho bác thấy: 

+ Bác sử dụng từ “nổ” để bôi nhọ, làm giảm uy tín của người khác. “Nổ” được ám chỉ một người 
tự tâng bốc chính bản thân mình. Rõ ràng, trong trường hợp này, bác Chính chẳng tâng bốc gì cả 

+ Sử dụng những câu nghi vấn để làm nhiễu thông tin: “nhưng những con số thống kê PGS. 
Chính đưa ra đã thực sự đầy đủ và có cơ sở khoa học hay chưa?“. Nếu bác thấy không đúng 
điểm nào, bác có thể phản biện lại bằng những luận chứng, lý luận của mình. Sử dụng câu nói 
trên là ngụy biện. 

+ Từ lâu, việc liệt kê danh sách ISI chỉ theo thứ tự người nào được phát hiện trước thì đưa tên lên 
trước, chẳng phân loại theo ngành hay ABC gì cả, nêu câu hỏi về việc “đáng đứng đầu” của bác 
Chính là bác có ý gì? 

+ Hạ thấp giá trị của những ý kiến của bác Chính bằng việc nêu nghi ngờ xuất thân, trình độ 
khoa học của bác Chính cũng là một hình thức ngụy biện. 

Mong rằng bác rút kinh nghiệm trong tranh luận. Nên tránh những ý kiến như vừa rồi. 

Tiện thể, em cũng tìm và thấy được bác Chính có nhiều bài báo được công bố trong các tạp chí 
TOP sau (có cả tạp chí TOP 1): 

PHYSICAL REVIEW E has an Impact Factor of 2.400. 
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 28 8 Q2 
PHYSICS, MATHEMATICAL 47 5 Q1 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY has an Impact Factor of 4.791. 
ENGINEERING, MECHANICAL 115 3 Q1 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 19 Q1 
MECHANICS 123 4 Q1 
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ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS has an Impact Factor of 2.331. 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 80 5 Q1 
MECHANICS 123 8 Q1 

JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS has an Impact Factor of 3.317. 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 29 Q1 
MECHANICS 123 5 Q1 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 66 13 Q1 

PHYSICAL REVIEW B has an Impact Factor of 3.475. 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 66 12 Q1 

ACTA MATERIALIA has an Impact Factor of 3.760. 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 27 Q1 
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING 70 1 Q1 

JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS has an Impact Factor of 2.000. 
MECHANICS 123 12 Q1 

PS: con số ở cột thứ nhất là số tạp chí được xếp hạng trong chuyên ngành. Con số ở cột thứ hai là 
xếp hạng trong chuyên ngành. 
Có một vài tạp chí bị văng ra khỏi top 10 năm 2009, nhưng trong năm 2008 vẫn nằm trong top 
10 là Physical Review B và JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 weeks ago.  

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS: ai có bài trên đây thì dân Toán 
như tôi xin gọi bằng THẦY. Tạp chí này được MathScinet liệt kê vào nhóm 10 tạp chí hàng đầu. 
Còn những PHYSICAL REVIEW đa số là uy tín, và bác inha đã chỉ ra IF. 

Tôi không thích cách phát biểu của bác Ngang, giống hệt mấy GS dỏm, bác ME xử thế là chính 
xác. Cách nói của bác inha cho thấy bác ấy xứng đáng là Viện trưởng Viện ISI… Hé hé. 

Tôi thấy bác Chính cần phải teach mọi người về ISI nhiều hơn nữa vì hiện nay rất nhiều nhiều 
người chưa hiểu đúng ISI, phần nhiều là PGS, GS dỏm và học trò của họ. 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 weeks ago.  

TCHGGD2010 says: 

Tớ thì lúc nào cũng ủng hộ gã inha. Theo thông tin trên tớ đề nghị JIPV update thông tin ISI của 
bác Chính, phải chỉ ra bác ấy có những công bố TOP nào để các DỎM hết đường bới. Nhà khoa 
học như bác Chính bây giờ không phải dễ tìm ở Việt Nam. Những người đương chức ít khi nào 
dám dũng cảm nói lên sự thật vì lợi ích chung như bác Chính, đa số tự câm tự điếc để kiếm ăn, 
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miễn sao no bụng thôi, khoa học bèo thì kệ miễn sao họ béo được rồi. Một số người sau khi về 
hưu thì mới lên tiếng này nọ và chả ai nghe. Túm lại, bác Chính là NHÀ CƠ HỌC XUẤT SẮC 
và đối đất nước thì bác ấy là ĐẠI HIỆP SĨ. Bác ấy không hèn nhác như một số người có mác 
“GS.TSKH ” và có khi có cả “VS”, chỉ biết lo cái bụng của họ, lo rút các đề tài nhưng chỉ làm 
những kết quả không dỏm thì cũng chỉ tầm thường. Theo thông tin tình báo thì những kẻ đó “vui 
mừng như mới nhớn” khi có một ông Mỹ gốc Nga viết bài “ca ngợi thành tích khoa học” của 
Việt Nam một cách mù quáng. 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
TCHGGD2010 edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

Tôi đề nghị các vị ngành cơ học kiểm tra ngay số bài của PGS. Phạm Đức Chính! Vì nếu chỉ tra 
Pham DC, được 65 bài mà nói là của PGS. Phạm Đức Chính thì tôi tin chắc là sai! Tôi biết có 
người tên là Đức-Cường Phạm (viết tắt cũng là Pham DC, công bố với một số tác giả Hàn Quốc) 
và một vị khác cũng là D.C. Pham (công bố cùng với các các giả Australia)…đều trong lĩnh vực 
cơ học. Đó có lẽ không phải là công trình của PGS. Phạm Đức Chính? 
Ngay trong Website của Viện Cơ học, PGS. Chính chỉ đưa “14 bài tiêu biểu” (2004-2008). 

www.imech.ac.vn/vietnam/nhansu.aspx?ID=75 

Vậy tôi đề nghị nếu có thể thì list toàn bộ 65 bài của bác Chính để mọi người cùng tham khảo! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

Để thỏa mãn yêu cầu của bác, em xin đưa ra thống kê của em. Ở đây em chỉ lọc địa chỉ từ Viện 
Cơ học, không có địa chỉ khác, timespan từ 1993-2010. Như vậy sẽ còn thiếu sót vài bài: 

Tổng cộng 64 bài, hầu hết đứng tên độc lập, chẳng có đứng chung với Hàn, Úc gì cả. Nếu bác có 
nghi ngờ bài nào không phải của bác Chính, bác có thể dùng google scholar để tìm kiếm theo tên 
bài đó. 

Nếu không có ý kiến mới, thì bác hãy dừng tranh luận ở đây thôi. 

Author=(pham dc) 
Refined by: Institutions=( INST MECH OR INST MECAN OR VIETNAMESE ACAD 
SCI & TECHNOL OR NATL CTR NAT SCI & TECHNOL )  
1. Title: Weighted effective medium approximations for conductivity of random composites 
Author(s): Pham DC 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Volume: 51 Issue: 
13-14 Pages: 3355-3361 Published: JUL 1 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Revised bounds on the elastic moduli of two-dimensional random polycrystals 
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Author(s): Pham DC 
Source: JOURNAL OF ELASTICITY Volume: 85 Issue: 1 Pages: 1-20 Published: OCT 2006 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
3. Title: Asymptotic estimates on uncertainty of the elastic moduli of completely random trigonal 
polycrystals 
Author(s): Pham DC 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 40 Issue: 
18 Pages: 4911-4924 Published: SEP 2003 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: Effective medium models for conductivity of randomly cracked locally non-
homogeneous materials 
Author(s): Pham DC 
Source: ACTA MATERIALIA Volume: 49 Issue: 16 Pages: 3333-3336 Published: SEP 20 2001 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
5. Title: On shakedown theorems in hardening plasticity 
Author(s): Nguyen QS, Pham DC 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE B-
MECANIQUE Volume: 329 Issue: 5 Pages: 307-314 Published: MAY 2001 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
6. Title: Shakedown analysis for elastic-plastic bodies with limited kinematic hardening 
Author(s): Pham DC, Weichert D 
Source: PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-
MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES Volume: 457 Issue: 2009 
Pages: 1097-1110 Published: MAY 8 2001 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
7. Title: On axisymmetric free vibrations of a thin disc-rod structure 
Author(s): Pham DC 
Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-
JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 214 Issue: 8 Pages: 1115-
1118 Published: 2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Dynamic nonshakedown collapse of simply-supported rectangular plate 
Author(s): Pham DC 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK Volume: 
80 Issue: 4 Pages: 283-288 Published: 2000 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
9. Title: Differential multiphase models for polydispersed spheroidal inclusions: thermal 
conductivity and effective viscosity 
Author(s): Phan-Thien N, Pham DC 



Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE Volume: 38 Issue: 1 
Pages: 73-88 Published: JAN 2000 
Times Cited: 11 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
10. Title: Bounds for the elastic shear moduli of isotropic and quasi-symmetric composites, and 
exact modulus of the coated sphere assemblage 
Author(s): Pham DC 
Source: MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS Volume: 4 Issue: 1 Pages: 57-69 
Published: MAR 1999 
Times Cited: 0 
11. Title: Failure of a circular reinforced concrete plate against dynamic fluctuating loads 
Author(s): Pham DC 
Source: ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS Volume: 68 Issue: 10 Pages: 711-718 
Published: DEC 1998 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
12. Title: Differential multiphase models for polydispersed suspensions and particulate solids 
Author(s): PhanThien N, Pham DC 
Source: JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS Volume: 72 Issue: 2-3 
Pages: 305-318 Published: OCT 1997 
Times Cited: 40 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
13. Title: Estimations for the overall properties of some locally-ordered composites 
Author(s): Pham DC 
Source: ACTA MECHANICA Volume: 121 Issue: 1-4 Pages: 177-190 Published: 1997 
Times Cited: 4 

 
Author=(chinh pd) 
Refined by: Institutions=( INST MECH OR NATL CTR NAT SCI & TECHNOL OR 
VIETNAMESE ACAD SCI & TECHNOL OR VIEN CO HOC ) 
 
1. Title: On shakedown theory for elastic-plastic materials and extensions 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS Volume: 56 Issue: 5 
Pages: 1905-1915 Published: MAY 2008 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: Three-point interpolation approximation for the macroscopic properties of isotropic two-
component materials 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHILOSOPHICAL MAGAZINE Volume: 87 Issue: 24 Pages: 3531-3544 Published: 
2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Shakedown theory for elastic plastic kinematic hardening bodies 



Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY Volume: 23 Issue: 7 Pages: 1240-
1259 Published: 2007 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: Estimates for the elastic moduli of random trigonal polycrystals and their macroscopic 
uncertainty 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 44 Issue: 9 
Pages: 2763-2772 Published: MAY 1 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
5. Title: Macroscopic uncertainty of the effective properties of random media and polycrystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 101 Issue: 2 Article Number: 023525 
Published: JAN 15 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: New estimates for macroscopic elastic moduli of random polycrystalline aggregates 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHILOSOPHICAL MAGAZINE Volume: 86 Issue: 2 Pages: 205-226 Published: 2006 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
7. Title: Shakedown static and kinematic theorems for elastic-plastic limited linear kinematic-
hardening solids 
Author(s): Chinh PD 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 24 Issue: 1 Pages: 35-
45 Published: JAN-FEB 2005 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
8. Title: Bounds on the effective conductivity of two-dimensional N-component isotropic and 
symmetric cell mixtures 
Author(s): Chinh PD 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK Volume: 
84 Issue: 12 Pages: 843-849 Published: 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
9. Title: Effective medium approximations for conductivity of quasisymmetric completely-
random inhomogeneous media 
Author(s): Chinh PD 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK Volume: 55 
Issue: 6 Pages: 1034-1049 Published: NOV 2004 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
10. Title: Estimates for the elastic moduli of random orthorhombic polycrystals 
Author(s): Chinh PD 



Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 46 Issue: 7 
Pages: 1005-1019 Published: JUL 2004 
Times Cited: 0 
11. Title: Shakedown theory for elastic-perfectly plastic bodies revisited 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 45 Issue: 6-7 
Pages: 1011-1027 Published: JUN-JUL 2003 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
12. Title: Asymptotic estimates on scatter ranges for elastic properties of completely random 
polycrystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 334 Issue: 1-2 Pages: 98-111 
Published: JUN 2003 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
13. Title: Plastic collapse of a circular plate under cyclic loads 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY Volume: 19 Issue: 4 Pages: 547-559 
Published: 2003 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
14. Title: Bounds on the elastic moduli of completely random two-dimensional polycrystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: MECCANICA Volume: 37 Issue: 6 Pages: 503-514 Published: 2002 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
15. Title: Elastic moduli of random aggregates of tetragonal crystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHILOSOPHICAL MAGAZINE A-PHYSICS OF CONDENSED MATTER 
STRUCTURE DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES Volume: 82 Issue: 9 Pages: 
1713-1724 Published: JUN 2002 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
16. Title: Uncertainty ranges for the macroscopic resistivities and permeabilities of random 
polycrystalline aggregates 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 64 Issue: 10 Article Number: 104205 Published: SEP 
1 2001 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
17. Title: Load bearing capacity of reinforced concrete beams subjected to dynamic cyclic loads 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE Volume: 127 Issue: 9 Pages: 
955-958 Published: SEP 2001 
Times Cited: 0 



Context Sensitive Links 
18. Title: Bounds on uncertainty intervals for elastic moduli of completely random aggregates of 
hexagonal crystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE Volume: 39 Issue: 15 
Pages: 1725-1738 Published: OCT 2001 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
19. Title: Shakedown kinematic theorem for elastic-perfectly plastic bodies 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY Volume: 17 Issue: 5 Pages: 773-780 
Published: 2001 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
20. Title: Differential nonhomogeneous models for elastic randomly cracked solids 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 37 Issue: 
52 Pages: 7759-7768 Published: DEC 2000 
Times Cited: 0 
21. Title: Non-shakedown collapse of a doubly-reinforced rectangular plate under cyclic loads 
Author(s): Chinh PD 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 19 Issue: 5 Pages: 
795-810 Published: SEP-OCT 2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
22. Title: Electrical properties of sedimentary rocks having interconnected water-saturated pore 
spaces 
Author(s): Chinh PD 
Source: GEOPHYSICS Volume: 65 Issue: 4 Pages: 1093-1097 Published: JUL-AUG 2000 
Times Cited: 12 
Context Sensitive Links 
23. Title: Uncertainty limits for the macroscopic elastic moduli of random polycrystalline 
aggregates 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 88 Issue: 3 Pages: 1346-1355 Published: 
AUG 1 2000 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
24. Title: Weighted self-consistent approximations for elastic completely random mixtures 
Author(s): Chinh PD 
Source: MECHANICS OF MATERIALS Volume: 32 Issue: 8 Pages: 463-470 Published: AUG 
2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
25. Title: Bounds on the uncertainty of the electrical, thermal, and magnetic properties of 
completely random cell polycrystals 



Author(s): Chinh PD 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 61 Issue: 2 Pages: 1068-1074 Published: JAN 1 2000 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
26. Title: Hierarchical unsymmetrical effective medium approximations for the electrical 
conductivity of water-saturated porous rocks 
Author(s): Chinh PD 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK Volume: 51 
Issue: 1 Pages: 135-142 Published: JAN 2000 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
27. Title: From local failure toward global collapse of elastic-plastic structures in fluctuating 
fields 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 42 Issue: 4 
Pages: 819-829 Published: APR 2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
28. Title: Bounds for the effective elastic properties of completely random planar polycrystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF ELASTICITY Volume: 54 Issue: 3 Pages: 229-251 Published: 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
29. Title: Safety and collapse of elastic-plastic beams against dynamic loads 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 42 Issue: 3 
Pages: 575-592 Published: MAR 2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
30. Title: On dynamic cycle collapse of circular plates 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 
66 Issue: 1 Pages: 250-253 Published: MAR 1999 
Times Cited: 1 
31. Title: On the elastic constants of transversely isotropic, quasi-symmetric composites 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 
66 Issue: 1 Pages: 262-264 Published: MAR 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
32. Title: An upper bound kinematic approach to the shakedown analysis of structures 
Author(s): Chinh PD 
Source: MECCANICA Volume: 34 Issue: 1 Pages: 49-56 Published: FEB 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
33. Title: Estimates for the transverse shear modulus of unidirectional composites 



Author(s): Chinh PD 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 18 Issue: 2 Pages: 
239-251 Published: MAR-APR 1999 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
34. Title: Shakedown limits for reinforced beam structures under fluctuating loads 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 36 Issue: 9 
Pages: 1297-1309 Published: MAR 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
35. Title: Conductivity of realizable effective medium intergranularly random and completely 
random polycrystals against the bounds for isotropic and symmetrically random aggregates 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 10 Issue: 43 Pages: 9729-
9735 Published: NOV 2 1998 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
36. Title: Modeling the conductivity of highly consolidated, bi-connected porous rocks 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 84 Issue: 2 Pages: 796-798 Published: 
JUL 15 1998 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
37. Title: Weighted effective-medium approximations for elastic quasisymmetric completely 
random composites 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHILOSOPHICAL MAGAZINE A-PHYSICS OF CONDENSED MATTER 
STRUCTURE DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES Volume: 78 Issue: 2 Pages: 
423-438 Published: AUG 1998 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
38. Title: Bounds on the effective properties of some multiphase matrix mixtures of coated-
sphere geometry 
Author(s): Chinh PD 
Source: MECHANICS OF MATERIALS Volume: 27 Issue: 4 Pages: 249-260 Published: APR 
1998 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
39. Title: Evaluation of shakedown loads for plates 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 39 Issue: 12 
Pages: 1415-1422 Published: DEC 1997 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
40. Title: Plastic failure of reinforced plates under loading cycles 



Author(s): Chinh PD 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 16 Issue: 6 Pages: 
1011-1023 Published: 1997 
Times Cited: 0 
41. Title: Reduced forms of shakedown kinematic theorem for elastic-perfectly plastic bodies 
Author(s): Chinh PD 
Source: PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-
MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES Volume: 453 Issue: 1966 
Pages: 2259-2269 Published: NOV 8 1997 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
42. Title: Overall properties of planar quasisymmetric randomly inhomogeneous media: 
Estimates and cell models 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHYSICAL REVIEW E Volume: 56 Issue: 1 Pages: 652-660 Part: Part B Published: 
JUL 1997 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
43. Title: Elastic moduli of perfectly random polycrystalline aggregates 
Author(s): Chinh PD 
Source: PHILOSOPHICAL MAGAZINE A-PHYSICS OF CONDENSED MATTER 
STRUCTURE DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES Volume: 76 Issue: 1 Pages: 31-
44 Published: JUL 1997 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
44. Title: Shakedown analysis for trusses and frames 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 
64 Issue: 2 Pages: 415-419 Published: JUN 1997 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
45. Title: Dynamic shakedown and a reduced kinematic theorem 
Author(s): Chinh PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY Volume: 12 Issue: 8 Pages: 1055-
1068 Published: 1996 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
46. Title: Conductivity of disordered polycrystals 
Author(s): Chinh PD 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 80 Issue: 4 Pages: 2253-2259 Published: 
AUG 15 1996 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
47. Title: On macroscopic elastic and conductivity properties of perfectly random cell 
composites 
Author(s): Chinh PD 



Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 33 Issue: 
12 Pages: 1745-1755 Published: MAY 1996 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
48. Title: ADAPTATION OF SPHERICAL AND CYLINDRICAL VESSELS TO VARIABLE 
INTERNAL-PRESSURE AND TEMPERATURE 
Author(s): CHINH PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES Volume: 37 Issue: 7 
Pages: 783-792 Published: JUL 1995 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
49. Title: BOUNDS FOR THE EFFECTIVE CONDUCTIVITY AND ELASTIC-MODULI OF 
FULLY-DISORDERED MULTICOMPONENT MATERIALS 
Author(s): CHINH PD 
Source: ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS Volume: 127 Issue: 2 
Pages: 191-198 Published: 1994 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
50. Title: SHAKEDOWN OF BARS SUBJECTED TO CYCLES OF LOADS AND 
TEMPERATURE 
Author(s): CHINH PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES Volume: 30 Issue: 9 
Pages: 1173-1179 Published: 1993 
Times Cited: 0 
51. Title: BOUNDS ON THE EFFECTIVE SHEAR MODULUS OF MULTIPHASE 
MATERIALS 
Author(s): CHINH PD 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE Volume: 31 Issue: 1 
Pages: 11-17 Published: JAN 1993 
Times Cited: 0 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 weeks ago.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: 

Xin cảm ơn Editors đã có phản biện về trường hợp PGS Phạm Đức Chính. JIPV sẽ xem xét 
và update CV của ứng viên này, đồng thời cũng sẽ kèm theo một số comments của Editors 
(do JIPV chọn lọc). 

Xin lưu ý Editor GS Ngang không nên có những comments như đã bị đưa vào Phòng…., đã 
là Editor của JIPV thì phải nói cụ thể, có thống kê rõ ràng, không nên comment “vu vơ”, 
nếu chưa đủ thông tin thì nên hỏi hơn là … Tuy nhiên Editor GS Ngang đã có nhiều đóng 
góp giá trị cho JIPV. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623942990567/72157624555740050/�
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Editor inhainha vui lòng kiểm tra lại những tạp chí TOP mà ứng viên đã công bố, kèm 
ranking, IF,…. JIPV sẽ include những thông tin đó vào hồ sơ của ứng viên. 

Editor TCHGGD2010 vui lòng nói rõ vụ “ông người Mỹ gốc Nga dùm”. 

Xin cảm ơn chung Editors. 
 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

GS Ngang says: 

Cám ơn bác inhainha đã chỉ ra những cái “sai” của tôi và về cái List of PD Chinh’s publications! 

Cám ơn JIPV lưu ý đến các comments của Ngang tôi. 

Với comment của bác Hội Viên Hội Toán Học về ” ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS 
AND ANALYSIS: ai có bài trên đây thì dân Toán như tôi xin gọi bằng THẦY”, tôi có ý kiến thế 
này: 

49. Title: BOUNDS FOR THE EFFECTIVE CONDUCTIVITY AND ELASTIC-MODULI OF 
FULLY-DISORDERED MULTICOMPONENT MATERIALS 
Author(s): CHINH PD 
Source: ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS Volume: 127 Issue: 2 
Pages: 191-198 Published: 1994 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 

Nếu công trình tốt thì phải có nhiều người citing chứ? Đằng này, như list trên chỉ có Times 
Cited= 2. 
Vì vậy, Ngang tôi có tò mò xem lại trên Google Scholar về bài này. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy 
bài này được nêu là “Referenced by 8 newer articles” trên links của Springer thì cả 8 bài đều là 
của Pham DC (selfcitations!) 

www.springerlink.com/content/p0n7g3345g113m72/ 

Xem kỹ hơn cả 15 cited (theo Google Scholar) thì 14 bài của Pham DC và chỉ có 1 lần của người 
khác (tác giả Poland)! 
Nếu xem toàn bộ list của inhainha cung cấp thì các bài của Pham DC chỉ có Times Cited rất ít: 
chủ yếu =0/1 (của chính tác giả?). 

Về ý kiến “Tôi thấy bác Chính cần phải teach mọi người về ISI nhiều hơn nữa”, thì tôi lại cho 
rằng bác ấy nên bớt đi thì tốt hơn. Nếu bạn gõ “Phạm Đức Chính” trên Google thì sẽ thấy có 
hàng chục bài “lectures” như vậy, có đoạn giống hệt nhau lặp đi, lặp lại nhiều trên các báo “Nhân 
Dân”, “Vietnamnet”, “Tia Sáng”… Ngang tôi và mọi người xem truyền hình (kể cả không phải 
dân khoa học) còn được bác Chính teaching nhiều lần trên VTV (phát đi phát lại) về việc này 
rồi! Như vậy, không được gọi là “nổ” hay sao? 
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Bác Chính có khá nhiều (khá thôi) bài ISI rất xứng đáng được hoan nghênh, nhưng bài chỉ toàn 
selfcitations cũng nên xem lại, và việc tung hô “Nhà cơ học…Đại hiệp sỹ…” thế này thế nọ như 
trên tôi thấy rất không hay! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 weeks ago.  

chim_nhon says: 

GS Ngang says: 
 
… 
các bài của Pham DC chỉ có Times Cited rất ít: chủ yếu =0/1 (của chính tác giả?). 
… 

Về citation bác GS Ngang nên kiểm tra ở những nguồn khác nữa trước khi phát biểu chỉ trích ai 
đó. Tôi lấy ví dụ bác dùng Scopus với các từ khoá: Chinh, P.D.; Pham Duc Chinh; Pham, D.C.; 
Duc Chinh, P. sẽ ra số citations khác hẳn. Rất ít 0 và 1. Tôi chưa bàn đến selfcitations, chỉ xin 
chú ý phát biểu của bác “Pham DC chỉ có Times Cited rất ít” là hoàn toàn không đúng. 

Tóm lại, bác PDC có 65 bài, mà hầu hết viết độc lập, có nhiều bài TOP 10 thì các bác còn bàn 
cãi nhiều làm chi nữa? 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

connan2010 says: 

@ All: Theo tiêu chuẩn của JIPV thì bác PDC dĩ nhiên thừa tiêu chuẩn để được vinh danh. 
Không cần bàn cãi gì về citations của bác ấy. Tuy nhiên theo ý kiến của mình, GS Ngang cũng 
có lý của bạn ấy: chúng ta không nên dùng những từ như “Đại hiệp sĩ” hay “Nhà hiền triết” ở 
JIPV. Đơn giản vì JIPV không có danh hiệu này . Không hiểu mọi người thế nào, chứ đối với 
mình nếu là 1 trong những người được người khác “xưng hô” như thế cũng thấy “phản cảm” lắm 
:p. Tóm lại, mình nghĩ mọi chuyện tới đây rõ ràng: bác PDC có 65 bài trên ISI + nhiều bài trên 
journal TOP —–> xứng đáng được vinh danh. Không cần bàn cãi thêm . 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
connan2010 edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

Theo em thấy bác Chính có số lượng citations là tương đối ít so với số lượng bài. Việc này cho 
chúng ta thấy 1 điều quan trọng là bác Chính chỉ “cày bừa trên thuở ruộng của người khác mà 
không có thuở ruộng của riêng mình” (đây là tình trạng chung của các nhà khoa học Việt Nam) 
Không thể phủ nhận bác Chính có chuyên môn xuất sắc nhưng bác ấy cũng nên hướng đến một 
mục tiêu đẳng cấp cao hơn, đó là “đầu ngành” (so với thế giới vì ở VN bác ấy đã đầu ngành rồi). 

Nhưng thực ra, việc xét đến citations cũng là do lão TCHGGD sử dụng những “danh xưng tốn 
nước bọt” mà ra và đó là cái cớ để bác GS Ngang đánh tráo chủ đề khi xét đến bác Chính. Còn 
việc làm của bác Chính trên phương tiện truyền thông là cần thiết và cần phải làm mạnh hơn 
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nữa, không phải là “nổ” như bác GS Ngang nói. Việc dạy người khác hiểu về một vấn đề, một 
bài học nào đó tại sao lại bị gọi là “nổ”, nếu vậy tất cả chúng ta đều sẽ bị chụp là “nổ” khi chúng 
ta tham gia JIPV rồi! Mặc dù bác Chính đã đăng bài về ISI nhiều lần trên báo chí, nhưng em cảm 
nhận thấy hiệu quả chưa đến đâu, vẫn còn rất nhiều nhà khoa học chưa biết ISI là cái gì vì thế 
nên cần đẩy mạnh tuyên truyền về ISI hơn nữa. Bác GS Ngang với tư cách là editor của JIPV 
cũng nên tán đồng hành động tuyên truyền ISI mới đúng vì đó là chủ trương của JIPV cơ mà. 
Em chẳng biết giữa bác và bác Chính có xích mích gì ngoài đời không nhưng thái độ của bác đối 
với bác Chính, em thấy là “hậm hực”. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

TPHCM says: 

Tôi có tìm vài bài của GS PDC thì thấy như Innoha có nói nhiều bài ít citation. Nhưng tôi không 
rõ ngành cơ học như thế nào? 1 bài báo cơ học có nhiều ref không? và so sánh với các GS cùng 
ngành tại VN, khu vực? 

Nhưng không hoàn toàn như GS Ngang nói, tôi thấy có bài citation của các nhóm khác tương đối 
khá như 2 bài sau: 

1/ Plastic collapse of a circular plate under cyclic loads 2003. 
Cited 8 bài trên Google, trong đó chỉ 1 là tự cite. 

2/ Electrical properties of sedimentary rocks having interconnected water-saturated pore spaces 
2000 
Scopus 15 bài, trong đó chỉ 1 là tự cite. 

Vì vậy GS PDC có thể đạt ở VN, còn đẳng cấp thế giới tiêu biểu thì chưa tới. 

GS Ngang là GS Thước chăng? các bài của GS Ngang gần như là phát biểu cho GS Thước! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

inhainha says: 

Đây là danh sách ranking các subjects liên quan ngành cơ: 
MECHANICS 
1 ANNU REV FLUID MECH 0066-4189 5639 9.353 14.250 2.650 20 >10.0 0.01490 8.502 
2 ADV APPL MECH 0065-2156 966 5.500 5.600 0.000 3 >10.0 0.00047 2.239 
3 INT J NONLIN SCI NUM 1565-1339 1629 5.276 4.414 0.413 143 3.1 0.00747 1.123 
4 INT J PLASTICITY 0749-6419 4179 4.791 4.336 0.981 105 6.1 0.01468 1.554 
5 J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 9466 3.317 4.096 0.622 111 >10.0 0.02475 1.933 
6 J STAT MECH-THEORY E 1742-5468 2843 2.670 2.782 0.648 378 2.9 0.02759 1.425 
7 J RHEOL 0148-6055 4313 2.646 2.973 0.729 70 >10.0 0.00900 1.285 
8 ARCH RATION MECH AN 0003-9527 5287 2.331 2.628 0.747 79 >10.0 0.01361 2.382 
9 J FLUID MECH 0022-1120 33039 2.283 2.698 0.433 450 >10.0 0.06355 1.374 
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ENGINEERING, MECHANICAL 
1 PROG ENERG COMBUST 0360-1285 3135 11.024 12.440 1.619 21 9.2 0.00780 4.450 
2 ADV APPL MECH 0065-2156 966 5.500 5.600 0.000 3 >10.0 0.00047 2.239 
3 INT J PLASTICITY 0749-6419 4179 4.791 4.336 0.981 105 6.1 0.01468 1.554 
4 P COMBUST INST 1540-7489 6763 3.256 3.510 0.768 379 7.8 0.01829 1.232 
5 IEEE-ASME T MECH 1083-4435 1907 2.331 2.415 0.222 72 6.1 0.00495 0.623 
6 MECH SYST SIGNAL PR 0888-3270 2766 2.075 2.472 0.365 189 5.3 0.00928 0.742 
7 INT J MACH TOOL MANU 0890-6955 5189 1.956 2.254 0.239 142 6.7 0.01298 0.631 
8 INT J HEAT MASS TRAN 0017-9310 18177 1.947 2.378 0.329 633 9.0 0.04057 0.783 
9 APPL THERM ENG 1359-4311 4490 1.922 2.009 0.295 451 4.7 0.01649 0.609 
9 J MICROELECTROMECH S 1057-7157 4714 1.922 2.790 0.234 145 6.4 0.01710 1.074 

ENGINEERING, MANUFACTURING 
1 GASTRIC CANCER 1436-3291 1360 2.614 0.184 38 6.9 0.00347 
2 COMPOS PART A-APPL S 1359-835X 4978 2.410 2.753 0.278 227 5.2 0.01905 0.897 
3 IEEE-ASME T MECH 1083-4435 1907 2.331 2.415 0.222 72 6.1 0.00495 0.623 
4 PROD OPER MANAG 1059-1478 1191 2.080 2.806 0.156 45 6.3 0.00536 1.277 
5 INT J PROD ECON 0925-5273 6120 2.068 2.736 0.355 321 5.9 0.01367 0.596 
6 INT J MACH TOOL MANU 0890-6955 5189 1.956 2.254 0.239 142 6.7 0.01298 0.631 
7 ROBOT CIM-INT MANUF 0736-5845 1129 1.687 1.928 0.229 96 5.6 0.00313 0.490 
8 CIRP ANN-MANUF TECHN 0007-8506 4183 1.603 1.725 0.074 136 >10.0 0.00652 0.435 
9 J MATER PROCESS TECH 0924-0136 14088 1.420 1.574 0.249 762 6.3 0.03999 0.468 
10 J SCHEDULING 1094-6136 605 1.265 1.833 0.162 37 6.3 0.00247 0.789 

Lưu ý: cột thứ 3 là IF. Các tạp chí đứng hạng 1 đều có IF vượt trội so với những tạp chí xếp sau 
vì những lý do: 

+ ANNU REV FLUID MECH có IF 9.353 so với ADV APPL MECH có IF 5.600 là rất xa vì tạp 
chí ANNU REV FLUID MECH chỉ nhận đăng các bài review mà lại là review trong chuyên 
ngành fluid. Ngành cơ lưu chất (fluid) có số lượng tạp chí ít hơn nhiều so với solid (ngành cơ 
chất rắn) nên IF của các tạp chí ngành này thường cao hơn, hơn nữa tạp chí trên lại chỉ nhận 
đăng review thì IF vượt trội không có gì lạ. 

+ PROG ENERG COMBUST có IF 11.024 (vượt trội so với ADV APPL MECH có IF 5.600) là 
tạp chí chuyên ngành hẹp động cơ nổ (combustion) hoặc thermodynamics nói chung, số lượng 
tạp chí chuyên ngành thermodynamics còn ít hơn cả Fluid nên các nhà nghiên cứu ngành này chỉ 
có thể cite qua lại trong vài tạp chí vì vậy tạp chí này chen lên hạng 1 không có gì lạ. 

+ GASTRIC CANCER: đây chẳng phải là tạp chí đại diện cho Manufacturing (mà lại là SCI-E!) 
vì nó nghiên cứu về bệnh, có lẽ để trong nhóm ngành y thì đúng hơn, thế nhưng nó lại được xếp 
là hạng 1 trong subject Manufacturing! 

Những điều trên em chỉ muốn đề cập rằng nếu loại trừ những tạp chí hạng 1 ở trên không đại 
diện chung cho ngành cơ thì có thể thấy IF trung bình của ngành cơ học là thấp (có lẽ nhỉnh hơn 
ngành toán chút đỉnh). Thực tế, số lượng reference của 1 bài báo chỉ dao động từ 10-15 là chủ 
yếu vì vậy bác GS Ngang chuyên môn về sinh học mà lại sử dụng citations để nói đến ngành cơ 



là không thỏa đáng. 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

Tôi muốn reply lại các bác mấy điều sau đây: 
- Tất nhiên, Ngang tôi không phải GS (PGS) Thước! Nhưng tôi bắt đầu tham gia JIPV từ khi tình 
cờ vào được trang này và đọc được tin PGS. Thước được đề cử DỎM. Là người biết chắc PGS. 
Thước KHÔNG DỎM và thừa chuẩn GS (PGS) của JIPV nên tôi mới có ý kiến. Ngoài ra, các 
bác cũng thấy tôi tham gia nhiều bài khác, về nhiều ứng viên khác đấy, và cũng sẽ tiếp tục nếu 
như không bị ME “cắt” không cho nói (như tôi đã từng bị một lần)! 
- Ngang tôi hẳn phải là “GS xịn” (KHÔNG DỎM) theo chuẩn JIPV, biết thế nào là công bố ISI, 
chắc chắn phải là người ủng hộ ISI, nên mới tham gia tranh luận về ISI, TOP journals, citations, 
selfcitation…Tôi tin rằng ngành cơ học, ngành sinh học, ngành toán học hay bất kỳ ngành nào 
khác thì citation index là rất quan trọng và cũng giống nhau thôi, đó là một trong các tiêu chí 
quan trọng để các tạp chí tính IF. Tuy nhiên, một bài được đăng vào TOP journal có IF cao như 
Nature cũng có thể có ít citations, thậm chí sau đó bị hủy bỏ (do sai lầm của tác giả, phản biện và 
của chính Editors của TC ấy). 
- Hiển nhiên, tôi đồng ý đưa PGS. Chính vào Danh sách ISI (các bài khá nhiều nhưng chất lượng 
cũng nên có đánh giá, nhìn nhận lại của đồng nghiệp trên thế giới và trong nước cũng như bản 
thân PGS. Chính!). 
- Về danh hiệu “đầu ngành”, tôi cho rằng ở VN ta quá lạm dụng! Tôi không cho rằng PGS. 
Chính là “đầu ngành cơ”, phong như vậy theo tiêu chí gì? “Đầu” thì phải có khúc “giữa” và 
“đuôi”…, vậy ai ở vào vị trí nào của cái cơ thể ngành cơ? thật khó mà nói được! Thế giới người 
ta có nói đến leading scientist (chủ yếu về chuyên sâu, chứ không phải là Mechanics nói chung), 
nhưng khiêm tốn ra thì cũng chẳng ai muốn nói đến điều này. 
- Thêm nữa, như trên tôi đã nói, giữa tôi và PGS. Chính không có vấn đề gì “hậm hực” cá nhân 
nào cả. Chỉ có điều tôi thấy PGS. Chính rất thích “dạy” mọi người phải công bố ISI như thế nào. 
Việc này PGS. Chính hơi lạm dụng mọi nơi mọi lúc nên rất nhàm chán. Ví dụ ngay cả tại Hội 
nghị có nhiều nhà khoa học đàn anh có số lượng và chất lượng công bố ISI hơn PGS. Chính, thì 
PGS. Chính cũng “nổ” như vậy. 
- Ngang tôi cho rằng 2 người có công lớn nhất trong quảng bá cho ISI ở Việt Nam là các nhà 
khoa học lão thành: GS. Hoàng Tụy và GS. Phạm Duy Hiển. Còn PGS. Phạm Đức Chính chỉ là 
người “nói theo” các cụ trên và “nói to” hơn sau này, nên có lúc rất phản cảm! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

@GS Ngang: Nói chung việc đánh giá tư cách người khác thường là không khoa học, vì thế theo 
em nghĩ chúng ta cũng nên hạn chế những ý kiến không khoa học như vậy trên JIPV này. Còn 
việc đánh giá đầu ngành thì em căn cứ trên cơ sở là số công bố quốc tế và đặc thù chuyên ngành 
hẹp của bác ấy (plasticity). Theo em biết thì hiện nay ở VN có rất ít những nghiên cứu nghiêm 
túc về plasticity trong khi đó bác Chính công bố nhiều ở lĩnh vực này, vì vậy em tạm xem như 
bác ấy là chuyên gia đầu ngành ở VN. Còn việc bác là dân ngoại đạo, bác không biết về ngành 
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cơ nên bác không xem bác Chính đầu ngành thì cũng có thể hiểu được. Còn khúc giữa với khúc 
đuôi thì quan tâm đến làm gì hả bác? 
Về vấn đề truyền bá ISI, bác Chính cũng có cướp “bản quyền” của bác Tụy và bác Hiển đâu mà 
bác lại đưa 2 vị này vào. Nói sau không có nghĩa là chỉ được nói nhỏ nói nhẹ hơn. Điều quan 
trọng là bác Chính có nói đúng về tình trạng nền khoa học ở nước nhà hay không? Bác Chính có 
thổi phồng sự bất cập khoa học trong nước hay không? Việc áp dụng tiêu chuẩn ISI có sai hay 
không? Đó mới là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm tìm hiểu. Khi người ta nói nhiều về 
một vấn đề thì cũng nên xét mặt tích cực và mặt tiêu cực của việc này. Thế nào là “nói nhiều”? 
Nói nhiều tốt ở điểm nào và xấu ở điểm nào. Chỉ nói việc đó là phản cảm để phủ nhận mặt tích 
cực của hành động này là không thích hợp. Chúng ta chắc ai cũng làm khoa học cả nên khi nhìn 
sự việc cũng không nên dựa vào những định kiến, những tiểu tiết như là “NỔ” mà em cho là nhỏ 
nhặt. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

TCHGGD2010 says: 

Tôi thấy GS Ngang hơi quá đà trong vụ này. Tôi còn nhớ mọi người đã đấu nhau tơi tã về TOP, 
citations,… trong vụ Nguyễn Hữu Việt Hưng. Có bác bảo ông này có bài trêp tạp chí khá, nhưng 
xét về citations thì chưa là bao…… Sau đó thì đi đến thống nhất chưa xét citation như tiêu chuẩn 
chính….. Nay các bác tấn công Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính như thế thì tôi thấy không fair. Tôi 
lăng xê cho Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính nên cũng bị “tấn công”! Tạm kể công tí: tôi và gã inha 
từng anh dũng chiến đấu nhiều nơi để bảo vệ cho uy tín của JIPV, từng giáo dục những đối 
tượng hiểu sai và xuyên tạc JIPV, trong đó có một GS Pháp gốc Việt, nhóm NCS du học,…. Nay 
thanh bình mà bị các bác “chơi” thấy đau đau thế nào ấy! Hé hé. 

Các bác phản ứng tôi, ngay cả huynh đệ inha cũng phản tôi? Thôi thì phế binh Tổng Biên Tập 
Tạp Chí Học Giả Gian Dối tôi xin giải trình trước “quốc hội” như thế lày: 

1. PGS Phạm Đức Chính là nhà cơ học xuất sắc: tôi khen như thế vì bác ấy có nhiều bài ISI và 
cũng có nhiều bài trêp TOP. Cái này không xuất sắc thì là cái gì? Tôi chưa nổ hàng đầu hay tầm 
cở thế giới,… Do đó, GS Ngang bới citations thì hơi quá đà. Mà nếu bới citations thì phải xét 
luôn cho những người khác. 

2. Đại Hiệp Sĩ: tôi là kẻ “lỗ mãng” mà còn muốn rơi lệ khi các bác đá tôi chổ này (Ha há! dùng 
tình cảm!). Các bác xem lại đi, bác Chính có xứng đáng là Đại Hiệp Sĩ hay không? Có ai đương 
chức, tại vị mà dám lên tiếng mạnh như bác ấy hay không? Có nhiều người dám hy sinh lợi ích 
cá nhân để lên tiếng vì lợi ích chung như bác ấy không? Túm lại, nhiều người rất hèn, không 
dũng cảm như bác Chính. Do đó tôi phong bác Chính là Đại Hiệp Sĩ thì hoàn toàn có lí. 

Tôi có cảm giác GS Ngang có thành kiến với Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính. Bác có thấy có 
những thứ sai sự thật mà chúng ta còn bị nhồi tới nhồi lui mãi, nhưng nhiều người vẫn cúi đầu 
(chắc trong đó có GS Ngang và nhiều người ở đây), đằng này Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính toàn 
nói những điều kinh điển cho lợi ích chung. Do đó tôi thấy chả có vấn đề gì nếu Đại Hiệp Sĩ 
Phạm Đức Chính có cơ hội tuyên truyền ISI. Tôi nghĩ nếu gở bỏ những khẩu hiệu linh tinh và 
thay bằng “ISI muôn năm”, “sống và làm việc theo ISI”, “nói có với ISI và nói không với GS 
dỏm”,… thì có khi còn có ý nghĩa hơn. 
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So ra Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính còn hay hơn bác Tụy: lúc tại chức bác Tụy đã nói gì? Nay 
hưu rồi thì tôi nghĩ tiếng nói của bác ấy không còn mạnh. Bác Chính tiếp nối bác Điển để tuyên 
truyền ISI thì có sao? Những nội dung khoa học như thế thì phải có nhiều người nhồi liên tục thì 
mới có thể thấm các DỎM. 

Thay lời kết, xin khẳng định Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính là một nhà cơ học xuất sắc. 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom3 edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

TCHGGD2010 says: 
…PGS Phạm Đức Chính là nhà cơ học xuất sắc: tôi khen như thế vì bác ấy có nhiều bài ISI và 
cũng có nhiều bài trêp TOP. Cái này không xuất sắc thì là cái gì? Tôi chưa nổ hàng đầu hay tầm 
cở thế giới,… 
…Thay lời kết, xin khẳng định Đại Hiệp Sĩ Phạm Đức Chính là một nhà cơ học xuất sắc… 

Bác phản đối Ngang tôi và bác tôn sùng, “mê tín” bác PĐC đến cỡ nào hoàn toàn là quyền của 
bác mà! 
Chỉ có điều trong khoa học, giỏi giang, “xuất sắc” hay không thì phải để cho người có chuyên 
môn sâu trong ngành (có trình độ tương đương hoặc cao hơn) đánh giá, đồng nghiệp quốc tế 
trích dẫn…Rồi còn phải có người kiểm chứng, lặp lại thí nghiệm của anh xem có được hay 
không? 
Vậy tôi dề nghị bác hãy đưa dẫn chứng xem có ai trên thế giới “ca ngợi” bác PĐC như bác hay 
không? 
Còn tuyên truyền cho ISI, tôi thiết nghĩ không cần những lời lẽ quá nhàm chán của bác PĐC thì 
mọi người vẫn làm khoa học và công bố ISI ngày càng nhiều hơn. Chắc chắn đó không phải do 
“công” của những người được các bác phong DANH DỎM “Đại Hiệp Sỹ”! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

editor.giaosudom3 says: 

3rd Managing Editor@: Qua quá trình theo dõi ý đồ không lành mạnh của Editor GS 
Ngang, tôi đề nghị ban Editor này, lí do: xuyên tạc việc làm vì khoa học của PGS Phạm 
Đức Chính. Các Editors có thể tranh luận với nhau, có thể bất đồng với nhau, nhưng hành 
động xuyên tạc PGS Phạm Đức Chính vì ông đã có công tuyên truyền khoa học nghiêm túc 
là hoàn toàn sai. Tôi không tranh luận chi tiết với các Editors vì tôi không được phép. 

====================================================== 

Dẫn chứng: 

GS Ngang: “Còn tuyên truyền cho ISI, tôi thiết nghĩ không cần những lời lẽ quá nhàm chán của 
bác PĐC thì mọi người vẫn làm khoa học và công bố ISI ngày càng nhiều hơn. Chắc chắn đó 
không phải do “công” của những người được các bác phong DANH DỎM “Đại Hiệp Sỹ”! “ 
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Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom3 edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

Tôi thiết nghĩ trong khoa học lành mạnh phải có phản biện. Còn ai cũng nói theo một chiều thì 
đâu còn là khoa học nữa? Nếu JIPV thấy những lời “nói thẳng, nói thật” của Ngang tôi về PGS. 
Chính là khó chấp nhận đến đến mức để “ban lần 2″ thì chắc rằng lần này tôi đành chịu đứng 
ngoài cuộc vậy! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Nếu bác không làm rõ những điều bác cáo buộc PGS Chính: “nhàm chán” và 
“không phải do công”. Nếu bác không làm rõ, JIPV sẽ thực hiện đề nghị của ME. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

GS Ngang says: 

Quả thực tôi không muốn nói về bác Chính thêm một lời nào nữa! 
Nhưng vì các bác yêu cầu làm rõ, tôi xin làm rõ thế này: 
1) Nếu các bác ai từng nghe, đọc những gì bác PĐC nói và viết trên các phương tiện thông tin 
đại chúng (báo in, báo mạng, TV) và trên các hội nghị khoa học, hội nghị khác…trong suốt 
nhiều năm qua thì đều có chung một nhận xét “biết rồi, khổ lắm nói mãi!” Nếu các bác hỏi các 
đồng nghiệp trong và ngoài Viện Cơ học, các viện khác của Viện KH&CNVN, các trường ĐH… 
hẳn sẽ nhận được nhiều câu trả lời như vậy! Tất nhiên tôi thấy bác ấy cứ tiếp tục nói không sao 
cả vì đó là quyền của bác ấy. 
2) “Công”: cái này cũng không ai đánh giá được. Thực tế, ngành Cơ có tác động gì không? Các 
bác ngành Cơ rõ hơn ai hết, còn đối với các ngành khác như Toán, Lý, Hóa, Y học…người ta 
công bố ngày càng nhiều hơn chủ yếu là do nhu cầu tự nhiên của sự phát triển. Ngành Toán, Lý 
có ảnh hưởng một phần quảng bá ISI của các GS. Hoàng Tụy, GS. Phạm Duy Hiển như tôi đã 
nói rồi. 
Tóm lại, nếu còn được tham gia JIPV tôi cũng sẽ STOP ngay việc nói về bác PĐC, còn nếu bị 
“ban #2″ tôi sẽ xin chấp nhận và cũng sẽ không bao giờ xin tham gia trở lại! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Tuan Ngoc@ says: 

Xem bài này để bác Ngang thấy bác đã đi xa như thế nào: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4494154111/ 

Bác Tuỵ, bác Hiển đều có công, tiếp đó bác Chính tiếp tục thì có sao? “viện khác của Viện 
KH&CNVN, các trường ĐH… hẳn sẽ nhận được nhiều câu trả lời như vậy! “———–> có thể 
nói nhưng có thực tâm thực hiện hay không? Bác Ngang càng nói thì càng phản cảm, và thể hiện 
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trình độ lập luận và nhận thức yếu kém thôi, khó có thể là GS xịn như bác tuyên bố. Bác chịu 
khó đọc lại logic học, lý luận học, nhận thức học đi. 

Tôi đề nghị bác PHẠM ĐỨC CHÍNH lên tiếng về ISI nhiều hơn nữa. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Tuan Ngoc@ says: 

Những giải trình của bác Ngang 1), 2) không thuyết phục, có nét giống sự ngụy biện của DỎM. 
Bác không nên lấy kinh nghiệm cá nhân và thông tin từ vài đồng nghiệp để nói về công lao của 
bác PHẠM ĐỨC CHÍNH như thế. Hành vi của bác Ngang đã vượt mức phản cảm, không xứng 
đáng là editor của JIPV. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

inhainha says: 

@GS Ngang: Việc bác có xem bác Chính vì việc nhiều lần lên báo chỉ tuyên truyền ISI là phản 
cảm hay không đó là việc của bác, nhưng trên JIPV tất cả đều ủng hộ việc tuyên truyền ISI nên 
suy nghĩ của bác là đi ngược với quan điểm của JIPV vì vậy hoặc là bác ngưng không nên đề cập 
đến vấn đề này, hoặc bác rời khỏi JIPV và tham gia diễn đàn nào ủng hộ ý kiến của bác để thể 
hiện quan điểm đó. Việc bác khăng khăng ý kiến như trên chỉ càng làm sự việc trầm trọng thêm 
và cuối cùng bác có thể bị ban nick. Em thấy bác không đáng để bị như vậy vì em nghĩ bác 
không Dỏm. 
Vậy thì để không bị ban nick, đề nghị bác không tiếp tục tranh luận về bác Chính nữa vì lập luận 
của bác không thuyết phục. 

@all: mong các bác bình tĩnh, em thấy nếu bác Ngang không tiếp tục tranh luận về bác Chính thì 
chúng ta cũng nên chấm dứt vấn đề ở đây và tiếp tục công việc của mình. Dù sao bác Ngang 
cũng đã có nhiều đóng góp trong việc kiểm tra các ứng viên ngành Sinh, hóa. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

editor.giaosudom2 says: 

GS Ngang says: 

Nhân đọc bài viết trên đây của “GS. Nguyễn Văn Thuận”, tôi xin có mấy lời comment sau đây: 

Ngang tôi là người biết rất rõ bác Thuận từ ngày bác còn làm tại ĐH Nông Lâm TPHCM, sau đi 
postdoc tại Nhật Bản, rồi khi không trụ được ở Nhật Bản thì chuyển sang làm việc ở một ĐH 
“thường thường bậc trung” Hàn Quốc và tham gia cái “Tổ chức phi chính phủ” là “Hiệp hội Sinh 
học sinh sản châu Á” (CV kèm theo). 

animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_13.html 

Qua CV trên có thể thấy: 
1) Bác Thuận chỉ là “Assistant Professor”. Nên có thể dịch ra tiếng Việt “Trợ lý Giáo sư” (chưa 
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được là PGS) chứ lại càng không phải là “GS” như bác ấy tự phong!. Đây phải chăng lại là một 
dạng “GS DỎM NGƯỜI VN Ở NƯỚC NGOÀI”? 

Điều này ai cũng biết rõ trong hệ thống giáo dục của Mỹ (Hàn Quốc và nhiều nước khác làm 
theo), xem link sau: 

en.wikipedia.org/wiki/Professor 

Assistant Professor (TLGS) là chức vụ thấp nhất rồi mới đến Associate Professor (PGS) và cuối 
cùng mới là Professor (GS)… 

2) Bác Thuận chỉ có số bài ISI khá khiêm tốn trong đó có 5 bài đứng đầu khi làm Postdoc tại 
Nhật Bản, vì vậy cũng không nên quá tự đề cao mình! 

3) Chuyên bác ấy kể:…”Lần đầu tôi đến Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2007 để phỏng vấn vị trí 
của tôi hiện nay, lúc đó visa tôi được cấp là C-2 (thăm viếng ngắn ngày). Đến phi trường 
Incheon, họ hỏi tôi là người Việt Nam sao lại đến từ Nhật Bản? Ai bảo lãnh và sống ở đâu, mấy 
ngày thì về… Xem ra, tôi thấy mình không được coi trọng lắm! Thế nhưng cũng với cuốn hộ 
chiếu đó (hộ chiếu Việt Nam), khi tôi ra vào Hàn Quốc với Visa dành cho GS (E1) thì các nhân 
viên làm thủ tục xuất nhập cảnh rất nhỏ nhẹ, họ lại còn lễ phép trả lại hộ chiếu cho tôi bằng cả 
hai tay (ở Hàn Quốc, chỉ có những GS chuyên ngành mới được cấp visa E1, còn với những GS 
dạy ngoại ngữ và lịch sử thì được cấp visa E2, và người nghiên cứu là E3)”… 

Tôi thấy bác ấy hơi xúc phạm đến danh dự mình là người VN! Mà lại thiếu hiếu biết và quá tự đề 
cao mình. Chắc người ta xếp loại visa E1, E2, E3 cũng chỉ để tiện theo dõi, mà bác ấy sang làm 
khoa học với 1 chức vụ “Trợ lý GS” ở HQ cũng là hết sức bình thường, có gì mà phải quá tự đề 
cao mình như vậy? 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 2 weeks ago.  

editor.giaosudom2 says: 

2nd ME: 

1/ Cảnh cáo Editor GS Ngang vì tự bịa chuyện vu khống người khác: cuối bài viết tác giả 
chỉ ghi TS. Nguyễn Văn Thuận, không thấy “GS…..” (việc ghi lời dẫn “GS…” là do Toà 
soạn?). 

2/ Nếu muốn nói ISI thì phải nói cụ thể, không nói chung chung, bài nào phải liệt kê ra. 

3/ Đề nghị JIPV xét lại tư cách và chuyên môn của Editor GS Ngang. JIPV không thể có 
một editor như thế. 
 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom2 edited this topic 2 weeks ago.  
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GS Ngang says: 

@2nd ME: 
Xin đề nghị xem trong toàn bài viết của TS. Nguyễn Văn Thuận, 
1) Lời nói đầu của bài báo giới thiệu rõ ràng là “GS. Nguyễn Văn Thuận”, tuy cuối bài ký tên TS 
và địa chỉ Hiệp Hội, không có địa chỉ Trường! 
Cũng trong bài viết bác Thuận nói nhiều về việc bác thi vào “Ngạch GS”, bác được “trọng vọng” 
vì được nhận visa GS… 
2) Về số bài ISI của bác Thuận tôi đã đưa link, ai cũng đọc được, tổng số bài: 26 trong đó có 6 
bài FA (xin lỗi mistyped là 5) chủ yếu khi bác ấy làm PhD và postdoc tại JP, không kể 13 bài 
conferences. 
3) Tư cách và chuyên môn của Ngang tôi: Xin tùy thuộc vào quyết định của các bác! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

GS Ngang says: 

Tôi thấy đến GS. Nguyễn Văn Tuấn (Australia) cũng ghi là “GS. Nguyễn Văn Thuận” khi nói về 
bác này, vậy ai cung cấp thông tin: TS. Nguyễn Văn Thuận là GS? 

tuanvannguyen.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 

Ngoài ra, các báo VN đều ghi là GS/ PGS Nguyễn Văn Thuận khi nói về bác này: 

www.ykhoanet.com/binhluan/nguyenvantuan/080216_nguyenvant… 

www3.vietnamnet.vn/khoahoc/2008/02/768048/ 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Hình như bác GS Ngang này có vấn đề. Từ lúc bác ấy bị hố vụ bác Phạm Đức Chính thì nói đâu 
hỏng đó. Về lý, ME hoàn toàn đúng. 

Bác Ngang ghi 1), 2) thì tôi cũng xin xem coi thế nào: 

1) “Gần đây, đã có nhiều tranh cãi trong giới khoa học về vấn đề học hàm, học vị… Khoa học 
Đất Việt Online xin giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hiệp Hội Công Nghệ 
Sinh Học Sinh Sản Châu Á về những chuyện khác biệt trong vấn đề này ở Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Việt Nam.”: Rõ đây chính là lời của Toàn soạn, không phải của bác Thuận. Bác Ngang đã bị 
hố to. 

2) Trong CV, bác Thuận chỉ ghi publications đến 2006, nghĩa là chưa đầy đủ, cụ thể bài bào gần 
nhất là 
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Van Thuan N, Wakayama S, Kishigami S, Ohta H, Hikichi T, Mizutani E, Bui HT, Wakayama 
T. Injection of Somatic Cell Cytoplasm into Oocytes Before ICSI Impairs Full-Term 
Development and Increases Placental Weight in Mice. Biol Reprod. 74: 865?873, 2006. 

Để đánh giá ISI thì bác Ngang chắc phải truy trên Web of Science tại thời điểm này. Do đó bác 
Ngang tiếp tục bị hố, cái này gọi là doubly hố. 

Đề nghị của ME quá nặng, nhưng chắc cũng hợp lí. Nhưng tôi thì có cảm tình với bác Ngang, chỉ 
có những lúc bác ấy nói ngang thì hơi mệt thôi. 

Cách tốt nhất là bác Ngang nên nói vài câu làm lành với ME, và sau đó đi tấm rửa, nghỉ ngơi cho 
tinh thần ổn định. Khi nào khỏe hằn thì hãy tiếp tục. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi tra thử bác Thuận (nếu có sai thì chỉ dùm, nhất là địa chỉ Japan): Tổng cộng 40, ngày 
25/7/2010: 

Địa chỉ Japan: 35 

1. Title: How to Improve the Success Rate of Mouse Cloning Technology 
Author(s): Van Thuan N, Kishigam S, Wakayama T 
Source: JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT Volume: 56 Issue: 1 Pages: 
20-30 Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Effect of Vanadate on the Chromatin Configuration in Pig GV-oocytes 
Author(s): Bui HT, Hwang KC, Kim JH, et al. 
Source: JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT Volume: 55 Issue: 4 Pages: 
367-372 Published: AUG 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
3. Title: The histone deacetylase inhibitor scriptaid enhances nascent mRNA production and 
rescues full-term development in cloned inbred mice 
Author(s): Van Thuan N, Bui HT, Kim JH, et al. 
Source: REPRODUCTION Volume: 138 Issue: 2 Pages: 309-317 Published: AUG 2009 
Times Cited: 5 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: Effects of liquid preservation of sperm on their ability to activate oocytes and initiate 
preimplantational development after intracytoplasmic sperm injection in the pig 
Author(s): Binh NT, Van Thuan N, Miyake M 
Source: THERIOGENOLOGY Volume: 71 Issue: 9 Pages: 1440-1450 Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
5. Title: The cytoplasm of mouse germinal vesicle stage oocytes can enhance somatic cell 
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nuclear reprogramming 
Author(s): Bui HT, Wakayama S, Kishigami S, et al. 
Source: DEVELOPMENT Volume: 135 Issue: 23 Pages: 3935-3945 Published: DEC 1 2008 
Times Cited: 4 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
6. Title: Effect of volume of oocyte cytoplasm on embryo development after parthenogenetic 
activation, intracytoplasmic sperm injection, or somatic cell nuclear transfer 
Author(s): Sayaka W, Satoshi K, Van Thuan N, et al. 
Source: ZYGOTE Volume: 16 Issue: 3 Pages: 211-222 Published: AUG 2008 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
7. Title: Production of cloned mice by somatic cell nuclear transfer 
Author(s): Kishigami S, Wakayama S, Van Thuan N, et al. 
Source: NATURE PROTOCOLS Volume: 1 Issue: 1 Pages: 125-138 Published: 2006 
Times Cited: 29 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
8. Title: Chromatin decondensation and nuclear reprogramming by nucleoplasmin (vol 26, pg 
1259, 2006) 
Author(s): Tamada H, Van Thuan N, Reed P, et al. 
Source: MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY Volume: 27 Issue: 18 Pages: 6580-6580 
Published: SEP 2007 
Times Cited: 0 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
9. Title: Harmful or not: Trichostatin A treatment of embryos generated by ICSI or ROSI 
Author(s): Kishigami S, Ohta H, Mizutani E, et al. 
Source: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY Volume: 1 Issue: 3 Pages: 376-385 
Published: SEP 2006 
Times Cited: 5 
View full text from the publisher Springer Verlag 
10. Title: Establishment of mouse embryonic stem cell lines from somatic cell nuclei by nuclear 
transfer into aged, fertilization-failure mouse oocytes 
Author(s): Wakayama S, Suetsugu R, Van Thuan N, et al. 
Source: CURRENT BIOLOGY Volume: 17 Issue: 4 Pages: R120-R121 Published: FEB 20 2007 
Times Cited: 12 
View full text from the publisher 

11. Title: Cytoplasm of a germinal vesicle oocyte can promote somatic nuclear reprogramming 
in mice 
Author(s): Bui HT, Van Thuan N, Kishigami S, et al. 
Source: REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT Volume: 19 Issue: 1 Pages: 
132-132 Meeting Abstract: 27 Published: 2007 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
12. Title: Success of mouse cloning from an outbred strain by trichostatin A treatment after 
somatic nuclear transfer 
Author(s): Kishigami S, Bui H, Wakayama S, et al. 



Source: REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT Volume: 19 Issue: 1 Pages: 
145-145 Meeting Abstract: 54 Published: 2007 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
13. Title: Observation of chromosome decondensation, histone H3 modification, and HP1 
protein in mouse cloned embryos following inhibition of histone deacetylations and cyclin-
dependent kinase 
Author(s): Van Thuan N, Hong-Thuy B, Wakayama S, et al. 
Source: REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT Volume: 19 Issue: 1 Pages: 
164-165 Meeting Abstract: 95 Published: 2007 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
14. Title: Differentiation potential of parthenogenetic embryonic stem cells is improved by 
nuclear transfer 
Author(s): Hikichi T, Wakayama S, Mizutani E, et al. 
Source: STEM CELLS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 46-53 Published: JAN 2007 
Times Cited: 12 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
15. Title: Developmental ability of cloned embryos from neural stem cells 
Author(s): Mizutani E, Ohta H, Kishigami S, et al. 
Source: REPRODUCTION Volume: 132 Issue: 6 Pages: 849-857 Published: DEC 2006 
Times Cited: 17 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
16. Title: Supplementation of a cloned embryo with ES/ntES cells can increase the cell number 
of the blastocyst but not rescue full term development. 
Author(s): Mizutani E, Kishigami S, Van Thuan N, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 180-180 Published: 
2006 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
17. Title: Equivalency of nuclear transfer-derived embryonic stem cells to those derived from 
fertilized mouse blastocysts 
Author(s): Wakayama S, Jakt ML, Suzuki M, et al. 
Source: STEM CELLS Volume: 24 Issue: 9 Pages: 2023-2033 Published: SEP 2006 
Times Cited: 66 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
18. Title: Chromatin remodeling in somatic cells injected into mature pig oocytes 
Author(s): Bui HT, Van Thuan N, Wakayama T, et al. 
Source: REPRODUCTION Volume: 131 Issue: 6 Pages: 1037-1049 Published: JUN 2006 
Times Cited: 13 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
19. Title: Donor centrosome regulation of initial spindle formation in mouse somatic cell nuclear 
transfer: Roles of gamma-tubulin and nuclear mitotic apparatus protein 1 
Author(s): Van Thuan N, Wakayama S, Kishigami S, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 74 Issue: 5 Pages: 777-787 Published: 
MAY 2006 



Times Cited: 16 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
20. Title: Injection of somatic cell cytoplasm into oocytes before intracytoplasmic sperm 
injection impairs full-term development and increases placental weight in mice 
Author(s): Van Thuan N, Wakayama S, Kishigami S, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 74 Issue: 5 Pages: 865-873 Published: 
MAY 2006 
Times Cited: 7 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 

21. Title: Normal specification of the extraembryonic lineage after somatic nuclear transfer 
Author(s): Kishigami S, Hikichi T, Van Thuan N, et al. 
Source: FEBS LETTERS Volume: 580 Issue: 7 Pages: 1801-1806 Published: MAR 20 2006 
Times Cited: 17 
View full text from the publisher 
22. Title: Chromatin decondensation and nuclear reprogramming by nucleoplasmin 
Author(s): Tamada H, Van Thuan N, Reed P, et al. 
Source: MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY Volume: 26 Issue: 4 Pages: 1259-1271 
Published: FEB 2006 
Times Cited: 33 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
23. Title: Significant improvement of mouse cloning technique by treatment with trichostatin A 
after somatic nuclear transfer 
Author(s): Kishigami S, Mizutani E, Ohta H, et al. 
Source: BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS Volume: 
340 Issue: 1 Pages: 183-189 Published: FEB 3 2006 
Times Cited: 115 
View full text from the publisher 
24. Title: Mice cloned by nuclear transfer from somatic and ntES cells derived from the same 
individuals 
Author(s): Wakayama S, Mizutani E, Kishigami S, et al. 
Source: JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT Volume: 51 Issue: 6 Pages: 
765-772 Published: DEC 2005 
Times Cited: 35 
View full text from the publisher 
25. Title: Epigenetic abnormalities of the mouse paternal zygotic genome associated with 
microinsemination of round spermatids 
Author(s): Kishigami S, Van Thuan N, Hikichi T, et al. 
Source: DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 289 Issue: 1 Pages: 195-205 Published: JAN 
1 2006 
Times Cited: 39 
View full text from the publisher 
26. Title: Generation of progeny from embryonic stem cells by microinsemination of male germ 
cells from chimeric mice 
Author(s): Mizutani E, Ohta H, Kishigami S, et al. 
Source: GENESIS Volume: 43 Issue: 1 Pages: 34-42 Published: SEP 2005 



Times Cited: 1 
27. Title: Normality of nuclear transfer embryonic stem cell lines derived from adult somatic 
cells. 
Author(s): Wakayama S, Senda S, Hikichi T, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 90-90 Published: 
2005 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
28. Title: Round spermatids stained with MitoTracker can be used to produce offspring more 
simply 
Author(s): Hikichi T, Kishigami S, Van Thuan N, et al. 
Source: ZYGOTE Volume: 13 Issue: 1 Pages: 55-61 Published: FEB 2005 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
29. Title: Establishment of male and female nuclear transfer embryonic stem cell lines from 
different mouse strains and tissues 
Author(s): Wakayama S, Ohta H, Kishigami S, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 72 Issue: 4 Pages: 932-936 Published: APR 
2005 
Times Cited: 45 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
30. Title: A novel method for isolating spermatid nuclei from cytoplasm prior to ROSI in the 
mouse 
Author(s): Kishigami S, Van Thuan N, Wakayama S, et al. 
Source: ZYGOTE Volume: 12 Issue: 4 Pages: 321-327 Published: NOV 2004 
Times Cited: 5 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

31. Title: New preservation method for mouse spermatozoa without freezing 
Author(s): Van Thuan N, Wakayama S, Kishigami S, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 72 Issue: 2 Pages: 444-450 Published: FEB 
2005 
Times Cited: 7 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
32. Title: Propagation of an infertile hermaphrodite mouse lacking germ cells by using nuclear 
transfer and embryonic stem cell technology 
Author(s): Wakayama S, Kishigami S, Van Thuan N, et al. 
Source: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA Volume: 102 Issue: 1 Pages: 29-33 Published: JAN 4 2005 
Times Cited: 27 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
33. Title: Similar time restriction for intracytoplasmic sperm injection and round spermatid 
injection into activated oocytes for efficient offspring production 
Author(s): Kishigami S, Wakayama S, Van Thuan N, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 70 Issue: 6 Pages: 1863-1869 Published: 
JUN 2004 



Times Cited: 18 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
34. Title: Normal fertilization and development of oocytes injected with long-term preserved 
mouse spermatozoa without freezing. 
Author(s): Van Thuan N, Wakayama S, Kishigami S, et al. 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 68 Pages: 280-280 Supplement: Suppl. 1 
Meeting Abstract: 409 Published: 2003 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
35. Title: Characteristics of preimplantational development of porcine parthenogenetic diploids 
relative to the existence of amino acids in vitro 
Author(s): Van Thuan N, Harayama H, Miyake M 
Source: BIOLOGY OF REPRODUCTION Volume: 67 Issue: 6 Pages: 1688-1698 Published: 
DEC 2002 
Times Cited: 12 
View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 

Korea: 5 

1. Title: How to Improve the Success Rate of Mouse Cloning Technology 
Author(s): Van Thuan N, Kishigam S, Wakayama T 
Source: JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT Volume: 56 Issue: 1 Pages: 
20-30 Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Effect of Vanadate on the Chromatin Configuration in Pig GV-oocytes 
Author(s): Bui HT, Hwang KC, Kim JH, et al. 
Source: JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT Volume: 55 Issue: 4 Pages: 
367-372 Published: AUG 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
3. Title: The histone deacetylase inhibitor scriptaid enhances nascent mRNA production and 
rescues full-term development in cloned inbred mice 
Author(s): Van Thuan N, Bui HT, Kim JH, et al. 
Source: REPRODUCTION Volume: 138 Issue: 2 Pages: 309-317 Published: AUG 2009 
Times Cited: 5 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: Effects of liquid preservation of sperm on their ability to activate oocytes and initiate 
preimplantational development after intracytoplasmic sperm injection in the pig 
Author(s): Binh NT, Van Thuan N, Miyake M 
Source: THERIOGENOLOGY Volume: 71 Issue: 9 Pages: 1440-1450 Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
5. Title: The cytoplasm of mouse germinal vesicle stage oocytes can enhance somatic cell 
nuclear reprogramming 
Author(s): Bui HT, Wakayama S, Kishigami S, et al. 



Source: DEVELOPMENT Volume: 135 Issue: 23 Pages: 3935-3945 Published: DEC 1 2008 
Times Cited: 4 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 weeks ago.  

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi đoán bác Ngang đang gặp rắc rối gì không nói được nên dạo này bác ấy nói đâu hỏng đó, đề 
nghị ME thương cho hoàn cảnh bác ấy. Chứ thật ra, theo bác ấy thì GS Ngang là “xịn”. 

Tôi đề nghị trước khi trao đổi trên JIPV, bác Ngang nên nghỉ ngơi cho tỉnh, tốt nhất nên ngủ vài 
tiếng trước khi viết comments để tránh làm ME bực bội. Bác Ngang cũng nên dùng ít sâm cho 
tinh thần ổn định vì JIPV là một tạp chí khoa học nghiêm chỉnh  
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

Chính vì sự không rõ ràng của thông tin 2 chiều (nhà khoa học có bằng cấp, học hàm học vị) và 
các phương tiện thông tin đại chúng, nên mới xảy ra sự nhầm lẫn: cố ý, không cố ý, cho 
qua…dẫn đến việc hiểu lầm DANH THẬT của một người nào đó, vì dụ trường hợp Assistant 
Professor Nguyễn Văn Thuận!. 

Ngang tôi đã từng đề nghị: VN muốn đi lên hãy từ bỏ mọi danh xưng trong giao tiếp như cách 
người ta làm ở USA, JP, Germany, UK, etc. 

Xem “PhòngGiáo dục thường xuyên…”: GS Ngang says: 

Ở Hoa Kỳ và nhiều nước, mặc dù người ta có đủ học hàm học vị, chức danh….thông thường 
người ta cũng chỉ xưng danh chính thức ở mọi nơi (trên báo chí, truyền hình, giao tiếp, làm 
quen…) một cách ngắn gọn nhất là theo Tên (Jen, Bob…) hoặc Họ (Black, Green…) cùng lắm 
Họ và Tên (Jen Black, Bob Green…). Trịnh trọng hơn thì có thêm Bà/ Cô (Mrs/Ms) Jen/ Black 
hay Ngài/ Ông (Mr) Bob/ Green. Tương tự như vậy, ở Đức gọi bà/ cô là Fr/ Frl và ngài/ ông 
Herr, Pháp: Mme/ Mle và ngài/ ông là Monsieur/ M. Ở Nhật thì tất cả gái trai, già trẻ đều gọi 
theo Tên/ Họ +san. Như vậy vừa lịch sự, vừa tiết kiệm/ kinh tế (giảm thời lượng của thông tin, 
mực in, giấy báo…). Qua đó, họ tiết kiệm và kinh tế xã hội phát triển (tuy họ cũng không tránh 
được bẳng dởm như thông tin trên!) 
Tôi cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cũng nên áp dụng việc xưng danh ở mọi nơi mọi lúc (trừ một 
số trường hợp ở trường ĐH/ viện NC) ngắn gọn theo Họ và Tên hoặc Tên không là đủ. Nên bỏ 
ngay cách xưng danh kèm theo đủ các loại mác: GS, TS, TSKH, VS, NGND, NGUT… Như vậy, 
vừa lịch sự, vừa tiết kiệm để phát triển và chắc sẽ loại bỏ hoặc bớt đi được bệnh háo danh và các 
loại danh dỏm. 
Nếu mọi người đồng tình, Ngang tôi cũng xin bỏ ngay các mác “GS”. 
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Regarding ISI papers của bác NV Thuan, Ngang tôi thừa nhận sai vì mới kịp xem CV của bác ấy 
tại HQ. 
Nhân đây, tôi cũng đề nghị bác Thuận là người có điều kiện làm việc tại các nước có nền khoa 
học tiên tiến như Nhật Bản và HQ cũng nên update CV của mình để làm gương cho mọi người! 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

Bác GS Ngang ơi, những hệ thống GD ở Mỹ, Hàn chẳng ai tuyển bác vô 1 phát là Associate hay 
full Prof đâu trừ khi bác đã từng làm Associate hoặc full ở trường danh tiếng hơn và có 1 lý lịch 
nghiên cứu khoa học dầy. Nhưng với số bài báo của bác Thuận thì khả năng nghiên cứu của bác 
ấy cũng tương đương 1 PGS/GS có năng lực của Hàn đấy bác. 
Dẫn chứng một vài đồng nghiệp trong khoa của bác ấy: 

2 bác này thế hệ cũ, toàn báo trong nước, đang là GS: 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_08.html 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_02.html 

Bác này có thể lớn hơn bác Thuận 1 con giáp, học ở Mỹ, cũng là GS: 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_04.html 

2 bác này Assistant Prof, lý lịch mỏng hơn bác Thuận: 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_01.html 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_07.html 

Bác này Associate Prof, lý lịch khoa học hơi yếu hơn bác Thuận: 
animal.konkuk.ac.kr/?doc=professor/professor_03.html 

Như vậy, số công trình của bác Thuận thuộc dạng đứng đầu khoa của bác ấy đấy. 
Để trở thành GS của các trường ĐH Hàn, trước tiên bác phải làm Assistant Prof 3 năm, sau đó 
xét tiếp Associate Prof rồi mới đến Prof. Những cái chức sau thì tùy thuộc nhu cầu và chỗ trống 
còn thiếu, hên xui. Còn assistant Prof thì cứ phải 3 năm trước đi đã rồi khi nào có chỗ trống thì 
phong lên, không thì cứ ngồi đó. 

Konkuk Univ không phải là ĐH vô danh của Hàn, ĐH này hiện nay đang đứng hạng 13-16 trong 
tổng số hơn 200 trường ĐH của Hàn, ĐH này khoảng 1 năm trước có tuyển 1 vị thần đồng 19 
tuổi người Mỹ làm Assistant Prof mà báo chí có đề cập inh ỏi đó. 

Bác Thuận không phải tự nộp đơn vào Kunkuk mà được Konkuk mời đích danh sang dự tuyển 
chức vụ Assistant Prof khi bác ấy vẫn đang làm Post Doc ở Nhật. Bác Thuận từ khi sang Hàn đã 
giúp đào tạo nhiều lứa SV VN bằng cách cho học bổng và tuyển nhiều MSc và PhD student Việt 
Nam, đóng góp của bác ấy cho nước nhà là không nhỏ. 
Nếu cần thiết, em có thể mời học trò của bác ấy lên hầu chuyện các bác. 
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Người Hàn thường tỏ ra xem thường các nước Đông Nam Á và Nam Á, họ lại rất xem trọng 
những nước châu Âu, Mỹ. Hơn nữa, họ ít khi tuyển dụng người nước ngoài làm GS/PGS vì Hàn 
kiều và người Hàn học ở các nước tiên tiến rất đông, họ có thừa người Hàn chất lượng để tuyển 
dụng. Vì vậy, việc trường Konkuk tuyển bác Thuận đến từ Việt Nam thì điều đó là rất cá biệt, 
chứng tỏ họ đánh giá bác Thuận rất cao. 

Một đặc điểm trong xưng hô của người Hàn, người Hàn thường không phân biệt ra Assistant hay 
Asso hay Full mà tất cả đều gọi chung là GS trong giao tiếp (Nguyen Van Thuan 교수), cái chữ 
Hàn sau tên của bác Thuận dịch ra là GS. 
Việc phân cấp bậc GS chỉ để tính lương mà thôi 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 weeks ago.  

inhainha says: 

Về việc cái hộ chiếu thì đúng như bác Thuận nói, nếu bác làm việc ở trường ĐH với bất kỳ chức 
danh GS gì thì hộ chiếu của bác sẽ là E1 còn gọi là hộ chiếu GS nên việc nhân viên hải quan tỏ 
ra kính trọng không có gì là lạ. 

Về danh xưng, đó không phải là lỗi của bác Thuận mà đó là lỗi của người gọi, rõ ràng khi bác ấy 
ký tên, bác ấy để là TS thôi, việc ký tên như vậy là đúng thông lệ quốc tế, không khoa trương và 
gây cảm tình cho người đọc. 
Em thấy việc gọi sai thì ngay cả bác NVT cũng gọi sai. Bác ấy đang là Associate Prof mà thấy 
nhiều nơi vẫn để là GS. NVT 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 weeks ago.  

GS Ngang says: 

Cám ơn bác inhainha về các thông tin trên. 
Ngang tôi đồng ý: các bác ấy (NVTuấn, NVThuận) tự xưng là gì và báo chí muốn gọi các bác ấy 
là GS, PGS, TS gì đó thì cũng chẳng sao, miễn là đừng để cho mọi người (trong nước) hiểu sai 
thông tin. 
- Regarding trình độ nghiên cứu của A/Prof NVThuận và đóng góp trong đào tạo cán bộ khoa 
học cho VN, tất nhiên là tôi rất appreciated. 
- Tôi nghĩ rằng khi ra nước ngoài, không riêng ở Nhật Bản, HQ, Đức, Hoa Kỳ… thì người VN 
mang visa học tập, nghiên cứu, giảng dạy …đều được tôn trọng như nhau. Ngang tôi cũng có 
nhiều dịp đi các nước, với đủ loại visa từ “Study”, “Reseacher” cho đến “Visiting Professor” 
cũng thấy họ đối xử lần nào cũng như lần nào, làm gì có sự phân biệt như bác Thuận nói? Chẳng 
qua, nơi nào có nhiều “lao động xuất khẩu” và trong từng trường hợp cụ thể tại cửa khẩu (phụ 
thuộc vào từng cá nhân nhân viên kiểm tra hộ chiếu) thì có thể có thái độ hơi khác một chút! 
- Tranh luận về bác NV Thuận với tôi thế cũng là quá đủ rồi.Chúc bác Thuận tiếp tục gặt hái 
thành công trong khoa học, sớm giành được các vị trí tiếp theo trong hệ thống Professor của 
Kunkuk/ HQ! 
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editor.giaosudom3 says: 

TCHGGD2010 says: 

Tôi đề nghị xét dỏm cho ứng viên Nguyễn Minh Thuyết. 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Minh Thuyết. 

- Chuyên môn: Ngôn ngữ học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0, kèm bài phản biện. 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 0 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó chủ nhiệm UB Quốc Hội 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: cấp phó của GS kém-
chưa giải được bài toán Pờ-La-To tổng quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-La-To để được vinh 
danh (= gian dối) Đào Trọng Thi 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-7215… 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 

ussh.edu.vn/gs-ts-nguyen-minh-thuyet/1905 

bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-so-tong-ket-ve-tri-thuc…. 

Hình: vô số 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan):contact@ussh.edu.vn, 

=================== 

Đây là trường hợp đặc biệt, tôi xin phép submit không đúng chổ. Mong JIPV thông cảm và xem 
xét dùm. 
Originally posted 5 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
TCHGGD2010 edited this topic 5 hours ago. 
view photostream 
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chim_nhon says: 

Tôi nghĩ chúng ta phải rất rất thận trọng khi xét ứng viên Nguyễn Minh Thuyết. Ý kiến chủ quan 
của tôi là bỏ qua ông này đi vì: 

- Ông là một trong những vị hiếm hoi (được phép) phản biện quốc hội và trên phương tiện thông 
tin đại chúng chính thống. Chắc chắn ông cũng là người rất dũng cảm nữa. 

- Ông có công không nhỏ trong việc can ngăn những việc làm không hợp lý trong quốc hội như: 
dự án bô-xít, đường sắt cao tốc, vv… nhiều lắm, bác nào chịu khó google thì chắc không đếm 
xuể. 

- Tôi chưa phát hiện thấy ông “nổ” hoặc có những phát biểu phản cảm nào. 

- Nếu có thể xem ông có những đóng góp cho nhân dân như tiêu chuẩn 1.1 và 1.2 chăng? 

- Nếu chúng ta đánh giá không đúng, các DỎM sẽ lấy đó làm cớ để bao biên cho họ, và rất có thể 
nhân dân sẽ cười chúng ta. 

Vì có submission ở đây nên tôi comment luon cho liền mạch. Nếu Admin có chuyển vào phòng 
thảo luận hoặc tranh luận hoặc submission thì chuyển luôn bài của tôi. Thanks! 
Originally posted 3 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
chim_nhon edited this topic 2 hours ago. 
view photostream 

Sao Sang says: 

Tôi đồng ý với bác Chim_Nhon là không nên xét dỏm bác Thuyết. Tôi thấy bác Thuyết là một 
Trí thức đúng nghĩa. Nếu xét dỏm cho bác ấy thì chắc chắn JIPV sẽ mất rất nhiều uy tín. 
Originally posted 57 minutes ago. ( permalink | edit | delete ) 
Sao Sang edited this topic 55 minutes ago. 
view photostream 

TCHGGD2010 says: 

Tớ đề nghị chuyển đề tài sang phòng tranh luận để không làm “ô nhiễm” Trung tâm hỏi đáp của 
JIPV. 

Trước đây, tớ cũng qúi ông Thuyết như các bác, nhưng khi tìm hiểu lại thì tớ thấy không ổn và tớ 
có cảm giác bị lừa. Các bác xem thêm: 

bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-so-tong-ket-ve-tri-thuc…. 
Mấy bác bảo ông Thuyết thỏa 1.1., .1.2.? Nhưng tớ không thấy, vì những tiêu chuẩn này là 

1.1. là main authors của bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành hẹp (được quy định bởi ISI), 
không kể số lượng, 

http://bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-so-tong-ket-ve-tri-thuc.html�


1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng vang 
trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các 
chuyên gia trên thế giới. 

Bác Sao Sang bác bài của tớ mà không nêu rỏ lí do. Tri thức mà trình bài cái CV kiểu Chí Phèo 
thì tớ không phục. Phân tích bên BS Hồ Hải giúp tớ ngộ ra là tớ đã bị họ lừa. Tuy nhiên, ở đây 
chúng ta chỉ nói ISI thôi. Các bác xem lại trường hợp ông Nguyễn Lân Dũng đi! Theo tớ hai ông 
này cũng chỉ là “vật tế thần” thôi, nhưng chúng ta không nên bàn nhiều về mấy cái đó. Túm lại, 
ISI = 0 thì phải được xét. 

bô-xít, ————–> tan hoang rồi 

đường sắt cao tốc ————–> bshohai.blogspot.com/2010/07/uong-sat-cao-toc-bay-gio-moi… 
Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom3 edited this topic 2 weeks ago.  

chim_nhon says: 

@TCHGGD2010: Trước hết tôi nghĩ bác nên đọc thật kỹ những vì điều người khác viết. Tôi 
thấy có một số điều bác chưa đọc kỹ: 

- “Nếu có thể xem ông có những đóng góp cho nhân dân như tiêu chuẩn 1.1 và 1.2 chăng?” 
=> Rõ ràng đây là câu so sánh chứ không phải tôi bảo áp tiêu chuẩn 1.1 và 1.2 cho bác Thuyết. 

- “nhưng khi tìm hiểu lại thì tớ thấy không ổn và tớ có cảm giác bị lừa. Các bác xem thêm: 

bshohai.blogspot.com/2010/07/mot-so-tong-ket-ve-tri-thuc….” 

và 

“Phân tích bên BS Hồ Hải giúp tớ ngộ ra là tớ đã bị họ lừa.” 

=> Theo tôi bác không nên dây vào “ân oán” của người khác. Đọc bài trên blog của BS Hồ Hải 
tôi thấy bác Hải “đổ” cho việc bác ấy bị rút bài ở Tia Sáng là do bác Thuyết. Tôi đọc thấy không 
logic tí nào cả. Nhưng thôi, đấy là chuyện của người khác, tôi chỉ comment thế thôi. 

- “đường sắt cao tốc ————–> bshohai.blogspot.com/2010/07/uong-sat-cao-toc-bay-gio-
moi… “ 
=> Bác nên lấy link hợp lý hơn như: 
dantri.com.vn/c20/s20-401194/duong-sat-cao-toc-mon-qua-ch… 
vì chúng ta đang bàn đến bác Thuyết, ko phải là BS Hồ Hải, để có cái nhìn khách quan hơn. 

- Cuối cùng tôi cũng công nhận bây giờ chúng ta đều bất lực trước vấn đề bô-xít, ko phải chỉ 
riêng bác Thuyết. Rất nhiều bác “to” hơn, “khoẻ” hơn, tâm huyết hơn còn chịu nữa là. Chỉ hy 
vọng tương lai, nếu có cơ hội để thay đổi chăng. 

http://bshohai.blogspot.com/2010/07/uong-sat-cao-toc-bay-gio-moi-viet.html�
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Originally posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
chim_nhon edited this topic 2 weeks ago.  

TCHGGD2010 says: 

Tớ đa tạ bác đã phản biện tớ. Tại bác nêu nhiều thông tin nên tớ mới nại ra nhiều thứ. Túm lại, tớ 
dựa vào ISI và CV phản cảm, không khoa học của ông Thuyết. Nhưng ISI =0 là yếu tố số 1 để tớ 
đề cử. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi nghĩ các bác nên giữ lập trường ISI – 1.1. – 1.2. của JIPV. Cá nhân tôi nếu chưa xem qua cái 
CV đó thì tôi không ủng hộ xét ông Thuyết. Ông Thuyết dính hai thứ nghiêm trọng: ISI = 0 và 
chưa biết trình bày một CV chấp nhận được. Việc này cần bị lên án để sinh viên, ThS, TS, PGS, 
GS khác có ý thức hơn, nếu họ mà cóp cái cách viết CV kiểu như ông Thuyết thì không hay lắm. 

Ước gì ông Thuyết có vào đây và chỉnh sửa lại cái CV hoặc vứt nó đi thì hay biết mấy. Đã là GS 
thì phong cách khoa học phải nghiêm chỉnh, và đã là người nghiên cứu ngôn ngữ học thì càng 
phải gương mẫu hơn. Qua cách viết CV quá ư là “hời hợt” của ông Thuyết, tôi nghĩ ông này có 
thể chưa biết cách trình bày Danh mục tài liệu tham khảo. Về công chúng thì ông cũng có cái 
đáng qúi, nhưng khoa học thì không thể lấy credit từ quan hệ công chúng. 
Originally posted 1 week ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 1 week ago.  

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Đọc bài này để thấy nếu những quan chức lãnh đạo ngành giáo dục, những GS.TS không được 
giáo dục kịp thời thì thế hệ sau này sẽ bị hỏng dài dài: 

nguyenvantuan.net/news/6-news/1029-bo-gd-dt-khang-dinh-kh… 

Ghi cái CV không xong thì làm khoa học cái gì? Lí do nào ghi CV hời hợt như thế? ISI = 0 cũng 
có thể là câu trả lời. Những người chưa từng làm nghiên cứu nghiêm túc, chưa từng có công bố 
nghiêm túc thì chả biết ghi references và do đó chả biết thế nào là một CV khoa học. Nếu không 
giáo dục kịp thời thì người trẻ copy theo thì toi. 

Bởi những lí do trên, ISI = 0 + CV phản cảm, tôi đề JIPV accept this candidate. Nếu JIPV reject 
thì phải có giải trình rõ ràng, minh bạch, khoa học. 
Originally posted 10 days ago. ( permalink ) 
GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới edited this topic 10 days ago.  
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Phòng thống kê công trình khoa học 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Chín 28, 2010 

Kính gửi các bác, 

Theo đề nghị của một Editor thường trực “nên có một nơi để lưu thống kê bài báo, sau đo 
chép link vào comment để tham khảo. Nếu post quá nhiều bài báo trong một comment thì rất 
khó theo dõi”, JIPV xin thành lập “Phòng thống kê công trình khoa học”. Các bác có thể 
post thống kê bài báo ở đây, sau đó chép link vào comment đang tranh luận để thuận tiện 
cho mọi người theo dõi.  

JIPV xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác. 

Ps: Ngoài danh mục bài báo khoa học, mọi comments post trong entry này đều không được 
chấp nhận. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:47 sáng và tập tin được lưu ở Zự trữ. 
Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Bạn có thể 
Để lại lời nhắn, hoặc trackback từ trang của bạn.  

27 phản hồi tới “Phòng thống kê công trình khoa học” 

1. Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 3:54 chiều  

Hoàng T\d uy 

* MR Author ID: 212363 
* Earliest Indexed Publication: 1959 
* Total Publications: 160 
* Total Author/Related Publications: 167 
* Total Citations: 363 

* Also published as: Hòang T\d uy… 
o Hoáng Tuy 
o Hoāng T\d uy 
o Hoàng Tuy 
o Hoang Tuy 
o HoāT\d uy 
o Hoāng, T\d uy 
o Hoāng, Tuy 
o Hoàng, Tuy 
o Hoagn, Tuĭ 
o Hoang Tuĭ 
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o Hoang Tuĭ. 
o Hoang, Tuĭ 
o Hoang, Tuy 
o Khoang, Tuĭ 
o Khoang, Tui 
o T\d uy, Hoàng 
o Tuĭ, Kh. 
o Tuy, H. 
o Tuy, Hoang 
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* Nguyen Van Thoai 
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Publications (by number in area) 

* Calculus of variations and optimal control; optimization 
* Fourier analysis 
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* General topology 
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* Numerical analysis 
* Operations research, mathematical programming 
* Real functions 
* Systems theory; control 

Publications (by number of citations) 
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Publications results for “Items authored by Hoàng T\d uy ” 

MR2471893 (2010b:90095) Tuy, H. Concave programming and DH-point. J. Global 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2402066 (2009a:49009) Hoang Tuy Parametric minimax theorems with application. 
Nonlinear Anal. Forum 12 (2007), no. 1, 1–16. (Reviewer: Sehie Park) 49J35 (47N10 
49K40 90C26 91B50) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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monotonic optimization with application to a discrete location problem. SIAM J. Optim. 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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composite monotonic constraints and constrained optimization over the efficient set. 
Global optimization, 3–31, Nonconvex Optim. Appl., 84, Springer, New York, 2006. 
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PDF Doc Del Clipboard Journal Article 



MR2177623 (2006d:90131) Tuy, Hoang On solving nonconvex optimization problems 
by reducing the duality gap. J. Global Optim. 32 (2005), no. 3, 349–365. 90C26 (90C46) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2176138 (2006g:90091) Tuy, Hoang Robust solution of nonconvex global 
optimization problems. J. Global Optim. 32 (2005), no. 2, 307–323. (Reviewer: Sien 
Deng) 90C26 (90C31) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2144333 (2006a:90079) Tuy, Hoang; Al-Khayyal, Faiz; Thach, Phan Thien 
Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global 
optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005. (Reviewer: 
Bruce D. Craven) 90C26 (90C27 90C57) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2146772 (2006b:90055) Tuy, Hoang Polynomial optimization: a robust approach. 
Pac. J. Optim. 1 (2005), no. 2, 357–373. (Reviewer: Zeng Kun Xu) 90C26 (90C31 
90C57) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2103347 (2005i:49018) Hoang Tuy Monotonicity in the framework of generalized 
convexity. Generalized convexity, generalized monotonicity and applications, 61–85, 
Nonconvex Optim. Appl., 77, Springer, New York, 2005. (Reviewer: Jörg Thierfelder) 
49J52 (26B25 52A01 52A41 90C26) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2127973 (2005m:90156) Hoang Tuy Minimax theorems revisited. Acta Math. 
Vietnam. 29 (2004), no. 3, 217–229. (Reviewer: Hubertus Th. Jongen) 90C47 (49J35 
49K35) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2077884 (2005c:90096) Tuy, Hoang; Thach, Phan Thien; Konno, Hiroshi 
Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), no. 1, 19–
44. (Reviewer: Siegfried Schaible) 90C32 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2025839 (2004j:90124) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia Reverse polyblock 
approximation for generalized multiplicative/fractional programming. Vietnam J. Math. 
31 (2003), no. 4, 391–402. (Reviewer: S. S. Chadha) 90C32 (90C26) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR1999455 (2004g:90059) Hoang Tuy; Nguyen Duc Nghia; Le Si Vinh A discrete 
location problem. Acta Math. Vietnam. 28 (2003), no. 2, 185–199. (Reviewer: Zeng Kun 
Xu) 90B80 (90C27) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 



MR1995703 (2004d:90123) Tuy, H. On global optimality conditions and cutting plane 
algorithms. J. Optim. Theory Appl. 118 (2003), no. 1, 201–216. (Reviewer: Hubertus Th. 
Jongen) 90C46 (90C26) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR1977949 (2004d:90106) Nguyen Thi Hoai Phuong; Hoang Tuy A unified monotonic 
approach to generalized linear fractional programming. J. Global Optim. 26 (2003), no. 3, 
229–259. (Reviewer: I. M. Stancu-Minasian) 90C32 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR1954439 (2004i:90102) Konno, Hiroshi; Kawadai, Naoya; Tuy, Hoang Cutting plane 
algorithms for nonlinear semi-definite programming problems with applications. J. 
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Chắc cũng nên xem cụ thể những citations của ông Tụy trong 
MathScinet là gì. Qua đây những ai tuyên truyền “citations” chỉ được 
counted từ năm 2000 sẽ có cái nhìn lại! Thêm nữa, ông Tụy có thể so 
sánh citations trong MathScinet và ISI, ông sẽ thấy vài bài của ông 
trong ISI có nhiều citations hơn (ông biết tại sao không?). Hy vọng 
ông sẽ bị thuyết phục dùng ISI hoặc tạp chí TOP để đánh giá một nhà 
Toán học: 

1/ hoặc anh phải có bài trên tạp chí đình đám theo MathScinet (như 
NBC, DTC, DXT,…), 

2/ nếu anh đăng top không nổi thì anh phải “nhặt thóc” bằng đăng 
nhiều bài ISI khá khá, hoặc thật nhiều ISI trung trung. Và đối với loại 
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này thì buộc người ta phải dùng citations để đánh giá độ ảnh 
hưởng,… 

Đăng bài dạng làng nhàng, được liệt kê bởi MathScinet thì khó biết 
lắm, đương nhiên citations trong MathScinent cũng cho biết độ ảnh 
hưởng nhất định. 

MathScinet liệt kê thượng vàng hạ cám, ví dụ như của ông tới 160 bài, 
xem mệt quá. Như thật ra 160 cũng chả đình đám gì so với 4-5 trăm, 
thậm chí trên 1000: 

Agarwal, Ravi P. 

* MR Author ID: 23355 
* Earliest Indexed Publication: 1972 
* Total Publications: 987 
* Total Author/Related Publications: 1013 
* Total Citations: 3465 

* Also published as: Agarwal, Ravi…  

O’Regan, Donal 

* MR Author ID: 132880 
* Earliest Indexed Publication: 1986 
* Total Publications: 882 
* Total Author/Related Publications: 892 
* Total Citations: 2906 

* Also published as: O’Regan, D….  

Stević, Stevo 

* MR Author ID: 620800 
* Earliest Indexed Publication: 1996 
* Total Publications: 253 
* Total Citations: 918 

* Also published as: Stević, S….  

Mọi người kiểm tra thử xem những người này có thật sự đình đám 
trong giới toán quốc tế hay không? 

Thế nhưng anh này chỉ vài bài đã đình đám rồi: 

Ngô Báo Châu 



* MR Author ID: 623054 
* Earliest Indexed Publication: 1997 
* Total Publications: 15 
* Total Citations: 102 

* Also published as: Ngô Bao Châu…  

Tất cả bài báo của anh Châu đều ISI, 13(?) (k kể hai bài thông báo kết 
quả mới, một kỷ yếu). Ngoài 3 bài thuộc TOP 10 của MathScinet, anh 
còn 2-3 bài đáng thuộc top đó 
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Thời điểm bắt đầu của Stević, Stevo và NBC có thể xem như nhau, 
nhưng Stevic: 253, NBC: 15!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Stevic là một editor của một tạp chí “đình đám” mà tôi cho là “lên 
giả”, được bác chim_nhon đánh giá là “hàng top”. Kiểu làm toán 
bát nháo của Stevic khiến anh bị “tẩy chay” ở một vài hội nghị 
(theo đồng nghiệp, chưa kiểm chứng). 
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Pierre Locating objects in the plane using global optimization techniques. 
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analysis? CODE Workshop on Generalized Convexity and Monotonicity 
in Economic Modeling (Bellaterra, 1998). Optimization 47 (2000), no. 1-
2, 35–110. 49K27 (26B25 49J52 49N15 90C26) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article  

MR1646117 (99h:90114) Lemaire, B. Duality in reverse convex 
optimization. SIAM J. Optim. 8 (1998), no. 4, 1029–1037 (electronic). 
(Reviewer: Juan-Enrique Martínez-Legaz) 90C48 (49N15) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:31 sáng  

11 MR1787271 (2001h:90061) Tuy, Hoang Monotonic optimization: 
problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), no. 2, 464–
494 (electronic). (Reviewer: Bruce D. Craven) 90C26 (90C30 90C56)  

MR2471187 (2010g:90084) Li, D.; Sun, X. L.; Wang, J.; McKinnon, K. I. 
M. Convergent Lagrangian and domain cut method for nonlinear knapsack 
problems. Comput. Optim. Appl. 42 (2009), no. 1, 67–104. (Reviewer: 
Volker Kaibel) 90C10 (90C57) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%e1%bb%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1608#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%e1%bb%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1609�


MR2373298 (2009b:90104) Luo, H. Z.; Sun, X. L.; Li, D. On the 
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(2005), no. 10, 459–472. (Reviewer: Valery Y. Glizer) 93C23 (34K20 93D09)  

6 MR2232249 (2007a:15019) Ngoc, Pham Huu Anh A Perron-Frobenius theorem 
for a class of positive quasi-polynomial matrices. Appl. Math. Lett. 19 (2006), no. 
8, 747–751. 15A24 (34K20)  



6 MR2212347 (2006m:34155) Ngoc, Pham Huu Anh; Lee, Byung-Soo A 
characterization of spectral abscissa and Perron-Frobenius theorem of positive 
linear functional differential equations. IMA J. Math. Control Inform. 23 (2006), 
no. 3, 259–268. (Reviewer: Neville J. Ford) 34K06 (34K20)  

5 MR1809076 (2001i:34131) Nguyen Khoa Son; Pham Huu Anh Ngoc Complex 
stability radius of linear retarded systems. Vietnam J. Math. 26 (1998), no. 4, 
379–383. 34K20  

5 MR2324889 (2008c:34164) Naito, Toshiki; Murakami, Satoru; Shin, Jong Son; 
Ngoc, Pham Huu Anh Characterizations of positive linear Volterra integro-
differential systems. Integral Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–
272. (Reviewer: Khalil Ezzinbi) 34K20 (34K06 45J05 47G20 47N20)  

4 MR2119220 (2006b:15030) Pham Huu Anh Ngoc; Lee, Byung Soo; Nguyen 
Khoa Son Perron Frobenius theorem for positive polynomial matrices. Vietnam J. 
Math. 32 (2004), no. 4, 475–481. (Reviewer: Gerard Sierksma) 15A48 (93D05)  

4 MR2385870 (2008m:34173) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong 
Son; Murakami, Satoru On stability and robust stability of positive linear Volterra 
equations. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), no. 2, 975–996. (Reviewer: Iasson 
Karafyllis) 34K20 (45J05 93D09)  

3 MR2354055 (2008j:45006) Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong 
Son On stability of a class of positive linear functional difference equations. 
Math. Control Signals Systems 19 (2007), no. 4, 361–382. (Reviewer: Natali 
Hritonenko) 45M10 (39B22)  

3 MR2340322 (2008i:45005) Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; 
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Š. Schwabik) 45D05 (47D06 47N20)  
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Trả lời  

5. connan2010 đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 12:02 chiều  

@ HVHTH: nếu bạn để ý thì sẽ thấy rõ citations của P.H.A.N đa phần là self-citations cả 
thôi. 

Trả lời  

o @JIPV đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 5:30 chiều  

Nếu xét non-self hay self thì phải xét đều hết cả. Và cũng nên cho số liệu cụ thế, 
tránh phát biểu lưng lửng “đó thôi”, “thế thôi”,…. Những gì bác HTH làm là rất 
đáng qúi. 

Đề nghị bác connan2010 đánh giá cụ thể hơn. Nhưng nên tiếp tục bên phòng 
tranh luận. 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:12 chiều  

@ JIPV: mình đâu có phủ nhận những việc làm của HTH . Ok, sẽ 
chuyển sang phòng tranh luận . 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:28 chiều  

Dạo này JIPV tranh luận rất khoa học, bác nên bỏ tí thời gian để đưa ra số 
liệu và khi đó nhận xét của bác mới thuyết phục Qua phòng tranh luận 
để vấn đề mang tính cộng đồng hơn. Bác Connan2010 là một trong những 
đối thủ xứng tầm của bác HTH, dạo này bác này phản biện kinh quá  

Trả lời  
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Phòng tranh luận khoa học cộng đồng 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Chín 7, 2010 

 Ban lãnh đạo  
 

Trưởng phòng: Editor Onlooker 

Phó phòng: Editor Chim_nhon, kiêm Viện trưởng 

***************************** 

Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học 

Quy định 

Nội dung phù hợp với Quy định của JIPV. Những nội dung liên quan đến GS, 
PGS dỏm không được tranh luận ở Phòng này. 

***************************** 

Nội dung 

• Thông tin về trường dỏm, bằng dỏm  
• Thế nào là NCKH  
• Công bố ISI 
• ……………………………………. 

***************************** 

Thông báo 

• Tính đến ngày 23/9/2010, Phòng tranh luận có 497 comments được chấp nhận với 146 
mục. Để tiện theo dõi, 145 mục đầu được tách ra thành một trang. Để đọc comments đầu 
tiên, Độc giả lick vào đây. 

• Nhiều Độc giả phàn nàn khó đọc comments nếu trang quá dài nên JIPV đã quyết định 
tách mỗi 50 mục làm một trang. 

***************************** 

Danh sách những nicks đã bị đưa vào spams 

Tèo đã nói 
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Tháng Chín 26, 2010 lúc 5:35 chiều e 

Giaosudom@: Nick bác đã bị đưa vào spam. Giaosudom không có thời gian đùa giởn với 
bác, sẽ không có bất cứ giải quyết gì liên quan đến việc nick bác bị đưa vào spam. Mong 
bác thông cảm. 

**************** 

la khanh linh đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 11:56 sáng e 

Giaosudom@: JIPV không bàn về dân chủ vì Quy định không cho phép. JIPV không chấp 
nhận bất cứ phản hồi nào của tác giả liên quan việc JIPV xóa comment này. Nick này đã bị 
đưa vào danh sách spam. Mong tác giả thông cảm.  

**************** 

drtreo đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:39 chiều 

Giaosudom@: DrTreo đã mất quyền comments theo đề nghị của Trưởng phòng và theo 
những gì đã diễn ra. Việc dùng nick khác thì comments vẫn bị đưa vào spam. Mọi trao đổi 
với Tạp chí (nếu có) xin gửi qua email.  

@DrTreo: Tôi có gì mà yên tâm với không yên tâm hả bác? Bác đã 2 lần đe dọa chúng tôi. Lần 
trước bác đem cái chức năng bác sĩ của bác ra dọa “tai nạn” rồi sẽ biết, lần này bác đe dọa … 
méc cấp trên. Cái đe dọa thứ nhất cho chúng tôi thấy bác là một kẻ sẵn sàng dùng thiên chức của 
mình để hại người vì lý do cá nhân. Tiếng Việt ta có chữ “đồ tể”. Cái đe dọa thứ hai của bác cho 
thấy bác có tính nết của … trẻ con. Nó nhỏ mọn lắm bác à. Cố gắng làm người lớn đi nhé! Ở đây 
bàn chuyện nghiêm túc, chứ không phải là nơi để bác đe dọa người khác. 

Tôi đã đọc kỹ những comments của bác. Tôi chẳng thấy có ý gì cả. Tiếng Việt thì bác chưa rành, 
mà đã học thói khoe khoang loại tiếng Anh bồi của bác. Bác không tôn trọng tiếng Việt. Muốn 
vào phòng này thì phải nói chuyện đàng hoàng, đâu ra đó, có trước có sau, chứ không phải linh 
tinh hay đe dọa được. 

Xét qua những “tội” trên của bác, tôi với tư cách trưởng phòng dề nghị Admin cấm bác DrTreo 
không cho vào phòng này nói chuyện nữa. 

Onlooker 

**************** 

**************************************************************** 
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********************************************** 

************************************* 

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 7, 2010 lúc 9:17 sáng và tập tin được lưu ở Ziện tranh 
luận cộng đồng. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể Để lại lời nhắn, hoặc trackback từ trang của bạn.  

One blogger likes this post 

 

715 phản hồi tới “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 9:20 sáng  

BS Hồ Hải đã nói 
Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:46 sáng e 

Cái vụ bạn Tuấn Ngọc đề nghị tôi thì tôi đã xin các bạn cho qua vụ này vì nó không có ý 
nghĩa gì đối với tôi và với cuộc đời này. 

Mong các bạn thấu hiểu những gì tôi đã gửi trong thư cho các bạn sáng nay. 

Bây giờ tôi đề nghị các bạn nào đang học và làm việc tại Anh tìm hiểu dùm tôi 2 trường 
đại học này và viết bài dùm tôi nếu nó là trường dỏm thì gửi qua mail để tôi đăng nó lên 
báo bằng mọi giá: 

1. University of Bedfordshire đang liên kết đào tạo với 1 đại học lớn trong nước. Nó ở 
link này: 
http://cs2.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=123:tuyn-sinh-i-
hc-2009&catid=89:tuyn-sinh&Itemid=102&limitstart=9 

2. University of Glucestershire đang liên kết đào tạo ở link này: 
http://www.kinhdoanh.edu.vn/cao-hoc/thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-mba/thac-sy-quan-
tri-kinh-doanh-mba.html?gclid=CN6z3cnl9KMCFUNB6wodYgzg3g 

3. Ai biết về các trường nhố nhăn châu Á này liên kết với đại học QGHN thì trả lời dùm: 
http://khoaquocte.vn/Article/Index/257?gclid=CJaKnO3l9KMCFcRA6wodr2492Q 

Good job, 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-631 
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Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:12 sáng  

Các bác xem lại tên trường nhé: Có phải những trường sau đây không? 

University of Bedfordshire 

http://www.beds.ac.uk/ 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 2:07 chiều  

Xem qua Departments University of Bedfordshire thì cũng ok: 

http://www.beds.ac.uk/departments/atoz 

Nhưng đa số vô danh, trình độ rất kém. Trường này có thể khá hơn mấy 
cái online, nhưng chưa hẳn đã hơn những đại học khá ở VN. 

Nếu có chứng cứ họ cấp bằng nhưng học qua phiên dịch hay chấp nhận 
ngoại ngữ bèo thì có thể kết luận ngay là bán bằng dỏm vì không người 
nào có bằng cấp của Anh là lại dốt tiếng anh. 

Nói chung: bằng cấp của Anh, Mỹ cấp mà tiếng anh bập bẹ thì có thể kết 
luận ngay là DỎM. 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 2:07 chiều  

Có thể ổn: 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bedfordshire 

Note: đọc wiki phải biết kiểm chứng các links, không nên tin hoàn 
toàn. 

Trả lời  
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o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:12 sáng  

University of Glucestershire 

http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 2:05 chiều  

Một số đặc điểm: 

Xem thử đội ngủ của Department of Accounting and Law thì quá tồi: 
http://insight.glos.ac.uk/faculties/gbs/gbsstaff/accountingandlaw/Pages/def
ault.aspx 

Đây là trường khó khăn về tài chính: 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Gloucestershire 

Trường này không đáng tin 

Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:17 sáng  

Chia nhỏ ra để nghiên cứu dễ hơn: 

Nhằm bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành chất lượng cao cho 
đất nước, Khoa Quốc tế liên kết với các trường đại học đối tác tại Pháp, Úc, 
Malaysia tổ chức các chương trình đào tạo thạc sỹ. Học viên đăng ký các chương 
trình này có thể học bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ thông qua phiên dịch. 

– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế 

– Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Việt Nam & Đông Nam Á) 

– Thạc sỹ Nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-645�
http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=645#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-678�
http://insight.glos.ac.uk/faculties/gbs/gbsstaff/accountingandlaw/Pages/default.aspx�
http://insight.glos.ac.uk/faculties/gbs/gbsstaff/accountingandlaw/Pages/default.aspx�
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Gloucestershire�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=678#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-646�


– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EMBA) 

– Thạc sỹ Khoa học Quản lý thông tin (MIM) 

http://khoaquocte.vn/Article/Index/257?gclid=CJaKnO3l9KMCFcRA6wodr2492
Q 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:18 sáng  

HELP University College: http://www.help.edu.my/ 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:19 sáng  

Edith Cowan University Western Australia: http://www.ecu.edu.au/ 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:22 sáng  

Lunghwa University of Science and Technology: http://english.lhu.edu.tw/ 

Trả lời  

2. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 7:00 sáng  

Tôi thấy cái trường University of Bedfordshire này thành lập năm 2006 và cái trường 
University of Gluocestershire cũng mới thành lập năm 2001 mà lại liên kết với mấy 
trường có lý lịch xấu ở vN gần đây nên hơi bị nghi ngờ lắm lắm. Nếu các bạn nào đang 
học tập và làm việc ở Anh thì rành về hệ thống giáo dục Anh nó như thế nào? 

Còn các trường ở châu Á thì chắc là một nhóm cò mồi giáo dục để kiếm tiền? 

Trả lời  
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o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 1:51 chiều  

Xem qua Departments University of Bedfordshire thì cũng ok: 

http://www.beds.ac.uk/departments/atoz 

Nhưng đa số vô danh, trình độ rất kém. Trường này có thể khá hơn mấy cái 
online, nhưng chưa hẳn đã hơn những đại học khá ở VN.  

Nếu có chứng cứ họ cấp bằng nhưng học qua phiên dịch hay chấp nhận ngoại ngữ 
bèo thì có thể kết luận ngay là bán bằng dỏm vì không người nào có bằng cấp của 
Anh là lại dốt tiếng anh. 

Nói chung: bằng cấp của Anh, Mỹ cấp mà tiếng anh bập bẹ thì có thể kết luận 
ngay là DỎM. 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 1:55 chiều  

Có thể ổn: 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bedfordshire 

Note: đọc wiki phải biết kiểm chứng các links, không nên tin hoàn toàn. 

Trả lời  

3. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 9:38 chiều  

Các bác lưu ý ý kiến của bác Nguyễn Văn Tuấn: 

Câu hỏi đặt ra là làm sao phân biệt được trường thật và giả? Sau đây là vài dấu hiệu để 
các bạn có thể tìm hiểu thêm. Một trường đại học thật phải: 

1. có campus và địa chỉ rộng lớn (chứ không thế nào là một văn phòng thuê); 
2. có văn bản pháp qui, chẳng hạn như mỗi đại học Úc đều ra đời bằng một đạo luật do 
quốc hội phê chuẩn và thông qua; 
3. có hội đồng quản trị và ban điều hành; 
4. có phân khoa, trung tâm nghiên cứu, với các môn học rõ ràng; 
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5. có giáo sư, với những công trình nghiên cứu được công bố trên các tập san khoa học 
quốc tế; chỉ cần nhìn qua danh sách giáo sư và thành tích khoa học người trong ngành có 
thể biết giáo sư dỏm hay thật! 
6. có hoạt động cộng đồng và hội sinh viên có hoạt động độc lập; 
7. có website nghiêm chỉnh. 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1041-truong-dom-truong-that 

Và các bài liên quan của bác ấy: http://nguyenvantuan.net/tag/%C4%91a%CC%A3i-
ho%CC%A3c-do%CC%89m 

Trả lời  

4. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 10:19 chiều  

Nếu những người có trách nhiệm đọc trang này thì tôi xin nhắn: Muốn đào tạo 
nguồn nhân lực đúng nghĩa thì 

1/ Hoặc là đầu tư và đặt ra yêu cầu chất lượng đối với các cơ sở đào tạo trong nước, 

2/ Hoặc là liên kết với những trường TOP của thế giới, 

3/ Hoặc là gửi sinh viên triển vọng đến các trường TOP. 

Xin đừng phá hoại đất nước bằng những tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ online, hay những bằng 
cấp của các nước dùng tiếng anh mà người “có bằng” chỉ nói tiếng anh bập bẹ, hoặc 
không biết gì. Xin đừng vì vài triệu đô la mà phá hoại nền giáo dục của đất nước thân 
yêu. 

Khi mà những thạc sĩ, tiến sĩ dỏm đó tham gia vào đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước 
thì nó nguy hiểm như thế nào, xin lấy hai ví dụ: 

1/ Lê Ngọc Hà 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/comment-page-
1/#comment-485 

tiến sĩ online, hiện tham gia lãnh đạo trường cao đẳng Việt-Lào và đã tiến hành hoạt động 
kinh doanh bằng thạc sĩ online. 

2/ Tôn Thất Nguyễn Thiêm: 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/comment-page-
1/#comment-372 
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Mang danh GS nhưng đã được JIPV kiểm định và vị này là GS rất dỏm, đã tiến hành kinh 
doanh bằng thạc sĩ dỏm UBI. 

Trả lời  

5. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 6:42 sáng  

BS Hồ Hải đã nói 
Tháng Chín 9, 2010 lúc 5:08 sáng e 

Có bạn hỏi tôi trường Shinburne University of Technology của Úc như sau. Tôi không 
rành giáo dục Úc, chỉ biết là nó theo kiểu đào tạo của Anh. Các bạn nào ở Úc thì làm ơn 
trả lời dùm. Tôi sẽ chuyển link về blog của tôi. Bạn ấy hỏi như sau: 

Trong mail của tôi cũng “lòi” ra 1 thư rác quảng cáo về đào tạo cao học liên kết, ko bít có 
“dỏm” ko ? 
Tôi copy & paste để bà con cho ý kiến luôn : 

Mục tiêu: 
Liên kết đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, Thạc sĩ Quản trị nhân sự theo chương 
trình đào tạo thỏa thuận phía Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (www.ou.edu.vn) và Trường 
Đại học Công nghệ Swinburne (www.swinburne.edu.au). 

Chương trình đào tạo 
Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh (Quản trị Nguồn Nhân lực) được Trường Đại học Công 
nghệ Swinburne phối hợp cùng Trường ĐH Mở Tp.HCM giảng dạy bao gồm các giai 
đoạn và môn học như sau: 
Trong 3 giai đoạn, căn cứ theo sự phân bố của Trường Swinburne về bằng Thạc sỹ Kinh 
doanh (Quản trị Nguồn nhân lực), gồm 12 môn học được trải đều trong 2 năm (mỗi năm 
6 môn) là một phần nền tảng được tập trung vào chuyên môn. 

Quản lý và tổ chức lớp học: 
Giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Swinburne chịu trách nhiệm giảng dạy, giảng 
viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tham gia trợ giảng. 

Thời gian của khóa học: 2 năm 

Bằng cấp: Bằng thạc sỹ do trường Đại học Công nghệ Swinburne cấp 

Điều kiện tuyển sinh: 
Các học viên phải có bằng tốt nghiệp đại học. Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc 
TOEFL 575 hoặc tốt nghiệp cử nhân Anh Văn hoặc tương đương. 
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Ưu tiên tuyển học viên có chuyên ngành và kinh nghiệm về lãnh vực quản trị nhân sự. 
Sinh viên có thể đăng kí xin miễn giảm môn học nếu đã hoàn thành những môn học 
tương đương của các chương trình do những trường đại học nước ngoài giảng dạy ở cấp 
Thạc sỹ. 

Thời gian tuyển sinh: 
Hết hạn nộp hồ sơ: 18/9/2010 
Thời gian phỏng vấn: 25 – 26/9/2010 
Nhập học : 20/10/2010 

Học phí: 15, 750 đô Úc/học viên/ khóa học hoặc 1,312.5 đô Úc cho mỗi môn học. 

Địa điểm học: Tại 97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM 
——————————- 

Tôi tìm thấy tin này ở trang web của SUT ở link này: 
http://www.swinburne.edu.au/chancellery/mediacentre/international/news/2010/09/educa
tional-developments-in-vietnam 

Rất mong tin, 
——————————– 
Tôi thấy các bạn đã đóng phòng trường và người dỏm chắc là do những GATO vào quấy 
rối? Không sao, các bạn cứ tạo phòng nhưng chỉ các bạn edit tin vào cũng chẳng ai quấy 
rối được. 

Chúc dòan kết và quyết thắng, 
Trả lời 

* 
chim_nhon đã nói 
Tháng Chín 9, 2010 lúc 5:22 sáng e 

Tôi không ở Úc, nhưng có bạn đã tốt nghiệp Ph.D. ở Swinburne University of 
Technology (http://www.swinburne.edu.au) và bây giờ đang dạy ở đó. Có thể khẳng định 
Swinburne University of Technology là trường tốt, học hành nghiêm túc đấy. Còn cái 
liên kết đào tạo với VN có tốt hay không thì tôi không rõ. 
Trả lời 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 6:49 sáng  

Ý kiến của bác chim_nhon chưa thực sự thuyết phục, chưa đưa ra lí do hợp lí, cần 
khoa học hơn. 
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Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 7:00 sáng  

Kiểm tra thử một bộ môn thì thấy đúng là họ ra trò,… nên trường này chắc không 
dỏm 

http://www.swinburne.edu.au/engineering/members/research.php#top 

Tuy nhiên việc liên kết như thế nào thì khó biết, như chim_nhon nhận xét. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 7:11 sáng  

Tôi cũng đồng ý là trường này ok. Bây giờ phải xét lại hoạt động liên kết 
thế nào. Nếu cấp bằng Úc mà dốt tiếng anh, học qua phiên dịch, cho nợ 
tiếng anh thì đích thị là liên kết dỏm. 

Các bác cũng không nên tin cái quảng cáo “yêu cầu tiếng anh” của họ. 
Chính Hội Khuyến Học đã lừa rồi đó. Nếu có bác nào đóng vai như trong 
bài viết của bác Hải thì rõ thực hư. 

Trả lời  

6. vuhuy đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 7:03 sáng  

Mọi người lưu ý nhé: báo “lề phải” chưa hẳn đã thiện đâu. Bác Hải đã chứng tỏ Báo Dân 
Trí là một Fake Newspaper – đăng bài để tự bảo kê cho việc làm thất đức của Hội 
Khuyến học (cha đẻ của báo này) – bán bằng dỏm 

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/tin-vit-tu-bao-dan-tri-cua-hoi-khuyen.html 

Tóm lại: mọi thứ phải được kiểm tra cẩn thận 

Trả lời  

o tien sy dom đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 9:18 sáng  
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Swinburne University of Technology Melbourne, Victoria. Established in 1908, 
Swinburne has a strong reputation in Australia and overseas as a provider of 
career oriented education. Swinburne is a small, innovative university, which is 
rapidly forming a distinctive character including the study of accounting business 
commerce computing law management marketing nursing tourism a character 
which reflects purpose, achievement and the genuine quality of its educational 
outcomes (http://www.australian-universities.com/) 

Swinburn là 1 trường nhỏ nhưng đây hình như là nơi học đại học của các bạn học 
sinh đoạt giải thưởng đường lên đỉnh Olympia,hơi tiếc cho các bạn này. 

Trả lời  

7. TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 11:30 chiều  

Nhóm thạc sĩ dốt từ trường dỏm CSU lập wéb chửi bới sau khi bị phát hiện: 

http://www.mba-csu.com/showthread.php?t=427 

Họ chửi luôn người nhiệt tình và khoa học như BS Hồ Hải thì thật quá đáng. Tôi đề nghị 
JIPV nên tham gia phục hồi nhân phẩm cho mấy em dốt này, đồng thời xét dỏm cho các 
GS, PGS đang lãnh đạo Hội Khuyến học. 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 11:46 chiều  

Trang của mấy em thạc sĩ dốt từ trường dỏm sao thấy giống trang của mấy ếch đi 
của NCS dỏm ĐĐH? 

http://www.mba-csu.com/ 

Trả lời  

8. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 12:14 sáng  

các bác bẻ gãy lập luận của họ chứ, còn như nói không vậy cũng như họ mà thôi. Họ 
đang nói Sứ quán Mỹ chứng nhận đó, các bác vào khai sáng họ xem? 

Trả lời  
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o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 12:28 sáng  

@TuaVan: Chỉ mới thông báo tình hình thôi bác à. Chưa “qua lại” với họ, tôi nói 
ths dốt vì họ từ cái trường dỏm (đương nhiên cách nói này … không phải lúc nào 
cũng đúng).  

Bây giờ đến cái chứng nhận của Đại Sứ Quán Mỹ là sao? Tôi đành chịu. Đến giờ 
tôi chỉ có thể khẳng định cái CSU dỏm là qua hạ tầng, đội ngũ, cách đào tạo ths 
bừa của nó. 

Trả lời  

9. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 12:31 sáng  

Tôi luôn tối kỵ chuyện copy và paste của ai đó hoặc dịch lại bài của ai đó rồi đăng lên 
blog của mình, hoặc đăng báo(ngọai trừ vì bài đó có yêu cầu của tác giả hoặc vì quá hay 
có liên quan đến chủ đề tôi đang quan tâm). Vì làm điều đó theo tôi nó không hay ho gì 
và đồng nghĩa với đạo văn hay copy và paste, do không đủ khả năng viết vì thiếu kiến 
thức hoặc không còn ý tưởng. Lẽ ra tôi viết bài này với kiến thức của mình có, nhưng vì 
nhiều lý do: đã có ông Mark Ashwill, một chuyên gia kiểm định đánh giá chất lượng giáo 
dục của Mỹ, viết bài .Nationally Accredited U.S. Institutions with a Vietnam Connection. 
Hơn nữa, với tình hình dân trí thấp, nạn nhũng nhiểu của các trường, tổ chức thuộc mặt 
trận tổ quốc trong nước đã lừa nước đục thả câu kiếm tiền làm hại đến người dân và xã 
hội. Nên hôm nay, xin một lần phá lệ nữa đưa vào bài dịch của tôi từ bàì ông Mark 
Ashwill viết.  

Một phần là vì nó là một trong những bài dịch của tôi để giải thích cho báo chí hiểu thế 
nào là hệ thống kiểm định của giáo dục Mỹ. Tôi nói thì họ không tin, nhưng đối với mắt 
xanh mũi lõ thì dù có Tây ba lô cũng là giáo sư tuốt. Hơn nữa ở Việt Nam hiện nay có rất 
nhiều tiến sĩ cả đời không viết nỗi một bài, mà chỉ chuyên đi dịch của người khác rồi để 
tên của mình. Nên hôm nay tôi xin phá lệ đưa bài dịch của một người ngọai đạo như tôi 
về mặt ngôn ngữ lên blog của mình. Nếu phần dịch có gì sai sót xin mọi người góp y vì 
tôi chỉ là người ngọai đạo với ngữ Văn Anh.  

NHỮNG TRƯỜNG CỦA MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP QUỐC GIA CÓ LÀM 
ĂN VỚI VIỆT NAM 

Dưới đây là danh sách 10 tổ chức có cơ sở tại Mỹ được công nhận cấp quốc gia, đang 
họat động ở Việt Nam và đa số là hợp tác với đối tác nội địa (VN). 

Theo ghi nhận thì công nhận cấp quốc gia (NA: National Accreditation) không ngang 
hàng với công nhận vùng (RA: Regional Accreditation), công nhận vùng là lọai công 
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nhận thường được xem như “tiêu chuẩn vàng” đối với việc công nhận giáo dục bậc đại 
học ở Mỹ. 

Nếu bạn quan tâm tới sự khác biệt công nhận cấp quốc gia, công nhận vùng và công nhận 
chuyên sâu, vào xem những câu hỏi phổ biến, trên trang web của Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS là một trong những cơ quan công nhận vùng, miền Nam 
nước Mỹ). Hầu hết những tổ chức được công nhận cấp vùng là tư nhân, sứ mệnh của họ 
tập trung vào giáo dục nghề nghiệp hoặc tôn giáo. 

Những tín chỉ đạt được từ những trường được NA công nhận nhìn chung là không được 
chuyển đổi đến các trường do RA công nhận, cũng như những bằng cấp của các tổ chức 
NA công nhận không được chấp nhận bởi hầu hết các trường RA quản lý. Điều này gây 
rắc rối cho sinh viên, ví dụ như sinh viên lấy bằng đại học từ trường NA công nhận và có 
nguyên vọng theo học MBA ở 1 trường RA công nhận. Một vài trường được NA công 
nhận chia sẻ thông tin khó khăn này với những sinh viên tiềm năng của họ (cái này gọi là 
“quảng cáo chân thật”), trong khi những trường khác thì không (tôi biết một số khá nhiều 
các sinh viên VN lâm vào tình trạng khó xử này). 

Đây là ví dụ của 2 cơ quan công nhận quốc gia. DETC (Distance Education and Training 
Council), giống như cái tên của nó bộc lộ, công nhận chủ yếu những trường chỉ hoạt 
động online vì tư hữu (ví dụ như truờng tư, vì lợi nhụân). Trong số 114 trường trong danh 
sách cùa DETC là trường Allied Business Schools, Cleveland Institute of Electronics, 
Gemological Institute of America, National Paralegal College, National Tax Training 
School, New York Institute of Photography, và hầu hết các trường do NA công nhận chủ 
yếu họ làm kinh doanh ở VN. 

Một ví dụ khác của NA là tổ chức ACICS (the Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools), đây là tổ chức công nhận “những trường đại học để bán những 
giấy chứng nhận, bằng tú tài hoặc bằng cao đẳng dạy nghề, và cấp bằng liên kết đại học 
hoặc cao học mà những bằng cấp đó được thiết kế để giáo dục sinh viên về những nghề 
chuyên môn, kỹ thuật hoặc hướng nghiệp, thông qua giáo dục từ xa”. 

Trong số 680 những tổ chức mà ACICS đã công nhận là những trường như the Bergin 
University of Canine Studies, Golden State College of Court Reporting & Captioning, 
Golf Academy of America, ITT Technical Institute, Kaplan Career Institute, and the Le 
Cordon Bleu College of Culinary Arts, bên cạnh đó có một số trường đang họat động ở 
VN như sau: 

Andrew Jackson University (AL) 
Bakke Graduate University of Ministry (WA) 
California Miramar University (CA) Trước đây là Pacific Western University, 1 trường 
không được công nhận, nó thành lập vào 1977 và từng nhận khá nhiều tai tiếng từ giới 
truyền thông trong thời gian này. CMU thay tên vào năm 2007 và nhận công nhận của 
DETC vào 2009.  
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California Southern University (CA) –Trước đây là Southern California University of 
Professional Studies (SCUPS), một trường thành lập vào năm 1978, không được công 
nhận. Đã có lúc trường bị làm chủ bởi Donald Hecht, người cũng làm chủ trường 
Northcentral University, một trường đại học tư vì lợi nhuận dạy online, có trụ sở tại 
Arizona. SCUPS đổi tên thành CSU vào 2007 và được công nhận bởi DETC vào 2010.  

Colorado Heights University (CO) 
Columbia Southern University (AL) 

Griggs University and International Academy (MD) được công nhận bỡi tổ chức tôn giáo 
có tên là Seventh-Day Adventist Church. Adventist Church’s Griggs University cấp bằng 
tốt nghiệp MBA cho những sinh viên đầu tiên ở Việt Nam (Nguồn tin từ báo: Adventist 
News Network) 

IMPAC University (FL) 
Lincoln University (CA) 
Northwestern Polytechnic University (CA) 

Nếu các bạn có bất cứ thông tin nào về các trường mà được công nhận bỡi những tổ chức 
công nhận quốc gia (NA) thì hãy báo để tôi đưa vào bảng danh sách này. 

Viết vào ngày 09/8/2010 
BS Hồ Hải dịch xong lúc 22h49′ PM, ngày thứ Ba, 07/9/2010 

Asia Clinic, 16h32′ ngày thứ Năm, 09/9/2010 

Nguồn: http://bshohai.blogspot.com/2010/09/nhung-truong-cua-my-uoc-cong-nhan-
cap.html 
————————- 

Các bạn nào phụ mình một tay để lôi đầu ra hết cái list 10 trường này. Mình đã lôi ra 3-4 
trường rồi. 

Good luck, 

Trả lời  

10. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 12:59 sáng  

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/nhung-truong-cua-my-uoc-cong-nhan-cap.html 

Trả lời  

11. BS Hồ Hải đã nói 
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Tháng Chín 10, 2010 lúc 1:00 sáng  

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/tin-vit-tu-bao-dan-tri-cua-hoi-khuyen.html 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 1:10 sáng  

Tôi nghĩ bài này là đòn đánh nặng nhất vào Báo Dân Trí, mà có người gọi là Dân 
Tí hay Dân Trí lùn. Tờ báo này đúng là “tìm chỗ chui không kịp”. Không biết 
“Báo Dân Trí” có cảm thấy xấu hỗ không nhỉ? Hay đồng đô là làm cho con người 
mất nhân tính? 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:00 sáng  

Bạn nào đem qua thông báo bài này của tớ mà tụi lừa con mba online dỏm 
nó đóng topic rồi kìa. 

Khà khà, hèn gì hôm qua có người phone hù tớ là rút bài này xuống, A25 
đang đưa tớ vào đối tượng theo dõi. 

Đúng là một lũ lừa dễ sai bảo! 

Trả lời  

 VS dỏm đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:16 sáng  

Vậy là trước khi bọn bằng dỏm ngậm miệng, họ cũng cố đe dọa 
những người làm việc nghĩa một cú. Người có bằng dỏm là loại 
người như thế sao? 

Thật lố bịch: Tôi hù ông Hải nhưng ông ấy không rút thì tôi rút 
trước. Đóc là hậu quả tệ hại của dân trí lùn và ngu dốt của người 
mua và bán bằng dỏm. 

Trả lời  

 VS dỏm đã nói 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-711�
http://bshohai.blogspot.com/2010/09/tin-vit-tu-bao-dan-tri-cua-hoi-khuyen.html�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=711#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-712�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=712#respond�
http://www.bshohai.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-726�
http://www.mba-csu.com/showthread.php?t=427&page=5�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=726#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-728�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=728#respond�


Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:18 sáng  

Dr. Hồ Hải: You are doing an extremely good job. Please go on 
and on  

Trả lời  

12. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 1:28 sáng  

Nhận diện Giggs University 

Trả lời  

o VS dỏm đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:12 sáng  

http://www.griggs.edu/history.html 

Đọc trang web là thấy dỏm rồi: 

- Khoa bảng không rõ ràng 

- Đại học gì mà cover hàng tá bậc đào tạo là sao? 

- Đăng “chứng cứ kiểm định”. Một trường đường hoàng thì ít làm trò đó, ngay cả 
chứng cứ kiểm định cũng dỏm. 

Kết luận của tôi: Giggs Univ. đích thị là một trường dỏm. Bác Hải chính xác. Thật 
không hiểu được “trò liên kết” của VN. Ngay cả ông PCT Hội Khuyến học cũng 
mất nhân tính: ông bảo việc bán bằng dỏm của ông là nằm trong dự án 20 ngàn 
ths, ts…… Đúng là mất tính người! 

Trả lời  

13. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 11, 2010 lúc 11:15 sáng  

Quyết định làm tù và hàng tổng. 

Đây là bài viết mới của tôi để thông báo đến mọi người ai có bất kỳ thông tin liên kết đào 
tạo nào thì thông báo cho tôi ngâm cứu và công bố. 
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Nhờ Admin xóa dùm comment trên bị post sai khi chèn link. Cảm ơn. 
————————————————————————— 
 
JIPV@: Đã đáp ứng yêu cầu của bác Hải. JIPV rất xúc động với sự nhiệt tình và 
tinh thần khoa học của bác Hải. Trước đây, JIPV có nhã ý vinh danh GIÁO SƯ 
DANH DỰ cho bác vì JIPV đã đọc những bài viết của bác, và JIPV chưa tìm thấy 
bất kỳ một nhà nghiên cứu giáo dục nào (kể cả người là GS, PGS, VS, TS) có những 
bài viết hay và khoa học như bác. Chưa tìm thấy bất cứ một công trình nghiêm cứu 
nghiêm túc nào về giáo dục trên các tạp chí ISI mà tác giả ghi địa chỉ VN (GS Phạm 
Huy Điển có đăng một bài về xây dựng đại học đẳng cấp, nhưng đây là vấn đề 
khác). Những bài đăng trong nước đa số là dịch, chiên, xào,….. 

Nói như thế để thấy rằng những nghiên cứu của bác Hải có giá trị hơn nhiều so với 
những GS, PGS, VS, TS về giáo dục, và bác đã vượt xa họ. Bác xứng đáng hơn rất 
nhiều so với những người này – đa số là dỏm và ăn bám. 

JIPV nhận xét thông qua những công bố khoa học, những bài viết về giáo dục. JIPV 
hoàn toàn không có ý “tung hô” bác Hải. 

Trả lời  

14. vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:49 sáng  

Có một blogger cao giọng phê bình loạt bài của BS Hồ Hải: 

http://nghiemquang.wordpress.com/2010/09/12/bshohai/ 

Qua nội dung bài viết tôi thấy blogger Nghiêm Quang có ý đồ xấu và rất yếu kém, không 
nêu dẫn chứng cụ thể, chỉ nói chung chung để đã kích BS Hồ Hải. 

Cá nhân tôi nhận thấy BS Hồ Hải viết bài có links (chứng cứ) rất rõ ràng. Tuy lý luận của 
bác này có hơi trực tính, nhưng điều đó không làm giảm giá trị những nghiên cứu của bác 
ấy. 

Nghiêm Quang mang ý đồ cực kỳ xấu khi cố tình hiểu sai chữa review, cũng như xuyên 
tạc “công ty…” (hiệu quả công việc là trên hết), và trường hợp này cũng giống với 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-
nguy%E1%BB%85n-hoa-th%E1%BB%8Bnh/ 

Trả lời  

15. vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 1:00 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=733#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-751�
http://nghiemquang.wordpress.com/2010/09/12/bshohai/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-hoa-th%E1%BB%8Bnh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-hoa-th%E1%BB%8Bnh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/?replytocom=751#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-752�


Nghiêm Quang đã để lộ ý đồ khi tung tin mù, gây nhiễu dư luận. Nếu người ngay thẳng 
thì phải chứng minh những trường dỏm BS Hồ Hải nêu là sai. Nghiêm Quang không đủ 
khả năng làm việc này? 

BS Hồ Hải tuyên bố “Ở mãnh đất hình chữ S này, tôi dám tự hào rằng không có ai hiểu 
giáo dục Mỹ bằng tôi, kể cả những giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm, đang đương nhiệm 
công tác khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục ở các ban ngành giáo dục, trường đại 
học tốt và không tốt ở Việt Nam, chứ đừng nói các nhà báo lá cải. Vì để hiểu giáo dục Mỹ 
không chỉ đơn thuần dán cái mác kiểm định chất lượng và khảo thí đánh giá, và vài ba 
cái tiến sĩ, vài cái giáo sư và viện sĩ này nọ là hiểu được, mà muốn hiểu giáo dục Mỹ phải 
bắt đầu từ lịch sử, văn hóa Mỹ trên một nền tảng căn bản được trang bị triết học và 
nghiên cứu khoa học một cách tòan diện. Không lơ mơ bằng nhãn mác được” nghe có vẽ 
quá đáng, nhưng xem lại thì quả đúng như vậy. Chứng minh: 

1/ Những nhà giáo dục hàng đầu của VN chỉ là những GS rất dỏm, dỏm: Nguyễn Cảnh 
Toàn, Trần Văn Nhung, Nguyễn Thiện Nhân,…. xem thêm 
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%E1%BB%83n-lam-gs-d%E1%BB%8Fm/ 

2/ Cho đến thời điểm này, chưa thấy nhà giáo dục nào có những nghiên cứu và bài viết 
khoa học như BS Hồ Hải. Nếu có hiểu biết mà hèn nhác không lên tiếng thì cũng không 
đáng xem trọng. 

Nghiêm Quang trích TS VTPA là không thuyết phục, vị này viết bài không mạnh, cũng 
không sâu sắc. Tóm lại Nghiêm Quang cần có thêm dẫn chứng, nếu không thì phải chấp 
nhận sự thật. 

Xin nhắc thêm, mấy danh TS, GS,… chả có ý nghĩa gì cả. JIPV là nơi đánh giá hiệu quả 
công việc. 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 1:03 sáng  

GS Nguyễn Văn Tuấn là người viết về trường dỏm rất nghiêm túc, nhưng nếu GS 
đang làm việc tại VN thì ….. 

Trả lời  

16. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:50 sáng  

Hôm trước tôi được TS VTPA mời dạy nghiên cứu khoa học và xác suất thống kê cho 
Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo của Đại học QG TPHCM. Tôi có 
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làm việc này thỉnh giảng được 4 tháng. Nên trình độ, khả năng và sự hiểu biết của TS 
VTPA như thế nào thì tôi quá rõ, không cần phải ai minh chứng dùm. 

Song tôi thấy không nên làm vì họ không có kiến thức để tiếp thu những gì tôi hướng dẫn 
dù là trình độ TS, ThS hay CN. 

Hơn nữa tôi nhận ra rằng tôi đã bị lừa trong việc giảng dạy này. 

Tôi còn giữ bằng chứng đầy đủ giấy tờ và thư mời. Ngay cả bài viết về GD Mỹ của TT 
này tôi viết đã được đăng, mà chỉ 1 mình tôi viết còn lại chỉ có dịch và copy và paste.  

Cuối cùng tôi thấy mình đã giúp một việc để người khác lạm dụng, nên tôi từ tối và chấm 
dứt hợp đồng làm việc.  

Đặc biệt có bài Tư duy giáo dục bậc đại học của tôi, được TS VTPA mua lại với giá 
700K VNĐ, có thể trong thời gian này hay thời gian tới sẽ được dịch và đăng trên tạp chí 
giáo dục trong nước và thế giới. 
———————————————– 

Từ trước khi tôi viết blog chưa có ai trong nước và nước ngòai viết báo hay blog mà có 
dẫn nguồn. Sau khi tôi viết blog tôi luôn dẫn nguồn bằng links hay chèn links. Lúc đó 
mọi người mới bắt đầu thấy điều này có lý và bắt đầu làm theo. Các bạn có thể kiểm 
chứng điều này ở thời điểm mà tôi dùng link để chèn vào bài viết và so với những TS, GS 
trong nước là sẽ thấy rõ. 

Cảm ơn bạn VH đã thực hiện những điều này đối với tôi. Chúc các bạn vững bước trên 
con đường làm sạch giáo dục nước nhà. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 4:08 chiều  

Anh Hải,  

Hôm nay có người báo cho tôi biết anh nói là TT của tôi “lừa” anh trên trang này. 

Do có quá nhiều comments, tôi thì không có thời gian nên không thể đọc kỹ hết 
mọi câu chữ của anh, nên đã không chú ý. 

Nay đọc lại kỹ mới thấy quả là anh có nói TT của tôi đã lừa anh. 

Đây là một sự vu khống, bôi nhọ và xúc phạm, không chỉ đến tôi – vì tôi có thể tự 
quyết định tha thứ hoặc không tha thứ – mà đến tập thể TT của tôi. 
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Vì vậy, tôi yêu cầu anh đính chính và xin lỗi. Nếu không thì tôi thực sự phải 
take legal action (tôi chưa rõ sẽ làm như thế nào nhưng vì trách nhiệm sẽ 
buộc phải làm) để chứng tỏ với cơ quan là tôi xứng đáng làm GĐ TT, không 
vì “tình riêng” (quan hệ giữa tôi và anh) để bán đứng danh dự của đơn vị. 

Mong anh lưu tâm. Và mong JIPV can thiệp, giúp đỡ để mọi việc diễn ra trong 
vòng hòa bình, không phải tranh tụng. 

Trả lời  

17. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:54 sáng  

Tôi xin lỗi đã type thiếu đọan này: Từ trước khi tôi viết blog chưa có ai trong nước và 
nước ngòai viết báo hay blog mà có dẫn nguồn. Sau khi tôi viết blog tôi luôn dẫn nguồn 
bằng links hay chèn links. Lúc đó mọi người mới bắt đầu thấy điều này có lý và bắt đầu 
làm theo. Các bạn có thể kiểm chứng điều này ở thời điểm mà tôi dùng link để chèn vào 
bài viết và so với những TS, GS trong nước là sẽ thấy rõ. 

Xin hiểu là: 

Từ trước khi tôi viết blog chưa có ai là người Việt trong nước và 1 số nhà khoa học 
người Việt ở nước ngòai viết báo hay blog mà có dẫn nguồn. Sau khi tôi viết blog tôi 
luôn dẫn nguồn bằng links hay chèn links. Lúc đó mọi người mới bắt đầu thấy điều 
này có lý và bắt đầu làm theo. Các bạn có thể kiểm chứng điều này ở thời điểm mà 
tôi dùng link để chèn vào bài viết và so với những TS, GS trong nước là sẽ thấy rõ. 

Xin cảm ơn, 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 7:33 sáng  

Xin chia sẽ với BS Hồ Hải về vấn đề này. Bài viết lý luận đẹp đến đâu mà không 
có links, hay files kèm theo để người đọc kiểm chứng là đồ vứt đi. 

Ngay cả JIPV đã từng bị đánh phá tơi bời, nhưng người chửi bới chả có bằng 
chứng gì cả, toàn dùng lý luận cùi, trong đó có không ít GS, TS, Ths.  

Xin nêu một dẫn chứng: Master Phùng Hà Thanh, trưởng Bộ Môn, Đại Học 
Ngoại Ngữ HN: http://thanhhaphung.wordpress.com/2010/04/20/gs-pgs-
d%E1%BB%8Fm-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam/ 
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Cô giáo này chả hiểu được cái mater của cô ta nó kém như thế nào, ấy thế mà cô 
ta còn cao giọng bàn về NCKH. Nhưng cái học vị master = ths của cô ta không có 
tội, tội là sự nhận thức yếu kém của cô ta. Không biết cô giáo trẻ này đã được 
khai sáng khi đọc bài của GS Nguyễn Văn Tuấn chưa nhỉ? 
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompetent-
professors-in-vietnam 

Ngay cả GS Tuấn cũng là người không phân biệt học vị, hiệu quả công việc là 
thước đo giá trị: 
http://nguyenvantuan.net/science/4-science/972-khoang-cach-bac-nam-trong-tai-
tro-cho-nghien-cuu-khoa-hoc 

Có lẽ nhiều người biết Hồ Hải chỉ có trình độ đại học nên ban đầu có ý xem 
thường, và đã cố tình “đánh phá”. Xin thưa! Mấy danh GS, PGS, VS, TS, THS là 
xưa rồi diễm, khi người có hiểu biết đánh giá anh thì người ta xem công việc của 
anh thế nào, anh công bố những bài nào, tạp chí nào, nội dung và hiệu quả những 
bài viết và công bố khoa học là gì,…. Một GS có dỏm thì chẳng hơn gì một anh 
đại học trung bình, có khi còn nguy hiểm hơn cho xã hội. Như tôi đã nhận xét, 
những gì BS Hồ Hải viết và công bố vượt xa và có thể nói là rất xa mặt bằng 
những người được gọi là “nhà nghiên cứu giáo dục” trong nước. Và trên JIPV, 
nếu anh tự phụ anh là GS, PGS, VS, TS nên anh ngon thì anh phải đi chỗ khác 
chơi, nếu không anh có nguy cơ bị phát hiện dỏm. 

Nếu ai đã từng trãi qua những giai đoạn cao học (ths), NCS (TS), PGS, GS thì sẽ 
thấy rõ những danh này hoàn toàn có thể có dễ dàng nếu đương sự “biết điều”. Ở 
VN, trong lớp cao học 10 học viên, được 3 đúng nghĩa là mừng rồi; trong 5 ts 
được đào tạo nếu có 1 ts thực sự là mừng rồi,…. tương tự cho PGS, GS… Nói 
như thế để thấy mấy cái danh GS, PGS, VS, TS, THS chẳng hơn gì là đại học; 
nếu anh tốt nghiệp đaị học đúng nghĩa, sau đó anh vẫn làm nghiên cứu và có công 
bố thì anh chẳng thua gì mấy loại trên. Hy vọng từ này những ông bà GS, PGS, 
VS, TS, THS chưa được JIPV kiểm định nên khiêm tốn một chút. 

Tôi có trao đổi với Admin của JIPV và Admin cũng đánh giá rất cao những bài 
nghiên cứu của BS Hồ Hải. Chắc mọi người cũng đã thấy Admin của JIPV là 
người “khó chịu” và “khắc khe” như thế nào trong việc “thẩm định” năng lực 
khoa học của các GS, PGS. 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:20 sáng  

Chưa ai biết bằng cấp thật của tôi ở ngòai đời, ngòai gia đình tôi. Và tôi 
cũng thấy rằng ở đất nước này chưa xứng đáng để tôi show hàng thật. Hơn 
nữa, tôi đã ra làm riêng tư nhân mà tôi tự mở, tôi thấy với bằng cấp này nó 
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không phục vụ cho chuyên môn mà chỉ cho giảng dạy, nhưng người VN 
không hiểu biết nó như một nhà khoa học hiểu. Mà là bằng thật từ một 
trường nỗi tiếng hơn trường University of Michigan. Tôi thấy không cần 
thiết để phải cho ai biết. 

Một đất nước vàng thau lẫn lộn có cần show hàng không? Một đất nước 
mà hàng thật và hàng giả lẫn lộn có nên đưa hàng thật ra để ngồi chung 
với chúng không? Một đất nước mà ở đó, mình chưa cần phải dùng đến 
bằng cấp thật và xịn để làm việc thì có cần đến nó không? 

Có thể các bạn và mọi người cho tôi là cực đoan, nhưng tôi là như thế. 
Nếu cần mọi người nên đọc entry này: Kiếp tằm để hiểu về tôi hơn. 

Xin cảm ơn sự chia sẻ, 

Trả lời  

 lkd-vnu đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 5:07 chiều  

Đề nghị tổ chức một cuộc “truy tìm” bằng cấp thật của BS Hồ Hải 
( tương tự như tra các công trình ISI) cho những kẻ kém cỏi, ghen 
ăn tức ở trắng mắt ra. 
Em xin lỗi vì đùa không phải lắm, nhưng nghe bác Hải nói vậy, em 
tò mò quá, chẳng hiểu bác ấy học MIT, Yale, Harvard, 
Stanford,…hay gì nữa.Dù sao cũng phải thừa nhận, bác Hải dấn 
thân như thế là quá tuyệt vời trong cái bối cảnh hiện nay, cả cái xã 
hội phần lớn là; 
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con 
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp 
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.” 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 7:44 sáng  

Xin nêu thêm một dẫn chứng: ông GS đáng kính, nhưng dỏm: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%E1%BB%8Fm-
c%E1%BA%A5p-3-va-ph%E1%BA%A3n-c%E1%BA%A3m-
nguy%E1%BB%85n-lan-dung-gs-tskh-nha-giao-%C6%B0u-tu-d%E1%BA%A1i-
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bi%E1%BB%83u-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-chuyen-gia-cao-
c%E1%BA%A5p-d/

Ông trả lời báo chí ông có “100 bài nghiên cứu”, nhưng chả hiểu đó là những bài 
gì, ông chỉ cố nói cho có, nói cho lợi gan sau khi bị phát hiện dỏm. 

 

Nhưng sự thật thì ông này chẳng khá hơn một anh TS trung bình: 

Nguyễn Lân Dũng sau nhiêu năm nghiên cứu, tiêu nhiều kinh phí đã thu được 3 
công trình ISI sau: 

1. Title: Bullera hoabinhensis sp nov., a new ballistoconidiogenous yeast isolated 
from a plant leaf collected in Vietnam 
Author(s): Luong DT, Takashima M, Ty PV, et al. 
Source: JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY Volume: 51 
Issue: 6 Pages: 335-342 Published: DEC 2005 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Laccase from the medicinal mushroom Agaricus blazei: production, 
purification and characterization 
Author(s): Ullrich R, Huong LM, Dung NL, et al. 
Source: APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 67 
Issue: 3 Pages: 357-363 Published: MAY 2005 
Times Cited: 11 
View full text from the publisher Springer Verlag 
3. Title: Four new species of Kockovaella isolated from plant leaves collected in 
Vietnam 
Author(s): Luong DT, Takashima M, Van Ty P, et al. 
Source: JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY Volume: 46 
Issue: 6 Pages: 297-310 Published: DEC 2000 
Times Cited: 1 

Nhận xét: Cả ba công trình này đều là đồng tác giả (chưa biết ai làm), tạp chí 
thuộc loại trung bình trong lĩnh vực sinh học, bài đăng ít được quan tâm…. 

Kết luận: Nguyễn Lân Dũng đạt chuẩn GS dỏm – kém hơn yêu cầu trung bình của 
một anh sau tiến sĩ chất lượng. 

Bàn thêm: Với 3 công trình đồng tác giả trên, rất khó để tác giả viết một luận án 
tiến sĩ chất lượng, tác giả phải chứng tỏ được mình làm trong đó. Tuy nhiên, nếu 
tác giả giỏi tiếng anh thì có thể xin học bổng sang các cơ sở đào tạo mạnh của 
quốc tế, khi đó tác giả có thể bảo vệ một luân án tiến sĩ không cần công bố quốc 
tế. Xin chúc anh Dũng thành công khi có ước mơ bảo vệ một luận án tiến sĩ chất 
lượng. 

Trả lời  
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 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:31 sáng  

Ông này tệ hơn nhiều so với 1 anh tiến sĩ trung bình vì ông này không là 
main authors của bất kỳ bài nào trong 3 bài trên. Ở một số nước nêu NCS 
là tác giả phụ như ông này đã không được cho bảo vệ luận án rồi. 

Trả lời  

 phương xa đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:48 sáng  

Đồng ý với bạn. Tôi có một anh bạn người Ấn Độ, mới xong 
master gần đây, mới vừa được nhận vào NCS chỗ tôi. Khi ngồi 
chung bàn, anh bảo anh có 4 bài. 

Tôi hơi quê khi hỏi anh “4 bài gì, ISI hả?”. Anh ta nhìn tôi với vẽ 
tò mò và trả lời giọng hơi khinh “làm nghiên cứu nghiêm túc thì 
khi đề cập đến bài thì phải là bài ISI chứ ý mầy nói bài gì?”. 

Tôi hơi ngượng nên có ý “bốc” anh ta lên “thế 4 bài thì mầy bảo vệ 
cái luận án xịn rồi còn gì?”. Anh ta cười nhạo “tao chỉ là tác giả 
phụ trong 4 bài đó, bảo vệ cái quái gì?”. 

Đó là kỷ niệm năm thức nhất của tôi ở phương xa. Tôi nhớ 
mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Trả lời  

18. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 7:53 sáng  

Hai bài này là 2 bài tôi được TT KT&GĐ chất lượng của đại học QG TPHCM mời viết 
với giá 400K VNĐ: 

1. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM ĐẾN 
NĂM 2020 

2. XẾP HẠNG ĐẠI HỌC: CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG ĐI THEO VẾT XE ĐỔ? 

Thời gian làm việc thỉnh giảng và tham gia viết bài cho TT này tôi đã viết nhiều bài, 
trong đó, có 2 bài trên đã đăng trên Bảng tin của TT khảo thí và đáng giá chất lượng giáo 
dục và đào tạo ĐHQGTPHCM. 
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Bảng PDF tôi có được gửi và còn giữ. Nếu các bạn muốn tôi sẽ gửi đến để các bạn xem 
là bằng chứng những gì tôi đã phát biểu ở đây! 

Còn đây là chứng minh đơn đặt hàng từ TS VTPA: Bàn luận nghiên cứu khoa học 
———————————- 

Đúng ra bài Một công văn 2000 thạc sĩ tiêu tốn 18 triệu đô la về CSU gửi cho báo đọan 
góp ý của TS VTPA được đưa vào mục tiêu điểm như sau: 

CSU chỉ là trường hạng … hai 
Các trường đào tạo từ xa ở Mỹ được DETC kiểm định và công nhận tuy hợp pháp nhưng 
chỉ được xem là trường… hạng hai, dành cho người đã đi làm, bận rộn, hoặc trước đó 
học hành dở dang… Bằng của những trường này thường không được các đơn vị tuyển 
dụng đánh giá cao như bằng của các trường được kiểm định vùng, và cũng ít được chấp 
nhận vào khu vực công (nhà nước) hoặc những ngành quan trọng cần sự chuyên nghiệp 
cao như giáo dục, y học, kiến trúc, kỹ sư… 
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào 
tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

Nhưng vì tôi thấy TS VTPA chưa hiểu về giáo dục Mỹ nên tôi phải sửa lại cho TS như 
sau để người ta không đánh giá thấp về TS: 

CSU chỉ là trường nâng cao dân trí 
Các trường đào tạo từ xa ở Mỹ được DETC kiểm định và công nhận tuy hợp pháp nhưng 
chỉ được xem là dùng để nâng cao dân trí, dành cho người đã đi làm, bận rộn, hoặc 
trước đó học hành dở dang… Bằng của những trường này thường không được các đơn vị 
tuyển dụng đánh giá cao như bằng của các trường được kiểm định vùng, và cũng ít được 
chấp nhận vào khu vực công (nhà nước) hoặc những ngành quan trọng cần sự chuyên 
nghiệp cao như giáo dục, y học, kiến trúc, kỹ sư… 
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào 
tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

Cho nên cuộc đời nhiều khi làm ơn lại mắc óan. Nếu anh chỉ đơn thuần khoa học chính 
xác sẽ bị kẻ khác lợi dụng mà còn bị họ xem thường và đi hô hào chống mình tích cực là 
vậy. 

Good day, 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:12 sáng  

Tui đọc nhiều bài của BS Hải, sau khi kiểm chứng thông tin thì tôi cũng rất phục 
ông này. Nếu Bộ GĐDT mời ông này làm cố vấn thì đỡ cho ngành GD biết mấy.  
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Thời này, xưng TS, GS, PGS mà chả làm ra trò gì thì dẹp, toàn ăn bám cho no cái 
bụng nhưng cái đầu thì rỗng. 

Theo tôi thì phần nhiều nhà nghiên cứu giáo dục của ta khá dốt về tiếng anh (dù 
họ có thể có chứng chỉ C, B này nọ nhưng phần nhiều là mua) nên không thể có 
những bài nghiên cứu và thông tin phong phú như BS Hải. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 11:35 chiều  

Anh Hải, 

Hôm nay tôi mới đọc kỹ comment này của anh. Tôi phản đối những thông tin sai 
lạc và lập luận trong comment này. Cụ thể câu này: 

“Nhưng vì tôi thấy TS VTPA chưa hiểu về giáo dục Mỹ nên tôi phải sửa lại cho 
TS như sau để người ta không đánh giá thấp về TS.” 

Lý do tôi phản đối: 

1. Phần trích dẫn trong box (ghi tên tôi) là do nhà báo lấy từ blog của tôi. Phần đó 
họ dùng để minh họa bài viết của anh, và do họ quyết định, tôi không có ý kiến 
cũng không tham gia. Lẽ ra cả anh lẫn báo PLTP phải xin phép tôi một cách chính 
thức, nhưng vì ở VN chưa có thói quen đó, nên khi tôi biết tôi cũng không có ý 
kiến gì. Tôi chưa xem kỹ lại xem họ có trích dẫn đúng hay không, vì tôi rất bận và 
cũng cảm thấy là việc ấy không quan trọng. 

2. Tôi thấy anh có sửa lại mấy chữ trong tựa, thay “trường … hạng hai” (cách nói 
“bình dân” trên blog) thành “nâng cao dân trí”. Đó là phong cách viết, sẽ phụ 
thuộc vào mức độ trang trọng của bài viết. Việc sửa lại lời của tác giả mà không 
được phép là vi phạm nguyên tắc về bản quyền. Tôi không thấy đó là “làm ơn” gì 
cả, và tôi thấy mình cũng không làm gì để anh phải “mắc oán”? 

3. Ngoài việc sửa văn phong, tôi không thấy anh có thay đổi gì trong nội dung 
phát biểu của tôi để giúp cho nội dung đoạn trích đó chính xác hơn?  

4. Như vậy, chỉ dựa vào hai từ “… hạng hai” mà anh đã tự ý đổi thành “nâng cao 
dân trí” rồi anh kết luận là “TS VTPA chưa hiểu về giáo dục Mỹ”, điều đó có 
đúng không?  

Nếu “… hạng hai” là không chính xác, mà “nâng cao dân trí” mới chính xác, thì 
có lẽ anh không nên đưa CSU vào danh sách trường dỏm và viết về nó thậm tệ 
như vậy, vì “nâng cao dân trí” là một mục tiêu cần thiết, và Hội Khuyến học đã 
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làm một việc đáng khen vì góp phần vào việc nâng cao dân trí (cũng là một mục 
tiêu của hội này). 

Về phần tôi, nếu tôi cho rằng vì anh viết comment này trong lúc đang đả kích tôi, 
nên đó là sự bóp méo sự thật để bôi nhọ tôi, làm cho mọi người tin rằng tôi là một 
Tiến sĩ dỏm như anh đã tuyên bố, thì anh nghĩ sao? 

Vì vậy, tôi đề nghị anh đính chính lại điều anh đã nói trong comment. 

Tôi cũng đề nghị lần sau nếu báo chí có trích dẫn tôi trong bài viết của anh thì anh 
nên phản đối, vì theo đánh giá của anh thì tôi rất kém, nên để tên vào cùng bài 
viết của anh như vậy có thể làm hạ thấp giá trị bài viết. 

Còn nếu nó đáng để trích dẫn, thì anh cần tôn trọng tác giả: xin phép đăng, và xin 
phép sửa. Rồi hãy sử dụng. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:15 chiều  

Anh Hải, 

Tôi xin đính chính phần 1 ở trên như sau: 

Phần trích dẫn trong bài viết về CSU không phải lấy ở blog, mà là trao đổi 
qua điện thoại. Tôi nhớ nhầm, vì lúc ấy báo PLTP quan tâm 2 vấn đề: 
CSU và UBI. Bài viết về UBI, họ hỏi tôi, tôi nói họ lấy thông tin trên blog. 
Còn CSU sau này tôi mới viết, nên họ hỏi tôi qua điện thoại, rồi tự viết, 
nên văn phong là của họ. 

Nhưng họ viết như thế nào, trích dẫn ra sao thì tôi không tham gia. Mặc dù 
báo PLTP đã gửi cho tôi để nhờ tôi xem lại. Tôi từ chối không đọc vì thấy 
tên BS Hồ Hải. Lý do tôi từ chối không đọc và không góp ý là vì nếu tôi 
góp ý phê bình bài viết thì có thể bị anh hiểu lầm là phê phán bài viết vì có 
mâu thuẫn với anh. 

Vả lại, tôi cũng đã có kinh nghiệm rằng khi trao đổi với anh mà khác ý 
kiến thì anh thường trả lời gay gắt và áp đặt, không hợp phong cách của 
tôi, và không có tác dụng “trao đổi” (= 2 chiều). 

Ngoài đính chính này, mọi chi tiết khác trên phần comment trên đều giữ 
nguyên. Tôi đề nghị anh trả lời và thực hiện đính chính nếu anh không 
chứng minh được những lời anh nói về sự kém hiểu biết của tôi, và việc 
làm ơn mắc oán, là đúng. 
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Tôi chờ câu trả lời của anh. 

Trả lời  

19. La Khanh Linh đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:02 sáng  

Ông bác sĩ Hồ Hãi là ngưới có nhiệt huyết nhưng thái độ ngang tàng bất thường.Thái độ 
tự cao một cách cực đoan hiếm thấy trong những người trí thức. 
Ông ta cần khiêm tốn,nếu không,ông ta tự tạo một ốc đảo cho riêng mình 

Trả lời  

o phương xa đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:17 sáng  

Bạn La Khanh Linh cũng nên đọc bài này 

http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1067-no- 

Từ “khiêm tốn” đã bị người Việt mình lợi dụng để kìm kẹp lẫn nhau. Tôi ủng hộ 
bác Hải: có thì cứ nói, nói đúng thì cứ nói, biết thì càng phải nói. Nhưng tôi cũng 
đồng ý là bác Hải nên lưu ý “đắc nhân tâm” hơn để thu phục nhiều người. 

Trả lời  

o BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:25 sáng  

Tôi không tự cao mà tôi sống thero văn hóa duy lý trong một nước có văn hóa duy 
tình. Đóng cửa bảo nhau, đẹp khoe xấu che. Nên đất nước tòan hàng dỏm, hàng 
giả, tôi đang làm cho thật ra thật, giả ra giả.  

Đặc biệt một đất nước mà ở đó đã hơn nữa thế kỷ người ta sống giả dối. Tôi cần 
làm một cú sốc về mặt tâm lý học để tòan đất nước thức tỉnh. 

Là một BS tôi thừa hiểu Psycho-analysis cần như thế nào trong lúc này cho dân 
thường và cho cả người có học. 

Xin cảm ơn những lời góp y, nhưng tôi luôn biết mình làm gì, vì tôi vẫn sống 
trong ốc đảo của mình trong hơn 30 năm nay, và tôi chưa chết. 

Trả lời  
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 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:34 sáng  

Tôi cũng đã hơi bị sốc với những “cái búa” của bác. Nay bác giải thích thế 
này thì tôi xin ngưỡng mộ “liệu pháp điều trị” của bác. 

Trả lời  

20. La Khanh Linh đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:21 sáng  

Người có thái độ và hành vi bully thường có một cuôc đời niên thiếu bât hạnh,nhiều mặc 
cãm. 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:33 sáng  

Admin nhờ tôi theo dõi trang này. Tôi tuyệt đối không chấp nhận việc tấn công cá 
nhân. 

La Khanh Linh nói “Người có thái độ và hành vi bully thường có một cuôc đời 
niên thiếu bât hạnh,nhiều mặc cãm” là rất khiếm nhã. Tôi đề nghị Admin xóa 
comment này, và comment của tôi. 

Nếu La Khanh Linh vào đây vì tư thù thì xin mời chia tay JIPV càng sớm càng 
tốt. Xin Admin lưu ý cho. 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 10:48 sáng  

Không sao, theo tôi cứ để. Khi người ta đủ kiến thức để nhìn thấy sự việc 
thì người ấy đủ tầm. Còn khi chưa đủ thì luôn đi tấn công cá nhân mà 
không có chứng cớ khoa học. 

Xin cảm ơn, 

Trả lời  
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 inhainha đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:43 chiều  

Tôi đồng ý với bác Vuhuy dù bác Hồ Hải có thông cảm thì tôi cũng không 
thể thông cảm những kiểu tấn công cá nhân như vậy. JIPV không phải là 
nơi để các cá nhân dùng làm bàn đạp tấn công người khác. Nói phải dựa 
trên khoa học và chứng cứ chứ không được sử dụng những thủ thuật ngụy 
biện hạ đẳng như vậy. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:24 chiều  

Người bị tấn công chấp nhận đối đáp thì chắc JIPV không nên xóa 
comment đó. GS inhainha không nên băn khoăn. 

Đùa với bác inhainha tí (gọi GS inhainha), đừng giận như trước 
đây nha. Sao dạo này trốn biệt thế? Có thể là “tịt ngòi” hay “tình 
duyên lận đận”  

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:41 chiều  

Sao dạo này trốn biệt thế?  

hihi… 

P/s: sorry spam một chút cho không khí đỡ căng thẳng. 

Trả lời  

21. phương xa đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:28 sáng  

Từ link này 

http://nghiemquang.wordpress.com/2010/09/12/princeton-review/ 

tôi thấy có đoạn: 
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1. Có bạn cho rằng chữ “review” có nghĩa là tạp chí, nên BS Hồ Hải dịch đúng (?). Vậy 
là bạn đọc không kỹ, tôi đã hiểu trúng nghĩa “review” khi dẫn ra tờ Harvard Business 
Review. Tuy nhiên, trong trường hợp Princeton Review, bạn có thể cho tôi hay họ có ấn 
phẩm báo chí nào không? 

Nói rõ hơn, “review” trong trường hợp của Princeton Review có nghĩa là “ôn tập”. Xin 
xem giải nghĩa số 7b trên Tự điển Merriam-Webster: 
Definition of REVIEW 
7b (1) : renewed study of material previously studied (2) : an exercise facilitating such 
study 

Sau khi đọc xong đoạn này, tôi đã ngưng đọc tiếp bài viết của tác giả. Lí do: tác giả đã 
hiểu sai từ review trong ngữ cảnh được nêu. 

Tác giả chỉ dùng từ điển để tranh luận chứng tỏ tác giả rất ngây thơ về anh ngữ. Xin tư 
vấn cho tác giả: phải dùng cả hai – từ điền và ngữ cảnh. 

Xin hỏi tác giả: từ review trong tên của những tạp chí trong trang này có nghĩa gì? 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ 

PHYSICAL REVIEW E has an Impact Factor of 2.400. 

PHYSICAL REVIEW B has an Impact Factor of 3.475. 

Editor chim_nhon “16FA, ứng viên có 12 bài FA là các bài nằm trong TOP10: 
PHYSICAL REVIEW A, PHYSICAL REVIEW LETTERS” 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:42 sáng  

Blogger Nghiêm Quang viết: 

3. Chú thích đầy đủ các chi tiết khi tranh luận là điều nên làm. Tuy nhiên, khác 
các bài nghiên cứu, không ai có thể đăng kèm một bài báo danh sách dài dằng 
dặc các phụ chú cho mọi vấn đề. 

Chèn link thay cho phụ chú, người ta cũng làm rất hạn chế, ngoại trừ mấy tờ lá 
cải thích chèn vô tội vạ. Mở những tờ nghiêm chỉnh như NYT, Washington Post, 
Le Monde, Le Figaro hay Libération xem thì biết. Tôi để kèm theo link vài bài báo 
để tham khảo: 
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http://nghiemquang.wordpress.com/2010/09/12/princeton-review/ 

Đối với tôi thì tôi thường kiểm định người mà tôi muốn tranh luận. Tôi thấy 
Nghiêm Quang đã hiểu sai cơ bản. Nghiêm Quang chưa phân biệt được sự khác 
nhau giữa một trang blog và một tờ bào dạng official.  

Với lí do trên, tôi đề nghị mọi người hạn chế tranh luận về những vấn đề Nghiêm 
Quang viết, để làm khỏi mất uy tín của JIPV. 

Trả lời  

22. Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:38 sáng  

Tôi có hiểu “review” là “tạp chí” khi dẫn ra tờ Harvard Business Review. Tuy nhiên, 
không có tờ tạp chí nào mang tên Princeton Review. Xin bạn đọc cho kỹ. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 1:23 chiều  

1. 
a critical article or report, as in a periodical, on a book, play, recital, or the like; 
critique; evaluation. 
2. 
the process of going over a subject again in study or recitation in order to fix it in 
the memory or summarize the facts. 
3. 
an exercise designed or intended for study of this kind. 
4. 
a general survey of something, esp. in words; a report or account of something. 
5. 
an inspection or examination by viewing, esp. a formal inspection of any military 
or naval force, parade, or the like. 
6. 
a periodical publication containing articles on current events or affairs, books, art, 
etc.: a literary review. 
7. 
a judicial reexamination, as by a higher court, of the decision or proceedings in a 
case. 
8. 
a second or repeated view of something. 
9. 
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a viewing of the past; contemplation or consideration of past events, 
circumstances, or facts. 
10. 
Bridge . a recapitulation of the bids made by all players.  

Review có nghĩa là article có chức năng thẩm định nên việc BS Hồ Hải gọi là tạp 
chí dù là không chính xác nhưng đó chỉ là sự không chính xác về mặt chuyển ngữ 
chứ không phải là sự không chính xác về ý nghĩa của từ Review. 

Trả lời  

23. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 9:51 sáng  

Theo tôi, Nghiêm Quang là ai? Lấy gì để đo sự hiểu biết của NQ về giáo dục Mỹ? Tôi e 
rằng Nghiêm Quang về hiểu biết giáo dục Mỹ cũng không bằng con tôi. Ngay cả con tôi 
nó còn viết được sách này và Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực đã đưa sách 
của con tôi làm sách gối đầu giường cho học sinh phổ thông Việt Nam! Thề thì Nghiêm 
Quang làm sao so sánh với tôi nhỉ? Buồn cười thật! 

Có lẽ NQ chỉ mượn tên tuổi tôi và blog tôi để kiếm số má thôi. Nên tôi không quan tâm.  

Xin cảm ơn, 

Trả lời  

24. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 11:33 sáng  

Tôi là Vũ Thị Phương Anh đây. 

Được bạn bè trong giới báo cho biết, tôi đã đến và đọc được những comments có nhắc 
đến tên tôi của BS Hồ Hải ở trên. 

Tôi đề nghị Tạp chí GS Dỏm cẩn trọng khi cho đăng những comments giống như BS Hồ 
Hải đã đăng ở trên, vì nó nhắc đến những người cụ thể mà Tạp chí GS Dỏm không có cơ 
hội (và dường như không có ý định?) để kiểm chứng. Nếu không, thì Tạp chí GS Dỏm 
cũng mâu thuẫn với chính những nguyên tắc mà họ đưa ra. 

Và tôi yêu cầu BS Hồ Hải rút lại những lời nói có xúc phạm đến tôi, vì đó là những lời 
nói không có căn cứ. 

Tôi hy vọng những lời của BS Hồ Hải chỉ là những lời viết ra trong lúc nóng giận không 
kiềm chế được. Nhưng nếu BS Hồ Hải không rút lại lời thì tôi xem đó là cố tình vu khống 
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và xúc phạm danh dự của tôi. Và những hậu quả của việc này BS Hồ Hải sẽ phải chịu 
trách nhiệm. 

Trả lời  

o BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 11:37 sáng  

Tôi có đủ bằng chứng và chữ ký của bà TS Vũ Thị Phương Anh về việc tôi đã 
công bố. Nếu các bạn JIPV cần tôi sẽ cung cấp. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 1:07 chiều  

@Vu Thi Phuong Anh: tôi nghĩ, để rộng đường dư luận JIPV sẽ để bác và BS Hồ 
Hải đối thoại công khai tại đây. Nếu bác chứng minh được những gì BS Hồ Hải 
nói không đúng thì JIPV sẽ rút những comments không đúng, nếu không thì JIPV 
sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bác được. Theo tôi thấy BS Hồ Hải cũng chưa 
sử dụng những ngôn từ gì gọi là xúc phạm bác cả, có chăng chỉ là những từ ngữ 
thể hiện sự thất vọng của bác ấy mà thôi. 

Trả lời  

25. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 11:50 sáng  

Chào các bạn, 
Bác sĩ Hồ Hải, 

Tôi xin gửi lên đây một phần email mà tôi vừa gửi cho BS Hồ Hải: 
[...] 
Tôi xin nhắc lại, tôi chưa bao giờ mời anh làm giảng viên cho TT của tôi, đơn giản là vì 
TT này không có chức năng đào tạo. Tôi chỉ nhờ anh hướng dẫn những kỹ năng về thống 
kê và giúp đỡ các em trẻ nghiên cứu khoa học, Ngoài ra, vì thấy anh có viết blog có 
những ý tưởng có thể sử dụng được nên tôi đã đề nghị anh viết cho bản tin của tôi, và đã 
đăng dưới tên anh.  

Nhưng sau đó, việc không xong, do anh không hài lòng với những điều kiện về kinh phí 
vv. Và tôi đã trả cho anh xong những phần việc anh đã làm, hai bên đã thỏa thuận xong 
việc thanh lý hợp đồng những công việc anh đã làm. 
[...] 
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Mail này cũng còn một số thông tin khác liên quan đến hợp đồng của TT của tôi với BS 
Hồ Hải, nhưng vì không liên quan đến trang GS Dỏm nên tôi không đưa lên đây. 

Và tôi vẫn giữ lại 2 yêu cầu của tôi, một với Tạp chí GS Dỏm vầ một với BS Hồ Hải. 

PA 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:19 chiều  

Nếu bác Hải không chứng minh được những gì bác ấy nói thì tôi sẽ ủng hộ đề 
nghị của bác Phương Anh. Các bác yên tâm, admin của JIPV cũng giống như đày 
tớ thôi, không làm bậy được đâu vì JIPV lấy khoa học làm trọng. Hai bác cứ an 
tâm mà tranh luận. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:14 chiều  

Hình như TT của bác Phương Anh có tham gia đào tạo? 

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=view&menuid=3&catid=7 

Việc bác PA khẳng định “đơn giản là vì TT này không có chức năng đào tạo” 
không biết thế nào nhỉ? 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:16 chiều  

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục năm 
2010 
25/06/2010 13:34 (GMT+7) 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM liên 
kết với Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển 
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giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên 
ngành Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, ngành Quản lý giáo dục. 

Đây là ngành khoa học nhằm đào tạo học viên thành thạc sĩ chuyên sâu về 
lý luận và thực hành các phương pháp kiểm tra đánh giá áp dụng trong 
ngành giáo dục, trong nghiên cứu và triển khai các chính sách, dự án… 
dành cho mọi đối tượng đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui. 

Học viên tốt nghiệp sẽ có năng lực: 

1. Độc lập vận dụng một cách hiệu quả các kiến thức và sự hiểu biết 
chuyên sâu về khoa học đo lường và đánh giá (ĐLĐG): các mô hình đo 
lường đánh giá và kiểm định các quy trình triển khai áp dụng trong từng 
lĩnh vực chuyên môn riêng; 

2. Chọn lựa và sử dụng một cách có hiệu quả các phương pháp và công cụ 
kiểm tra đánh giá phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn; 

3. Sử dụng phần mềm chuyên dụng xử lý, phân tích các thông tin/số 
liệu/kết quả ĐLĐG thu thập được; 

4. Tham gia giảng dạy các khoá bồi dưỡng hoặc các chuyên đề về kiểm tra 
đánh giá chất lượng đào tạo, chương trình, dự án… 

5. Thiết kế các đề thi đạt chuẩn; 

6. Điều hành hoặc giữ vị trí chủ chốt trong công tác quản lý các chương 
trình đo lường đánh giá có chất lượng và hiệu quả. 

Đối tượng được thi tuyển: 

* Đối với học viên là người Việt Nam: Người dự tuyển phải tốt nghiệp đại 
học hệ chính quy từ loại khá trở lên và có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong 
lĩnh vực giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan đến đo lường đánh giá. 
(có xét loại TB Khá – 4 năm kinh nghiệm trở lên) 

* Đối với học viên người nước ngoài: Được xét tuyển theo quy định của 
Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Môn thi tuyển: 

* Môn cơ bản: Logic học; 

* Môn cơ sở: Giáo dục học; 



* Môn Ngoại ngữ: Được chọn một trong năm thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, 
Đức, Trung, trình độ B trở lên.  

(Các đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ: 1.Có bằng tốt nghiệp đại 
học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng trên; 2.Có 
bằng đại học, thạc sỹ ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong học 
tập là một trong năm thứ tiếng trên; 3. Có chứng chỉ TOEFL 400 điểm 
hoặc IELTS 4.0, các chứng chỉ này có giá trị trong 02 năm kể từ ngày cấp 
chứng chỉ; 4. Có chứng chỉ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học 
ở ĐHQGHN trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến 
ngày dự thi sau đại học). 

Hình thức đào tạo: 

Đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo là 3 năm tại Trung tâm Khảo 
thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường 
Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM. 

Hồ sơ đăng ký dự thi: 

· Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu ĐHQGHN; 

· Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng 
tốt nghiệp không ghi loại tốt nghiệp); 

· Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính 
quyền địa phương nơi thí sinh cư trú; 

· Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý nếu người 
dự thi đang làm việc tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc 
ngoài nhà nước; (không áp dụng đối với thí sinh tự do). 

· Giấy chứng nhận thâm niên công tác kèm theo bản sao có công chứng 
quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng dài hạn để chứng nhận 
thâm niên công tác; 

· Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng được miễn thi môn 
Ngoại ngữ (nếu có) 

· Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). 

· Giấy chứng nhận sức khoẻ; 

· Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ của người dự thi; 



· ảnh mầu 3×4 (04 ảnh) có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh và nơi 
sinh ở phía sau ảnh. 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Dự kiến đến ngày 30 tháng 06 năm 2010 

* Các đối tượng ưu tiên phải hoàn tất thủ tục ưu tiên cùng với hồ sơ (mọi 
trường hợp có xác nhận ưu tiên sau khi thi đều không hợp lệ). 

Thời gian ôn thi: (Dự kiến) từ ngày 15/07/2010 đến ngày 20/08/2010 

Thời gian thi tuyển: Các ngày 28; 29 tháng 8 năm 2010 

Địa chỉ liên hệ: 

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo – Phòng 403, Nhà 
Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung Quận Thủ Đức, 
TPHCM. 

Tel: 848 37242181 – 1415 ; Fax: 848 37242162 

Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn; dtthanh@vnuhcm.edu.vn;  

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=detailview&catid=7&msgid=1479
&menungangid= 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:18 chiều  

Danh sách học viên cao học Đo lường và Đánh giá trong giáo dục năm 
2008 
22/10/2008 13:57 (GMT+7) 
Danh sách học viên cao học Đo lường và Đánh giá trong giáo dục năm 
2008 
Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục 
Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục năm 2008. 
Đơn vị đào tạo: Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, 
ĐHQG-HCM liên kết với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và 
Nghiên cứu Phát triển giáo dục, ĐHQGHN.  

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=detailview&catid=7&msgid=522&
menungangid= 

Trả lời  
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o chuyennghiep đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:20 chiều  

Dưới đây là những menu trong web của bác PA, có menu “đào tạo”: 

Giới thiệu chung 
ĐBCL tại ĐHQG-HCM 
Công tác Khảo thí 
Đào tạo 
Nghiên cứu khoa học 
Hội nghị hội thảo 
Đối tác 
Dịch vụ 
VN400 
Công Đoàn 
Trang thành viên 

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=clientmsg&specialmsgid=gioithieu&catid
=0&menuid=34 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 8:23 chiều  

Trong link này có đoạn: 

3. Hình thức đào tạo: 

* Đào tạo không tập trung: Thời gian đào tạo là 3 năm tại Trung tâm Khảo 
thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường 
Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM  

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=detailview&catid=7&menungangi
d=&msgid=250 

Trả lời  

26. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:15 chiều  

Tôi cũng xin đưa lên đây mail khi TS VTPA mời tôi lo giảng dạy nghiên cứu khoa học để 
mọi người cùng đánh giá một TS hiểu về NCKH như thế nào: 
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Gửi chị 
Phương Anh 
X 
Reply 
Ho Hai to Phuong 
show details Feb 3 
Chào chị PA, 

Trước mắt phần nghiên cứu khoa học và 1 chút về thống kê để giúp cho 
cái đề cương của Bích. Lần sau sẽ tính tiếp nếu có nhu cầu cụ thể sẽ 
soạn thêm. 

Tôi soạn theo đúng yếu cầu mà tôi cảm nhận được những gì Bích cần. Tôi 
khg soạn theo bài bản lớp lan như sách vở. 

Chị xem nó có hiện lên hết những công thức toán về độ lệch chuẩn, cỡ 
mẫu, và các công thức khác được khg? Nếu nó hiện lên hết thì thôi. Còn 
nếu nó trục trặc gì thì báo tôi để tôi qua xem máy của chị có thiếu 
phần cài đặt gì khg nhé. 

BS Hải 

– 
Tobe or not Tobe 
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA.ppt 
361K View Download 
Reply 
Forward 
Phuong is not available to chat 
Reply 
T. Phuong Anh Vu to me 
show details Feb 4 
Anh Hai oi, 

toi doc phan anh chuan bi roi, va cam thay delighted – thich thu – vi nhieu le: 
1. anh soan rat de hieu, co chat luong; 
2. anh lam viec that ky luong, nguoc lai han voi cach lam hien nay: qua loa cho 
xong, lay tien bo tui (ma tiec thay la tien thi cung chang co nhieu, co le vi the nen 
moi lam qua loa!) 
3. toi con rat nhieu cho co the hoc tu anh, nen … se con phai nho va anh dai dai, dai 
dai. va phai ton anh lam “su phu” roi  

ngoai ra, toi co mot cau hoi ngan va mot de nghi: 

1. cau hoi: anh co the giai thich them cho toi, va co le la giai thich chung ngay mai, 
ve 2 tu ma anh co dung trong phan powerpoint ma anh da chuan bi, do la: tien cuu 



va hoi cuu la gi khong. va vi du cua moi loai. vi toi chi tiep xuc voi nhung thuat ngu 
tieng Anh (giong ong Tuan) ma it biet cac thuat ngu tieng Viet, va vi he thong thuat 
ngu khoa hoc cua minh chua duoc thong nhat, nen moi nguoi dung mot cach. 

2. de nghi: co le ngay mai anh chi lam duoc toi slide so 15, 16 gi do la cung (het phan 
dau). phan con lai co the danh cho Bich, hoac toi, noi lai ve de cuong nghien cuu da 
gui anh, va nhung thac mac. con phan thong ke chac chua di vao duoc dau. vi chac 
chan la cac em co nhieu thac mac. ngay ca toi cung thac mac. vi du y nghia thuc te 
cua do lech chuan, phuong sai vv trong nghien cuu, chon mau, chuyen doi thang 
diem tu diem tho sang diem chuan vv. 

tom lai, chac chan la bon toi con can nho den anh dai dai. Anh dung la mot godsend, 
mot cua quy tu tren troi roi xuong cho bon toi anh Hai a! cam on anh rat nhieu 
nhieu nhieu … 

PA 

Vào 17:11 Ngày 03 tháng 2 năm 2010, Ho Hai 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 6:16 chiều  

Chi tiết này cho thấy BS Hải đã từng giảng ở nơi của bác Phương Anh. 

Trả lời  

27. Anh Kiet đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 12:30 chiều  

Anh Hồ Hải kinh! 

Tôi vẫn giử nguyên lòng quý trọng tâm huyết cháy bỏng và những cố gắng không mệt 
mỏi của anh cho giáo dục nước nhà. 
Tôi vẫn nhớ lời anh khuyên “vấn đề là phải cứu nên giáo dục chứ không phải vì vài cá 
nhân nào đó”. Đó là lời khuyên đúng không chỉ với tôi mà cho tất cả chúng ta. Qua 
những thôi tin liên tục gần dây tôi thấy xuất hiện một xu hướng mới rất nguy hiểm: đề 
cao, tung hoả mù về giá trị tiên tiến của hệ thống đào tạo online, tạo ra luồng thông tin về 
hệ thống này trên công luận để làm cơ sở cho Bộ GD-DT công nhận các chuơng trình 
online đã có và mở rộng việc liên kết mới. Những người làm việc này có thế lực, có tiền 
bạc và quan trong hơn cả là thu lợi nhuận khổng lồ trên sự mù mờ và yếu ớt của cộng 
đồng người Việt. Mác từng nói:Tôn giáo chấp nhận cho người ta vi phạm 99% tín điều 
của nó nhưng chỉ cần vi phạm đến 1% quyền lợi nó sẽ không cho phép chúng ta tồn tại. 
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Vì vậy, lực cản, lực chống đối lại mong muốn chính đáng của anh, của tôi và những 
người liêm chính khác là rất lớn. Để đạt được mong muốn tốt đẹp đó, cần bình tỉnh hơn, 
có phương pháp tốt hơn và nhìn mọi việc khách quan hơn. 

Trả lời  

o BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 2:06 chiều  

Dear Anh Kiệt, 

Nếu tôi không bình tỉnh thì tôi không biết bây giờ Anh Kiệt sẽ như thế nào? 

Tôi rất quí Anh Kiệt. Nhưng những gì tôi và Anh Kiệt đã nói chiều nay. Mong 
Anh Kiệt thấu hiểu. 

Vàng thật và vàng giả ở đâu cũng có. Theo trường phái triết học hiện sinh của 
Friedrich Nietzsche mà sau này Jean Paul Sartre mở rộng thì có 1 cặp phạm trù nó 
cũng giống như vật chất – ý thức bên duy vật luận là: ý thức và vô thức. 

Con người khác với gỗ đá. Gỗ đá là vật vô tri, vô giác. Nó đã được thẩm định qua 
sử dụng của con người. Nên khi nói gỗ mun hay cẩm lai là biết gỗ tốt. Còn gỗ 
ngo, thông thì dễ bị mối mọt ăn, thuộc loại gỗ thường. 

Đối với con người ngoài phần xác như gỗ đ1a còn có phần hồn tồn tại gọi là ý 
thức. Ý thức này nó là một bài toán có vô vàn nghiệm số và các nghiệm số ấy 
thay đổi liên tục theo thời gian, khó lòng nắm bắt. Nên muốn hiểu 1 con người 
cần phải tiếp xúc, cảm nhận, suy luận và đi từ phương pháp luận qui nạp của 
Aristote – Bacon – Decartes đến phương pháp luận logic thì mới nắm bắt được 
con người thực. Chưa tiếp xúc, cọ sát và làm việc với nhau chưa thể hiểu nhau 
được. 

Xin lỗi là vì Anh Kiệt muốn nói triết học, nên tôi xin nói về trết hoọc một cách 
khoa học thực tiễn với cuộc sống. Có thể nó nặng. Chứ tôi không muốn làm rối trí 
của Anh Kiệt. Mong cảm thông. 

Trả lời  

28. 2v đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 1:25 chiều  

Việc anh Hải đưa vấn đề về giáo dục để cộng đồng hiểu rõ hơn về những thông tin không 
chính xác khi chiêu sinh của một số trường. Nếu thực sự công tâm, những trường liên 
quan có thể cung cấp thông tin để anh Hải và mọi người cùng kiểm chứng và đánh giá. 
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Việc một số người nhục mạ hoặc dùng ngôn từ thiếu văn hóa hay dọa dẫm là điều không 
chấp nhận được. Đối với anh Hải, anh đã dùng thời gian và kiến thức của mình để đánh 
lên tiếng chuông báo động về nạn liên kết đào tạo giáo dục không lành mạnh. Đối với 
những ai phản đối, họ cũng nên dùng chất xám của mình để minh chứng điều ngược lại. 
Nếu đuối lý thì nên im lặng. Như vậy mới công bằng. 

Trả lời  

29. La Khanh Linh đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 2:34 chiều  

Tôi không biết ông bác sĩ Ho Hai là ai và chưa hề va chạm nhau về quyền lợi tinh thân 
hay vật chất. 
Khiêm tốn không phai la nhu nhược hay kém tự tin mà đó là hành vi ứng xữ văn 
minh,tôn trọng,tế nhị.Không áp đặt hoặc tự cho mình la người hiêu biết hơn tất ca mọi 
người. 
Đưng nên xúc phạm đến trí thông minh cua 87 triệu dân trên dât nước hình chư S 
này,what so ever. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 2:56 chiều  

Tôi nghĩ bác đừng nên rao giảng những bài học đạo đức cấp 2 ở đây nữa. Đừng 
nên đánh đồng không khiêm tốn = khoông văn minh, không tế nhị 
Cũng đừng nên đem 87 triệu dân ra làm thế lực cho phát ngôn của mình nữa. Tự 
cho mình là giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó = xúc phạm 87 triệu người VN à?  

Trong một xã hội mà người giỏi không được tỏ ra là giỏi, người giàu không được 
phép khoe giàu, người đạo đức không được phép tỏ ra đạo đức, thì cái xã hội đó 
cuối cùng chỉ dần dần tàn lui, dân tộc đó cũng dần dần trở thành làm tôi mọi cho 
dân tộc khác mà thôi. 

Trả lời  

o BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 3:29 chiều  

Mao Trạch Đông có 2 phát kiến vĩ đại cho lũ lừa người làm thwo là: 

1. Chụp mũ, nâng quan điểm và hại người tốt. 
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2. Hô khẩu hiệu như Nhậm Ngã Hành và Đinh Xuân Thu trong Võ Lâm Ngũ Bá 
(hay còn gọi là Thiên Long Bác Bộ?)của Kim Dung. 

Nên khi Kim Dung viết bộ Thiên Long Bác Bộ Mao đã tử hình Kim Dung vắng 
mắt, vì Kim Dung đã mượn võ hiệp ký sử truyền kỳ để moi ra âm mưu thâm độc 
của Mao. 

Mến, 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 5:32 chiều  

Nhậm Ngã Hành là giáo chủ Nhật nguyệt thần giáo, nhân vật trong bộ tiếu 
ngạo giang hồ, ông này bắt giáo chúng phải tung hô giáo chủ thiên thu 
trọn đời, nhất thống giang hồ. Đinh Xuân Thu là trưởng môn phái tinh túc, 
là nhân vật trong bộ Thiên Long Bát bộ, cũng bắt đám đệ tử tung hô đệ 
nhất thiên hạ, cũng tung hô trường thọ. Võ Lâm Ngũ Bá là bộ khác, không 
dính dáng 2 nhân vật này. 

Spam một tí. 

Trả lời  

30. JIPV đã nói 

Tháng Chín 12, 2010 lúc 5:14 chiều  

JIPV@: 

Kính gửi:  

Bác Vũ Thị Phương Anh 

Bác Hồ Hải 

Các bác khác 

Trước tiên, JIPV xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình tranh luận trên JIPV. Sự tranh 
luận này thể hiện lòng nhiệt quyết của các bác đối với nền giáo dục của đất nước. 

Bác Phương Anh và bác Hải đều đã được JIPV xem là những Chính khách của 
JIPV vì trang blogs của hai bác đã được JIPV đặt link ở phiá trên, “BS Hồ Hải” và 
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“Nghiên cứu GD VN”. Điều này cho thấy JIPV không có thành kiến với bất kỳ ai 
trong hai bác. 

Bác Phương Anh có đề nghị JIPV xóa comments của bác Hải về bác. Đây là đề nghị 
hoàn toàn hợp lí, phù hợp với quy định của JIPV. Tuy nhiên bác Hải cũng đã có 
phản hồi về những gì bác ấy phát biểu, và cũng theo đề nghị của 4th Managing 
Editor (Giaosudom4) của JIPV, JIPV tạm thời chưa xóa những tranh luận phía 
trên.  

Hai bác nếu có những bất đồng không nói trực tiếp được thì có thể xem JIPV là một 
trung gian để hai bác trao đổi và hiểu nhau hơn. JIPV ủng hộ tranh luận của hai 
bác. 

Đối tượng chính của JIPV là các GS, PGS, nhưng gần đây do yêu cầu thực tế, JIPV 
đã mở thêm hai Viện nghiên cứu cao cấp “Viện nghiên cứu cao cấp về Trường dỏm 
– Institute for Advanced Study of Fake Schools – IASFS” và “Viện nghiên cứu cao 
cấp về lý lịch khoa học của cá nhân kinh doanh bằng dỏm – Institute for Advanced 
Study of Vitaes of Fake-degree Sellers – IASVFS”. Và chứng năng cụ thể như sau: 
 
Viện nghiên cứu cao cấp về Trường dỏm – Institute for Advanced Study of Fake 
Schools – IASFS 

Chức năng: Nghiên cứu và phát hiện các cơ sở đào tạo (chủ yếu ở nước ngoài) có dấu 
hiệu dỏm. Những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào công nghệ phát hiện GS, 
PGS dỏm, cũng như cung cấp dịch vụ thông tin miễn phí về trường dỏm cho các cá 
nhân lương thiện, và tổ chức giáo dục lương thiện. 

Viện nghiên cứu cao cấp về lý lịch khoa học của cá nhân kinh doanh bằng dỏm – 
Institute for Advanced Study of Vitaes of Fake-degree Sellers – IASVFS 

Chức năng: Nghiên cứu lý lịch khoa học của cá nhân liên quan đến hoạt động kinh 
doanh bằng dỏm. Những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào công nghệ phát hiện 
GS, PGS dỏm, cũng như cung cấp dịch vụ thông tin miễn phí về cá nhân dỏm cho các 
cá nhân lương thiện, và những tổ chức giáo dục lương thiện. 

Do đó những trao đổi của bác Phương Anh, bác Hồ Hải và các bác khác hoàn toàn 
phù hợp với hoạt động khoa học của JIPV.  

Vậy JIPV kính mời các bác tiếp tục tranh luận trên tinh thần tôn trọng sự thật. 
Những vấn đề khó nói thì các bác có thể email cho JIPV (xin xem địa chỉ email 
trong “Trò chuyện& Liên hệ”). 

JIPV kính chúc các bác khỏe, 

JIPV 



Ps: Gửi riêng bác La Khanh Linh: Bác đã có những comments không phù hợp với 
quy định của JIPV. Tuy nhiên 4th Managing Editor và bác Hải đã phản hồi bác và 
cũng có đề nghị không xóa comments của bác nên tạm thời là như thế. Bác vui lòng 
chuyển từ tấn công, chụp mũ sang khoa học để không mất quyền comment trên 
JIPV. 

Trả lời  

31. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:37 sáng  

Câu chuyện bếp núc cũng nên dừng ở đây. Dừng không có nghĩa là ngưng vĩnh viễn. 
Điều đó có nghĩa là: Tôi cũng xin tuyên bố rõ ràng rằng: Nếu bất kỳ ai đem tôi ra so 
sánh với TS VTPA là tôi không để yên cho quí vị, trong đó có TS VTPA, vì có so 
sánh được bao giờ? Một người làm khoa học chân chính khác với người không làm 
khoa học chân chính là biết tìm tài liệu ở đâu và cất giữ tài liệu chỗ nào để khi cần 
dùng” 

Rất mong sự thấu hiểu, một ngày mới tốt đẹp. 

Trả lời  

32. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:37 sáng  

Có bạn nào ở bên Úc thẩm định dùm yêu cầu này của một độc giả của trang blog của tớ 
như sau: 

thưa BS Hồ Hải, biết là anh cũng bận rất nhiều việc nhưng trước rừng thông tin rối 
rắm như hiện nay, thật khó để phân biệt “thật – giả” của cái nạn loạn liên kết đào 
tạo này. Vậy cũng mong anh kiểm tra và cho thông tin giúp là Chương trình MBA 
của ĐH kinh tế TP.HCM – ĐH Curtin (Úc)- (nhưng không rõ là ĐH Công nghệ 
Curtin hay Curtin fake)có được công nhận và có giá trị không? cũng tương tự là 
ĐH Bình Dương – ĐH Benedictine. 
rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của anh. Xin chân thành cảm ơn. 

Xin cảm ơn, 

Trả lời  

33. lam đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:15 sáng  
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thưa BS Hồ Hải, rất cảm ơn BS đã phản hồi nhanh, dưới đây là link của chương trình 
LKĐT ĐHKT – ĐH Curtin: http://www.curtin.ueh.edu.vn/Programs.htm 
còn CT của ĐH BD – ĐH Benedictine thì tôi không tìm được link hoặc thông tin nào trên 
website của ĐH BD, tuy nhiên tra cứu thì trường Benedictine ở Illinois là trường được 
công nhận cấp vùng. 
thêm thông tin về 2 CTLK này trong danh sách 112 trường được Bộ GD-ĐT cấp phép: 
Curtin: công văn 1707/VPCP-QHQT ngày 05/4/2005 
Benedictine: công văn số 5141/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2009 

Trả lời  

34. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:24 sáng  

Theo tôi thấy BS Hải cần trả lời trong mấy cái của bác Nghiêm Quang đưa ra cho độc giả 
không am hiểu biết là BS Hải đúng và NQ sai. Chứ bác Hải bảo ông kia thua con của bác 
Hải như thế thì chưa đúng với tinh thần JIPV lắm. 

La Khánh Linh thì Editor có tra ra IP được không? bác này tấn công cá nhân “bully” dù 
ra vẽ trí thức nhẹ nhàng chứ không phải BS Hải. 

Trả lời  

35. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:58 sáng  

Dear, 

Tôi xin nói rõ thêm là có vài người trên dãy đất chữ S đã có những quan điểm về các 
trường đào tạo online và hệ thống kiểm định Mỹ đồng quan điểm với BS Hồ Hải, từ 
trước đây chứ không phải bây giờ mới ồn ào. 

Tôi xin dẫn chứng ông GSTS Lưu Tiến Hiệp (PhD của Úc), nguyên hiệu phó trường ĐH 
Hoasen trước đây, cách đây khoảng 15 năm là đã nhận diện & có quan điểm giống BS Hồ 
Hải chuyện các trường dởm… Và tôi đã từng chứng kiến ông nhiều lần từ chối lời mời 
hợp tác với các trường trên… 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:00 sáng  
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Nhưng hình như ông chưa đưa lên phương tiện thông tin đại chúng như BS Hồ 
Hải? Việc BS Hồ Hải làm là đáng trân trọng. Đấu tranh mạnh như thế thì mới 
mong dẹp trường dỏm. 

Trả lời  

36. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:01 sáng  

Về Nghiêm Quang thì để tôn trọng tính khoa học của website & các độc giả ở đây, tôi 
thấy không cần phải tranh luận gì về trường hợp này cho mắc công… 

Trả lời  

37. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:06 sáng  

Chữ Review mà dịch nghĩa “Ôn Tập” trong trường hợp Princeton Review thì không phải 
lẽ tí nào, nó có nghĩa là “Xem Xét Đánh Giá” thì đúng hơn! 

Trả lời  

o TuaVan đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:09 sáng  

Bác Nothing dịch nghĩa review rất hay, tôi suy nghĩ mãi mà không ra từ nào cho 
hay như thế. 

Tôi không đồng ý với bác Nothing cái câu “Về Nghiêm Quang thì để tôn trọng 
tính khoa học của website & các độc giả ở đây, tôi thấy không cần phải tranh luận 
gì về trường hợp này cho mắc công”, nói như thế người ngoài nhìn vào họ nói 
JIPV cũng không có dẫn chứng, chỉ chụp mũ. 

BS Hồ Hải tranh luận với TS VTPA có các dẫn chứng rõ ràng và thuyết phục cho 
thấy TS VTPA “mời” anh Hải tới giảng bài tại TT của chị. Bây giờ BS cũng có 
thể làm gãy lý luận của Nghiêm Quang tại đây thì mọi người (có IQ thấp như tôi) 
mới hiểu và bị thuyết phục. 

Trả lời  

38. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 9:07 sáng  
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Hehehe, Xin trả lời với một vài bạn không đọc bài của tôi mà chỉ đọc những tranh luận 
của những người không hiểu biết bị kẻ khác giật dây tấn công tôi nhưng không có cơ sở 
khoa học. 

Nghiêm Quang và một số bạn chưa đọc bài: VÀI NÉT VỀ MỘT CÁC TỔ CHỨC ĐỘC 
LẬP ĐÁNG TIN CẬY CỦA MỸ. Tốt nhất nên đọc để hiể hiểu trước khi hỏi.  

Tôi nghĩ Admin của JIPV đã bị một số nặc danh như TuaVan vào spam làm tôi mất thì 
giờ vô bổ. 

Trả lời  

39. Hoa Súng đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 9:12 sáng  

Thông tin về việc trung tâm của bác Phương Anh không có chức năng đào tạo là đúng. 
Chức năng đào tạo ở đây được hiểu là đào tạo ở cấp đại học trở lên vì đây là một trường 
đại học. Tuy nhiên, trung tâm của bác Phương Anh vẫn có chức năng đào tạo các khóa 
ngắn hạn và các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo như giới thiệu trên website. 
http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=clientmsg&specialmsgid=gioithieu&catid=0&me
nuid=34 
Chương trình cao học tại trung tâm của bác Phương Anh là liên kết với một trung tâm có 
chức năng đào tạo cùng lãnh vực ngoài Hà Nội. Chương trình thực hiện theo quy chế của 
ĐHQG Hà Nội. Điều này càng khẳng định trung tâm của bác Phương Anh không có chức 
năng đào tạo vì nếu có chức năng này thì không cần thực hiện liên kết. 
http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=view&menuid=3&catid=7 
Việc trên website của trung tâm có mục đào tạo chỉ mang ý nghĩa cung cấp thông tin về 
đào tạo mà thôi. Nó không có nghĩa trung tâm của bác Phương Anh có chức năng đào 
tạo. 
Mình chỉ khẳng định trung tâm của bác Phương Anh không có chức năng đào tạo thôi 
còn những vấn đề khác mình không có ý kiến. 

Trả lời  

40. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 11:36 sáng  

Tôi yêu cầu anh Hải đưa ra những chứng cớ mà anh ấy đã nói là có. Nếu anh ấy không 
đưa ra được thì đúng là vu khống, và tôi sẽ khởi kiện. 

Trả lời  

41. Vu Thi Phuong Anh đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 11:53 sáng  

Xin nói thêm: 

Anh Hải cần đưa ra những chứng cứ sau: 

1. Hợp đồng giảng dạy. Dạy cái gì, dạy cho ai? Dạy vào lúc nào? Và các chi tiết thanh 
toán của hợp đồng. Ai đã nhận tiền của ai, thanh toán xong chưa, còn ai có công nợ gì với 
ai không? 

Chỉ có một bài trao đổi duy nhất (và cũng có những vấn đề đấy, các anh chị cứ xem xét 
kỹ) mà anh Hải đưa lên mà mọi cũng tin đó là giảng dạy sao?  

Còn những bài viết đăng trên bản tin, ở mục “Thời sự và suy nghĩ”, gần giống như những 
mẩu viết trên blog, mà là nghiên cứu hàn lâm sao? 

2. Bằng chứng về năng lực của tôi. Đây là sự vu khống và xúc phạm. 

Ngoài ra, tôi phản đối việc anh Hải đưa thư cá nhân của tôi gửi cho anh ấy lên chốn công 
cộng. Tôi cũng có nhiều thư trao đổi giữa anh Hải với tôi, những điều mà anh ấy có lẽ sẽ 
không muốn thấy, nhưng tôi không đưa lên vì đưa thư cá nhân ở nơi công cộng mà không 
được phép của người khác là phi đạo đức. Tôi sẽ chỉ sử dụng khi cần phải khởi kiện. 

Tôi nhắc lại yêu cầu anh Hải phải rút lại lời xúc phạm ở trên và xin lỗi công khai. Nếu 
không, tôi sẽ thực sự khởi kiện, và khởi kiện cả Tạp chí GS Dỏm đã tiếp tay cho anh Hải 
xúc phạm tôi. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:26 chiều  

@Vu Thi Phuong Anh: bác admin đã phát biểu xem bác và BS Hồ Hải là những 
chính khách của JIPV nên JIPV sẽ đứng giữa trong việc của bác và BS Hồ Hải. 
Nơi đây sẽ là nơi trung gian để 2 bác trao đổi ý kiến, tranh luận. Xin nhắc bác, 
JIPV không tiếp tay BS Hồ Hải xúc phạm bác! Một số editors ủng hộ BS Hồ Hải 
không có nghĩa là JIPV ủng hộ, tôi thấy cũng có một số ý kiến của editors ủng hộ 
bác vẫn được đăng cơ mà! 

Trả lời  

42. ba0gia đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:03 chiều  
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đến đây thì mọi chuyện phải được làm rõ ràng. 

Trả lời  

43. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:23 chiều  

Dear chị VTPA, 

Hoan hô chị đã có chiến lược marketing cho blog của BS Hồ Hải và tạp chí GS Dởm 
bằng cách tạo xì căng đan với tư cách giữa các cá nhân. 

Hy vọng chuyện này sẽ không gây trở ngại đến việc lôi ra ánh sáng các trường dởm, bằng 
cấp dởm và năng lực dởm… vấn nạn giáo dục VN. 

Hãy vì mục đích chung làm trong sạch bộ máy giáo dục VN vì thế hệ sau của con em 
chúng ta & đất mẹ VN, xin các vị đừng vì những chuyện không đâu mà gây cảnh nồi da 
xáo thịt để rồi người ngoài sẽ cười vào mũi chúng ta. 

Xin hết. 

Trả lời  

44. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:45 chiều  

Chào mọi người, 

1. Việc đưa thông tin xúc phạm cá nhân (năng lực của tôi????) lên đây là việc do chính 
BS Hồ Hải bắt đầu. Tôi không hề đọc trang này, vì nó nằm ngoài mối quan tâm của tôi 
cho đến khi được bạn bè báo cho biết.  

Thực sự tôi cũng chẳng quan tâm đến những phát biểu của BS Hồ Hải vì năng lực của tôi 
độc lập với những phát biểu thiếu căn cứ đó.  

2. Nhưng một khi đã đưa lên công cộng, nếu tôi không phản đối thì có nghĩa là đồng ý 
rằng những điều BS Hồ Hải nói về tôi là đúng?  

3. Tôi nghĩ, nếu là một diễn đàn tốt, có chất lượng và có trách nhiệm thì những phát biểu 
như của BS Hồ Hải đã bị lọc ngay từ đầu. Còn nếu đó là tiêu chuẩn riêng của Tạp chí thì 
tôi không có ý kiến. 
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4. Tôi sẽ không trao đổi thêm nữa vì đúng là không muốn marketing cho ai! Có lẽ bạn gì 
trên này nói đúng, chẳng qua những việc này là BS Hồ Hải muốn tự marketing cho mình, 
và cho Tạp chí này mà thôi 

Nhưng tôi sẽ chờ phản hồi của BS Hồ Hải. Nếu ông ấy không đưa ra được chứng cớ như 
tôi đòi hỏi thì hy vọng mọi người cũng đã hiểu. Những chứng cớ đó chính tôi có thể đưa 
ra, nhưng sẽ không đưa vì tôi không có thói quen tấn công cá nhân, bôi xấu người khác ở 
nơi công cộng. 

PA 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:08 chiều  

@VTPA: BS Hồ Hải chỉ đề cập đến bác kể từ comment số 16 vào ngày hôm qua 
và comment đó tôi không thấy gì gọi là xúc phạm cá nhân cả, tôi nhận thấy BS 
Hồ Hải cũng đã kiềm chế khi đưa ra lời lẽ nhận xét về bác rồi. Và kể từ comments 
22 thì bác đã có mặt vì thế nói JIPV để BS Hồ Hải đưa thông tin xúc phạm cá 
nhân khi bác vắng mặt là sai và càng sai hơn khi bảo rằng JIPV tiếp tay. Bác đã 
nhiều lần phát ngôn không đúng về JIPV rồi đó. Hơn nữa JIPV đâu cần bác phải 
marketing? Bác nghĩ rằng bác đang marketing cho JIPV sao? JIPV không đủ uy 
tín à? Tôi thì không nghĩ vậy. 

Trả lời  

45. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:23 chiều  

Hehehe, cứ kiện. Tội gì lật bài tẩy ra trước khi người ta kiện mình? 

1. Là tiến sĩ mà không biết tiền cứu (prospactive study) và hồi cứu (retrospective study) 
thì có phải là tiến sĩ không? 

2. Ai nói trong thư là tôn tôi làm sư phụ? 

Phần còn lại để chờ TS VTPA kiện nhen. 

Huhuhu, sợ quá,  

Trả lời  

46. Emil Phạm đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:36 chiều  

Mến chao quy vị 
Trước tiên cho tôi xin lỗi về tiếng Việt của mình.Then,tôi cũng muốn tham gia một chut ý 
kiến trên diễn đàn này.Nơi nhũng người bạn Mỹ và tôi học thêm nhiều điều tốt mỗi 
ngày,kể cả học thêm tiếng Việt.Có một câu nói tôi tâm đắc và dùng nó hàng ngày để đối 
xử với nhân viên và câp trên của tôi:”Mình giận người khác,vì mình không hiểu 
họ.Người khác giận mình vì họ không hiểu mình”.Tranh luận cần thiết lắm,nhưng dể đi 
đến kiện tụng thì là diều khác.(Chúng tôi cũng đang làm những công việc liên quan đến 
luật pháp ở California)Duới cái nhìn của Group chúng tôi thì vụ kiện này sẽ không có kết 
quả gì hết,vì thiếu bằng chứng(Dù là 2 bên có hợp đồng hay những giấy tờ khác). 
Các bạn trong Group đặc biệt mến mộ Vuhuy vì lối tranh luận của anh(chị).Dù có thể tôi 
dịch và giải nghĩa bằng english chưa đúng với ý tiếng việt của Vuhuy lắm! 
Mến chào tất cả 
Emil Pham-Amy Nguyen-Dany Chavez,Leighton Susan 

Trả lời  

47. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:57 chiều  

Cứ để mọi việc ra ánh sáng xem ai thật ai giả. Xin mọi người đừng cản đường. Tôi lạy 
mọi người đừng cản kiện cáo vụ này. 

TS VTPA lấy tiến sĩ xong khoảng 1996, làm việc ở VN từ 1996 đến 2010, trong 14 năm 
làm ở nhiều nơi, nhưng làm nghiên cứu kiểm định chất lượng giáo dục không ít hơn 3 
năm, nhưng không hiểu tiếng Việt tiền cứu và hồi cứu là gì? Thế thì khi tiến sĩ lấy TS ở 
Úc có học NCKH không vậy? 

Nếu có học sao không biết? Mà lại bảo là: “1. cau hoi: anh co the giai thich them cho toi, 
va co le la giai thich chung ngay mai, ve 2 tu ma anh co dung trong phan powerpoint ma 
anh da chuan bi, do la: tien cuu va hoi cuu la gi khong. va vi du cua moi loai. vi toi chi 
tiep xuc voi nhung thuat ngu tieng Anh (giong ong Tuan) ma it biet cac thuat ngu tieng 
Viet, va vi he thong thuat ngu khoa hoc cua minh chua duoc thong nhat, nen moi nguoi 
dung mot cach.”. Thế thì không mời tôi để đến dạy cho TS thì dạy cho ai nhỉ? 

Dân nghiên cứu khoa học chân chính đọc chỉ 1 cái mail tôi đưa lên là đủ phải độn thổ rồi. 
Thế sao TS lại còn muốn gì nữa cà? Hay là vì TS chưa bao giờ biết nghiên cứu nên TS 
chưa đủ thấy cái TS cần phải yên lặng để che đậy cái mà tôi không muốn đưa ra? 

Tôi đã tôn trọng lắm rồi “TS” ợ!!! 

Xin mời cứ kiện. “Tôi làm việc luôn có luật sư cố vấn giấy tờ”. Hình như câu này tôi 
đã nói với TS lúc chúng ta thanh lý hợp đồng thì phải? 
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Chúc TS may mắn trong vụ kiện này, xin cảm ơn và nhớ nhanh chóng làm cho xong vụ 
này tôi hầu. 

Khà khà, 

Trả lời  

o Đi Đường đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:32 chiều  

Trước tiên tôi xin lưu ý, tôi là một độc giả của JIPV, chưa thuộc ban bệ gì ở đây. 
Nếu TS VTPA có kiện những thông tin tôi nêu dưới đây thì xin kiện chính tôi với 
nick “Đi Đường”. 

Căn cứ trang 

http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=clientmsg&specialmsgid=gioithieu&catid
=0&menuid=34 

thì TS VTPA là 

TS. Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Trung tâm, Giảng viên chính, Cao học giảng 
dạy tiếng Anh, Tiến sĩ ngành Đo lường và Đánh giá giáo dục (chuyên ngành trắc 
nghiệm ngôn ngữ) anhvu@vnuhcm.edu.vn 

Căn cứ những tranh luận phía trên: 

1/ TS VTPA khẳng định mình biết NCKH, và sắp kiện những ai “vu khống” rằng 
TS không biết NCKH 

2/ BS Hồ Hải bảo TS VTPA không biết NCKH và nghi ngờ về bằng TS của TS 
VTPA, dù học vị này được lấy từ Úc. 

Tôi thì không dám nhận xét cảm tính. Tôi làm như sau: 

a/ Tra trong ISI, http://apps.isiknowledge.com, với các keys: Author=(Phuong 
Anh VT) OR Author=(VTP Anh) OR Author=(Anh VTP) OR Author=(Phuong 
Anh V) OR Author=(Thi Phuong Anh V) OR Author=(Vu TPA) OR Author=(Vu 
Thi PA) thì tôi chưa thấy một công trình nào về lĩnh vực của TS VTPA (chỉ có 
một bài trên AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 31 Issue: 11 
Pages: 2417-2422 Published: 1978, nhưng tôi cho rằng không phải của đương sự). 

b/ Khi kiểm tra những công trình nghiêm túc không có thì tôi quay ra kiểm tra 
những công trình dạng “đại trà” (chất lượng thấp hơn). Tôi tra 
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http://scholar.google.com với key “Vu Thi Phuong Anh”, “VT Phuong Anh”, 
“Phuong Anh Vu Thi” thì tôi tìm được 

ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ Ở MALAYSIA: KHÁT VỌNG VÀ THỰC 
TẾ 
VT Phương Anh, PT Ly – Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2009 – 
vjol.info 
Nhà nước và công chúng Malaysia rất quan tâm đến việc xây dựng trường đại học 
đẳng cấp 
quốc tế (ĐHĐCQT), nhưng thành tích của họ trong lĩnh vực này còn khá khiêm 
tốn. Bài viết mô 
tả khái quát thực tiễn xây dựng ĐHĐCQT ở Malaysia và đưa ra những lý giải của 
các tác … 
Cached – All 6 versions  

Như vậy TS VTPA có một bài trên Tạp Chí PTKHCN ĐHQGTPHCM năm 2009.  

Nếu những thông tin của tôi là đầy đủ, không thiếu sót thì tôi nghĩ đương sự chưa 
biết thế nào là NCKH dạng nghiêm túc, chưa biết thế nào là cách viết một công 
trình khoa học nghiêm túc (đương nhiên bằng tiếng anh). Sau khi làm TS mà 
không đăng được bài nghiêm túc thì ….. tôi không biết phải nói sao! 

Đối với tôi, nhưng TS kiểu như thế thì rất tầm thường, ví như học trò lớp mười 
bảy, mười tám gì đó, chẳng hơn những người có bằng đại học nhưng có những 
khảo cứu nghiêm túc, ví dụ như trong danh sách này: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ 

Trên là nhật xét của tôi về biết hay không biết NCKH của đương sự. Nếu thông 
tin của tôi sai thì xin trang chủ xóa bài viết này, nếu thiếu sót thì xin bổ sung, nếu 
đúng thì tôi thấy đó là chuyện bình thường của người làm nghiên cứu. 

Trả lời  

 Đi Đường đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:40 chiều  

Yêu cầu học vị TS là ứng viên sau khi đạt nó phải có khả năng bắt đầu làm 
NCKH độc lập. Nhưng có làm hay không thì còn tùy người, tuỳ hoàn 
cảnh,….. Một luận án TS có thể chưá những công bố ISI, công bố đại trà, 
hoặc dạng monograph (nhưng phải có cái gì mới và có thể công bố sau 
đó). Tuy nhiên không phải ai cũng làm được luận án TS đúng nghĩa, và 
không phải TS ngoài VN là tốt (có nhiều luận án rất tồi). 
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Nếu TS VTPA ngưng nghiên cứu ngay sau khi bảo vệ TS thì tôi nghĩ 
chúng ta nên ngưng bàn về chuyện NCKH với đương sự. Ngược lại thì tôi 
nghĩ cũng nên bàn,…. 

Xin nói rõ thêm: dù cho đương sự có 20000000000 bài trên tạp chí đã nêu 
thì cũng không nói lên được gì! 

Trả lời  

48. Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:13 chiều  

@Đi Đường: Dạ xin hỏi anh Đi đường, anh có tiện thể tra luôn giùm BS Hồ Hải đã có 
bao nhiêu công trình đạt chuẩn ISI không? BS Hồi Hải đã có công bố công trình khoa học 
nào chưa? Vì tôi thấy BS Hải cứ tự xưng là mình biết nghiên cứu khoa học, mình giảng 
dạy nghiên cứu khoa học, mình biết làm khoa học, nên tôi thắc mắc như vậy. Cho dù BS 
Hải chưa có học vị TS, nhưng BS Hải vỗ ngực cho là mình biết làm khoa học, nên nếu có 
thể anh tra giùm cho mọi người được chiêm ngưỡng tài năng khoa học của BS Hải 
không? Chân thành cảm ơn anh. 

Trả lời  

o TS rất xịn đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:30 chiều  

Người không phải là TS thì không nhất thiết phải bàn về công bố kiểu ISI. Nhưng 
đối với TS biết NCKH thì đó là chuyện khác. Một anh BS không có quyền chê 
một chị TS không biết NCKH sao? Vấn đề là chê đúng hay chê sai? 

Riêng về GD thì đúng là BS Hồ Hải trội hơn TS VTPA. Thực tế đã chứng minh 
điều đó. 

Trả lời  

 Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:31 chiều  

@TS Rất Xịn. “Tôi đã nói câu này mà:Cho dù BS Hải chưa có học vị TS, 
nhưng BS Hải vỗ ngực cho là mình biết làm khoa học…”. Vấn đề là BS 
Hải xưng là mình biết nghiên cứu khoa học, làm việc khoa học… Nên tôi 
tò mò muốn biết vậy thôi. Anh đã tra thì tiện thể tra giúp và cho thiên hạ 
được chiêm ngưỡng các công trình khoa học của BS Hài. 
“Một anh BS không có quyền chê một chị TS không biết NCKH sao? Vấn 
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đề là chê đúng hay chê sai?”: Em đâu có nói là một BS không có quyền 
chê một TS không biết NCKH, nhưng vấn đề là anh BS đó chắc gì biết 
NCKH? Chắc gì hiểu NCKH là gì? Đã có công trình khoa học nào công 
bố chưa? Đã có đóng góp gì cho giới khoa học? CHo nghiên cứu khoa 
học…Chê đúng hay sai thì hậu xét đã ạ 

Riêng về GD thì đúng là BS Hồ Hải trội hơn TS VTPA. Thực tế đã chứng 
minh điều đó. 
-> Tôi thì không thấy điều đó. Nếu nói về hiểu biết thông tin về GS Mỹ 
nhờ tìm hiểu sach báo, google và thực tế thì có thể BS Hải hơn. Còn về 
GS nói chung thì chưa chắc. Tôi chưa thấy bằng chứng nào như thế. Nói 
câu “Thực tế đã chứng minh điều đó.” nghe có vẻ ngụy biện. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:56 chiều  

Tôi thấy trang này rất hay và khoa học đấy chứ: 
http://bshohai.blogspot.com/ 

Trả lời  

 Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:03 chiều  

@Tuan Ngoc: Có thể là rất hay với anh, tôi không có ý 
kiến. Còn khoa học, thì tôi không dám khẳng định. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:20 chiều  

@Vien: tôi tra giúp bạn luôn về ISI của bs Hồ Hải theo yêu cầu 
của bạn nhé 
ISI = 0 

Điều đó không nói lên điều gì cả bạn à. Nếu tôi là một anh cử nhân 
tôi không có quyền nói một vị TS đang làm việc tại một trường 
ĐH là không biết NCKH (nếu vị đó không có công bố gì) sao? 
Chẳng lẽ một vị bị nói như thế trả lời lại rằng anh không có công 
bố thì anh biết gì mà nói? Nói vậy nghe được không bạn? 
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Một TS đang công tác chuyên môn tại một trường ĐH phải xem 
NCKH là trách nhiệm và quyền lợi của mình, bị nói không biết 
NCKH thì phải tự nhìn nhận bản thân thì mới tiến bộ được. 
Một anh bác sĩ thì anh ta có NCKH hay không cũng chẳng quan 
trọng gì, nếu anh ấy có nói mình có NCKH thì cũng chẳng sao vì 
anh ta không cần phải công bố những gì anh ta đã nghiên cứu. Xin 
nhớ, anh ta đang làm việc tư nhân, những nghiên cứu của anh ta để 
phục vụ cho lợi ích của bản thân, có thể bán được ra tiền nên có 
điên mới công bố ra ngoài! 
Còn một TS làm trong môi trường học thuật thì khác, công bố 
khoa học là quan trọng và sống còn trong môi trường khoa học. 

Trả lời  

 Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:27 chiều  

Tôi lại phải nói đi nói lại điều này một lần nữa. Toàn bộ 
các com của tôi có đoạn nào nói rằng một anh cử nhân 
không được quyền nói một TS đang làm việc tại một 
trường đại học là không biết NCKH hay một BS không 
được quyền chê một TS không biết NCKH không? Xin mời 
bác đọc lại toàn bộ com của tôi… Vấn đề là người đó nhận 
xét có đúng không. Tôi thì cho rằng NCKH là một lĩnh vực 
chuyên sâu, không phải là vấn đề phổ thông đại chúng, nên 
người chưa từng NCKH, chưa hiểu biết về NCKH thì khó 
có khả năng nhận xét đúng được. Và BS Hải cứ cho là 
mình biết làm NCKH, mình giỏi làm điều đó, cũng được 
thôi, nói vậy thì tôi cũng nói được vậy. Nhưng nói thì phải 
có bằng cớ chứ, chả phải BS Hải nói là duy lí sao, BS nói 
gì cũng có dẫn chứng sao? Nên tôi mới thắc mắc về khả 
năng NCKH của BS Hải, muốn chiêm ngưỡng thôi. Giờ thì 
tôi cũng biết được phần nào. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:32 chiều  

chứng cứ thì bác Đi đường đã tìm rồi đó bạn. 

Trả lời  

 Vien đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:34 chiều  

Tôi hỏi chứng cứ về NCKH của bác Hải kìa. 
Còn TS Anh hoạt động trong khoa học xã 
hội. Lĩnh vực này có đặc thù riêng, rất khó 
có bài ISI. Các anh hẳn cũng hiểu điều này. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:45 chiều  

Tôi e rằng bạn không hiểu ý cái com ở phía 
trên của tôi. Tóm lại: 
Với 1 người trong môi trường học thuật mà 
không thấy công bố khoa học thì tôi xem 
như không biết NCKH.  

Với 1 người không ở trong môi trường khoa 
học, lại làm việc tư nhân mà không công bố 
khoa học thì tôi không đánh giá người đó có 
biết khoa học hay không (công bố để làm 
gì?) 

Trả lời  

49. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:24 chiều  

Chào mọi người, 

Do BS không đưa ra những chứng cứ mà tôi yêu cầu, lại có những comments như trên, 
nên tôi thấy mình phải có thêm một vài trao đổi cuối cùng: 

1. Theo BS Hồ Hải, NCKH chỉ có prospective và retrospective research (xin chú ý viết 
đúng chính tả tiếng Anh BS Hải nhé!). Ngoài ra không còn phương pháp gì khác? Và đó 
là chứng cớ cho trình độ của tôi? Lẽ ra tôi cần phải im lặng vì xấu hổ? Funny! 

2. Cũng theo BS Hồ Hải, đến trao đổi 1 buổi về các phương pháp định lượng với các 
chuyên viên trẻ của TT là “thỉnh giảng” tại ĐHQG-HCM trong 4 tháng? Xin mọi người 
chú ý đọc kỹ slide mà BS Hải đã nhiều lần quảng cáo xem trong đó có gì.  

Mục đích của tôi khi mời BS Hải là nói chuyện về nghiên cứu định lượng cho những 
chuyên viên trẻ của tôi, những người chuyên làm theo phương pháp định tính. Và với 
mục đích đó, tôi khen là BS Hải viết thú vị, dễ hiểu, “tôn làm sư phụ”.  
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Như thế, có nghĩa là BS Hải thực sự có trình độ cao hơn một TS như tôi, thực sự là bậc 
thầy của tôi, còn tôi thì là TS dỏm? Ha ha, funny thật đấy! Hình như BS Hải không hiểu 
thế nào là overstatement để đùa vui, xã giao, thậm chí hơi “giễu”, thì phải? 

3. BS Hồ Hải cho rằng 2 bài viết của BS Hải viết cho mục “Thời sự và suy nghĩ”, tương 
tự những bài viết trên blog, đã đăng trong bản tin lưu hành nội bộ của TT tôi là những 
nghiên cứu hàn lâm có thể đăng trên tạp chí khoa học ở nước ngoài? Đến đây thì tôi cảm 
thấy đỏ mặt vì xấu hổ, thực vậy.  

4. Với những “chứng cứ” về năng lực của tôi như trên, BS Hồ Hải thấy rằng không cần 
đưa ra thêm gì nữa? Nếu các bạn thấy đó là đúng, tôi không còn ý kiến.  

5. Có lẽ các bạn nói đúng, “bôi nhọ danh dự”, “vu khống” vv là những điều khó kiện. Tôi 
nhớ vụ Phương Thanh và Cô gái Đồ Long, kiện ra cũng chẳng được gì. Nhưng ít ra vụ 
này cho tôi hiểu rõ đạo đức ứng xử công cộng của BS Hồ Hải: lôi các thư cá nhân ra, cắt 
đầu cắt đuôi rồi diễn giải theo ý mình, và xem đó là chứng cứ. Nếu đó là cách làm được 
JIPV xem là bình thường, tôi cũng sẽ hết ý kiến.  

6. Vì BS Hải không đưa ra thêm chứng cứ gì, đặc biệt là câu hỏi số 1 của tôi về chi tiết 
hợp đồng và thanh toán, nên tôi nghĩ mọi việc đã rõ. Mọi người nên tự rút ra kết luận. 

Tôi sẽ không mất thì giờ ở đây nữa. Cám ơn các bạn đã theo dõi. 

Trả lời  

o TS rất xịn đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:38 chiều  

Ý vậy đâu có được TS VTPA! TS phải khởi kiện BS Hải chứ! Rồi TS còn phải 
chứng tỏ cho mọi người thấy TS có khả năng nghiên cứu khoa học nghiêm tức 
nữa. Xin nhấn mạnh là NCKH nghiêm túc nhé, các loại NCKH khác thì k nên 
bàn. 

Tôi theo dõi thấy TS VTPA showed private email trước mà: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-1/#comment-776 

Có lẽ JIPV là nơi để hai người giải quyết những mâu thuẫn khó nói. Nếu cần thì 
hai bác nên ra tòa. Tôi ủng hộ TS VTPA khởi kiện BS Hồ Hải ra toà vì BS Hải 
“vu khống” TS VTPA không biết NCKH, nhưng theo Đi Đường thì NCKH 
nghiêm túc của TS VTPA là zero tròn trịa: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-1/#comment-849. 
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Trả lời  

 Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:36 chiều  

Tôi thì thấy BS Hải “showed private email” ( nói như ngôn ngữ của anh 
TS Rất Xịn) 
Muốn biết ai showed trước, xem ở 
đây:http://bshohai.blogspot.com/2010/08/chuyen-phim-toan-hoc.html 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:10 sáng  

Chào bạn Tiến sĩ rất xịn, 

Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm ý nghĩa của việc “showed private email”. Nếu là 
thư của mình viết (chính mình là tác giả) thì có quyền đưa ra, vì nếu không 
đưa ra thì chính mình cũng có thể viết lại như thế mà. Nhắc tới việc đã viết 
như thế trong mail riêng chỉ là thói quen của những người quen chú thích 
mọi nguồn gốc của các ý kiến. 

Còn việc “showed private email”, một việc làm phi đạo đức và đáng lên 
án, chỉ là đưa thư riêng của người khác viết cho mình lên nơi công cộng 
mà không được phép, và nhằm mục đích không chính đáng (ví dụ tấn 
công, mạ lỵ người khác) mà thôi.  

Việc trích email cá nhân là một điều vô cùng cấm kỵ trong phép ứng xử 
của thời Internet (netiquette) và đã là nguyên tắc ứng xử của giới khoa học 
nước ngoài từ thập niên 1990 khi Internet bắt đầu phổ biến. Tôi nghĩ JIPV 
nên bổ sung điều này trong bộ luật lệ trao đổi trên diễn đàn này. 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:11 chiều  

TS VTPA có phản hồi gì về kết quả này không? 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-3/#comment-849 
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Trả lời  

50. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:41 chiều  

Tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng tại đây vì cả 2 đương sự đều không đưa thêm được ý kiến 
gì mới và để tránh diễn đàn trở thành nơi công kích lẫn nhau và đi lạc đề ra khỏi mục 
đích của Viện nên tôi đề nghị bác admin tạm thời khóa Viện này lại, vẫn nên giữ nguyên 
các comments trong vòng 24h. Sau 24h, bác admin hãy xóa tất cả các comments từ 
comments số 16 trở về sau và sẽ mở Viện lại. Xin cám ơn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:44 chiều  

Xin đính chính lại: bác admin nên giữ các comments từ comments số 32 đến số 
39. 

Trả lời  

 TS rất xịn đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:47 chiều  

Tôi thấy vẫn còn mà. TS VTPA đang khởi kiện. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:17 chiều  

Tôi ủng hộ tranh luận ở trên. Cứ nói rõ ràng với nhau một lần đề cuộc sống sau 
này dễ chịu hơn. Nhưng u phiền, bất đồng không nên giữ trong người. Tôi k hiểu 
sao bác Giaosudom4 lại đề nghị xóa những tranh luận trên. Cần phải lưu lại chứ. 
Có lẽ admin nên cài đặt tách trang thì hay hơn, ví dụ như sau bao nhiêu comments 
thì tách thành một trang để tiện theo dõi. 

Tôi mong các bên nói rõ ràng ra, tránh thách thức nhau. Khi đã hiểu nhau thì hai 
bên có thể nối lại tình bạn sau này, không phải tốt hơn sao? 

Có một bác từng tham gia JIPV đã lâu, nay vì lí do gì đó nên đã “ly khai” và có 
cái nhìn khác về cuộc tranh luận này. Theo tôi bác ấy không nên làm thế, dù biết 
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rằng trong không gian ảo của anh thì anh cứ tùy hứng. Bác này tố cáo Editors của 
JIPV tung hứng cho cuộc tranh luận này, và theo tôi thì bác này nói sai. Và chắc 
mọi người ở đây k quá ngây thơ, nên bác này nên khách quan hơn. 

Xin mời bác Phương Anh và bác Hồ Hải tiếp tục trao đổi. 

Trả lời  

 

 

715 phản hồi tới “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” 

1. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:13 chiều  

Tôi thấy cái trích dẫn dài dòng của bạn Vien đưa lên copy từ blog BS Ho Hai đọc mỏi cả 
mắt không biết để làm gì và dẫn chứng cho cái gì… híc. 

Phải chăng là minh họa cho thái độ của BS Ho Hai đ/v chị PA?! nếu thế thì có cái gì là 
khoa học để đánh giá về trình độ của hai người ở đây?! Tôi đọc thì thấy thấy rõ ràng là 
BS Ho Hai có giúp chị PA về giảng dạy về nghiên cứu khoa học gì đó, và trong quá trình 
làm việc BS Ho Hai đã thất vọng sao đó về TS PA thôi mà, chuyện này thật ra cũng 
thường thấy trong công việc, tôi thấy không có gì là to… vì không hợp thì thôi không 
cộng tác với nhau sau này là xong. 

Trả lời  

o Vien đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:21 chiều  

Tôi trích dẫn để cho thấy ai là người show private email trước kia mà. Anh 
nothing có lẽ không đọc đoạn đầu của tôi hở? Tôi không minh họa cho thái độ của 
BS HH với chị PA, cái này là bác suy diễn.  

Tôi đọc thì thấy thấy rõ ràng là BS Ho Hai có giúp chị PA về giảng dạy về nghiên 
cứu khoa học gì đó, và trong quá trình làm việc BS Ho Hai đã thất vọng sao đó về 
TS PA thôi mà, chuyện này thật ra cũng thường thấy trong công việc, tôi thấy 
không có gì là to… vì không hợp thì thôi không cộng tác với nhau sau này là 
xong. 
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->Cái này cô PA nói rõ ràng rồi mà, không có chuyện “giảng dạy về nghiên cứu 
khoa học”. BS Hải vin vào đó mà tự nhận mình giảng dạy nghiên cứu khoa học 
cho đối tượng sau đại học ở ĐH Quốc Gia, thật nực cười. 

Vậy xin hỏi trình độ khoa học của BS là như thế nào mà có thể được giảng dạy về 
NCKH cho đối tượng sau đại học? 

Trả lời  

 TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:49 chiều  

Hình như ông này dạy thống kê cho mấy bà TS kém (theo nghĩa chả biết 
thế nào là NCKH nghiêm túc – như thống kê phía trên). Điều này càng 
làm rõ trình độ của học giả nước ta nó kém như thế nào, nhiều GS hàng 
đầu mà còn dỏm thì TS có khá hơn. TS VTPA tuyên bố mạnh quá nhưng 
khả năng NCKH nghiêm túc là 0 thì nói gì. Ông Hải có thể chê trình độ 
yếu kém của bà TS, nhưng cũng nên cẩn thận khi phát biểu về NCKH, nên 
nói NCKH theo nghĩa nào thì hay hơn. JIPV là nơi đánh giá NCKH qua 
công bố nghiêm túc. 

Tôi thấy ý kiến này là hay: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
/comment-page-3/#comment-875 

Trả lời  

 TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:54 chiều  

JIPV không phải là nơi đánh giá trình độ TS (nếu k liên quan đến 
bằng dỏm), ứng viên phải từ GS, PGS trở lên. 

Tôi thấy bà PA cũng tham gia chống trường dỏm, k nên bàn quá 
sâu vào khả năng NCKH yếu kém của bà ấy. Như thế là rất tội. 

Trả lời  

2. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:12 chiều  
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Trả lời ý này trích của bạn Vien “Vậy xin hỏi trình độ khoa học của BS là như thế nào mà 
có thể được giảng dạy về NCKH cho đối tượng sau đại học?” 

Khái niệm Giảng & Dạy ở đây áp dụng cho người có kiến thức & kinh nghiệm nhiều 
hơn, là đã có thể hướng dẫn/dạy lại cho người biết ít hơn… chuyện này cũng thường gặp 
ở các nước phương Tây. Giảng dạy khác với các buổi thảo luận, seminar, 
presentation/discussion là trình bày & tranh luận ngang hàng nhau… Và theo đó không 
nhất thiết người bằng cấp thấp hơn là không thể Giảng & Dạy cho người có bằng cấp cao 
hơn… 

Vả lại tôi thấy có rất nhiều trường hợp sinh viên tốt nghiệp bachelor, do đã chuẩn bị tốt 
về kinh nghiệm & có học lực tốt nên sau khi ra trường xin được job. Trong khi nhiều sinh 
viên khác do điểm GPA thấp & chưa chuẩn bị tốt về kinh nghiệm nên đã không xin được 
việc, nên bắt buộc phải học tiếp lên master. Tới chừng lấy master degree xong lại càng 
khó xin việc hơn, lý do vì bằng cấp cao, công ty theo luật quy định phải trả mức lương 
cao hơn (mới có chuyện nhiều người muốn đi làm được phải dấu bằng…). Sau đó lại học 
tiếp lên PhD, tới chừng lấy xong PhD degree thì cũng đã gần 10 năm trời và chỉ còn có 
nước xin đi dạy, trong khi anh có bachelor degree ban đầu bây giờ mức lương đã tăng 
gấp 3-5 đến 10 lần mức lương đi dạy rồi… 

Trả lời  

3. Emil Pham đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:18 chiều  

Tôi xin được trở lại đề taì này một chút-về luật pháp 
Một vụ kiện dân sự thường có 2 lý do:Tiền hay Danh dự.Ở đây tôi nghĩ TS Vũ đang nói 
về Danh dự 
Tôi không dám khuyên TS điều gì cả,vì đối với tôi TS là bậc thầy về tuổi tác lẫn học 
vị.Nhưng tôi muốn góp chút ý kiến về mặt luật pháp hầu tránh những sự việc chẳng cần 
thiết mà lại tốn kém. 
1.Muốn thắng vụ kiện TS Vũ cần chứng minh danh dự mình bị thiệt hại như thế 
nào?(Ảnh hưởng đến đời sống gia đình,công việc,sức khỏe……) và phần quan trọng hơn 
là lời nói và hành động của đối phương là lý do duy nhất or ít ra đó là lý do chính khiến 
mình bị ảnh hưởng như vậy,…Khó quá. 
2.Nếu TS Vũ thắng vụ kiện ở tòa cuối cùng,thì việc thi hành án cũng không phải dẽ 
dàng…Otherhand,sự việc không đáng để mình bỏ công sức theo đuổi vụ kiện chứ không 
phải đối phương đúng,mình sai và ngược lại. 
Tôi biết danh dự nó to lớn lắm nhưng người Mỹ lại đi kiện nhau vì tiền chứ ít khi vì danh 
dự.Vậy nguời MỸ không trọng danh dự sao?. 

Người Việt mình có những tình cảm đáng trân quý,vì vậy thường lơ là những khía cạnh 
luật pháp trong quan hệ.Ví dụ:người này mượn của người kia 1000 USD chẳng có giấy tờ 
gì cả.Sau đó…nhiều chuyện có thế xảy ra. 
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Tiến sĩ GD Vũ và Bác sỹ Y khoa Hồ đều là những người xứng đáng để chúng ta học 
hỏi.Mong các vị mãi là hình ảnh đẹp của các bạn trẻ.Chúc mọi người những ngày thật tốt 
lành 

Trả lời  

4. Nothing đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:18 chiều  

Hơn nữa, ở các công ty lớn cũng có rất nhiều trường hợp xếp quản lý cao câp chỉ có 
bachelor hoặc master degree trong khi dàn nhân viên bên dưới lại là PhD. 

Nói tóm lại là người có bằng cấp thấp hơn giảng dạy/hướng dẫn hay lãnh đạo người có 
bằng cấp cao hơn là chuyện rất thường thấy… huống chi sau ĐH mà là ở VN trong hai ba 
chục năm sau này thì có gì giỏi hơn nếu so với thế hệ những người thừa hưởng nền giáo 
dục củ của Pháp hay của Mỹ dù bằng cấp đạt được thấp hơn. 

Trả lời  

5. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 8:29 chiều  

Chào các bạn, 

Tôi thấy các bạn thực sự quan tâm đến tranh luận giữa tôi và BS Hồ Hải, và cũng hơi 
ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng tốt, vì đó có vẻ là mục tiêu của trang web này: chống 
tiêu cực trong giáo dục. 

Tuy nhiên, khi đọc các nhận xét tôi thấy có một số lập luận mâu thuẫn và có vẻ lạc đường 
nên xin nêu một số câu hỏi để các bạn trả lời thống nhất trước khi tranh luận tiếp:  

1. Tạp chí GS Dỏm có mục tiêu là gì? Tìm GS Dỏm (qua công bố ISI), trường dỏm (chưa 
thấy JIPV đưa ra định nghĩa rõ ràng thế nào là trường dỏm), hay cả Tiến sĩ dỏm? Nếu có 
cả Tiến sĩ dỏm, xin cho định nghĩa và tiêu chuẩn để xác định.  

Nếu JIPV chưa có định nghĩa và tiêu chuẩn về TS dỏm, thì xin cho biết BS Hồ Hải tuyên 
bố rằng tôi là TS dỏm có phải bôi nhọ danh dự hay không?  

Xin lưu ý, BS Hồ Hải đã nói điều ấy trên blog cá nhân của mình từ cách đây ít lâu, nhưng 
tôi đã không quan tâm nữa. Tôi chỉ phản ứng khi BS Hồ Hải nói về tôi trên JIPV thôi, vì 
nghĩ rằng JIPV có tính cộng đồng cao hơn và có mục tiêu rõ ràng hơn là trang blog riêng 
của một cá nhân.  
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2. Theo JIPV, công bố quốc tế theo ISI là một điều bắt buộc đối với những người làm 
công tác quản lý chuyên nghiệp (toàn thời gian)? Và vì thế, một TS làm công tác quản lý 
toàn thời gian như tôi mà không có công bố theo ISI thì có thể kết luận là năng lực yếu 
kém?  

Quy định này ở đâu vậy, và tại sao nhà quản lý lại cần công bố quốc tế theo ISI?  

3. Nếu tôi không có những công bố theo ISI thì có liên quan gì đến việc BS Hồ Hải cung 
cấp thông tin sai sự thật về tôi và về chính mình không? Hay đưa vấn đề ISI vào đây chỉ 
làm lạc hướng cuộc tranh luận giữa tôi và BS Hồ Hải? 

4. Một người hoàn toàn không hiểu về ngành khoa học của người khác thì có thẩm quyền 
phán đoán về năng lực của người khác hay không? Hoặc nếu có quyền (như bất kỳ ai 
cũng có quyền có ý kiến về bất cứ vấn đề gì), thì ý kiến đó có thể dùng làm căn cứ đáng 
tin cậy để kết luận về người khác không? 

5. Đưa thông tin lên án người khác mà không có chứng cứ, chứng cứ vu vơ hoặc sai sự 
thật, và lập luận mâu thuẫn, thì có phải là bôi nhọ không?  

6. Một diễn đàn công cộng với mục đích tốt như JIPV đã tuyên bố có nên ủng hộ những 
postings nhằm bôi nhọ danh dự của người khác một cách vô căn cứ như vậy không?  

Nếu các bạn trả lời rõ ràng những câu hỏi này thì việc tranh luận sẽ dễ dàng hơn, không 
bị lạc đường. 
———————————————- 

Riêng với một số lời khuyên của các bạn liên quan đến việc kiện tụng, đặc biệt lời 
khuyên kiện vì danh dự hay kiện vì tiền, tôi rất cám ơn. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm về 
điều này. 

Một góp ý cho BS Hồ Hải và cho JIPV trong việc chống trường dỏm và cung cấp thông 
tin miễn phí đến người đọc. Tôi nghĩ chất lượng thông tin là rất cần thiết để đạt hiệu quả.  

Nhưng có một số thông tin mà BS Hồ Hải đưa ra là không đúng và cho thấy BS Hải có 
thể không có đủ hiểu biết để phán đoán năng lực của tôi (liên quan điều 4 ở trên). Tôi chỉ 
xin nêu hai ví dụ: 

1. BS Hồ Hải cho rằng CSU chỉ được cấp Certificate chứ không phải Degree.  

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/noi-them-ve-columbia-southern.html. 

Thông tin này hoàn toàn sai lạc, cho thấy BS Hồ Hải hoặc đọc không kỹ hoặc đọc mà 
không hiểu, chỉ suy đoán. CSU có thể bị xem là trường xoàng, nhưng chắc chắn là nó 
được cấp các loại degrees. 
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Điều này hoàn toàn có thể kiểm tra qua google, kể cả những links mà BS Hải cung cấp về 
những lời than phiền của cựu sinh viên về CSU. Và nó cũng đã được nêu trên trang web 
của CSU. http://www.columbiasouthern.edu/.  

Nếu ỏ Mỹ, tuyên bố như BS Hồ Hải có lẽ sẽ bị kiện rất nặng. 

2. Bài viết mà BS Hồ Hải nhắc đến nhiều lần để hướng dẫn thông tin về giáo dục Mỹ cho 
mọi người, “Vài nét về các tổ chức giáo dục độc lập” có quá nhiều sạn. Trước hết là sai 
ngay từ cái tựa. Tổ chức giáo dục độc lập là gì? Có lẽ BS Hải nhầm với tổ chức kiểm 
định độc lập, tức kiểm định tư nhân, mà gần đây Bộ GD của VN hay nhắc đến, vì muốn 
học theo mô hình Mỹ. 

Khi đọc vào bài thì thấy rõ là BS Hải định nói đến kiểm định. Trước hết BS Hải nêu 6 tổ 
chức kiểm định vùng. Nhưng sau đó thì đưa 2 tổ chức mà BS Hải gọi là “tổ chức tổng 
kết, khảo thí và đánh giá chất lượng”, đó là College Board và Princeton Review. Tuy 
nhiên, cả hai tổ chức này không có ai “đánh giá chất lượng” cả!  

College Board thực ra là chuyên về khảo thí, và sản phẩm chính của nó là kỳ thi SAT. 
Nói cách khác, College Board là nơi viết ra đề thi SAT và tổ chức luôn kỳ thi của mình. 
Ngoài ra, nó cũng kèm thêm dịch vụ cung cấp thông tin về các trường đại học cho những 
người quan tâm. 

Còn Princeton Review thì lại là một công ty chuyên luyện thi và tổ chức các kỳ thi của 
nhiều kỳ thi khác nhau. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp thông tin về xếp hạng những 
trường tốt nhất theo tiêu chí riêng của nó. 

Như vậy, ở đây có ít nhất 3 loại tổ chức khác nhau đã bị BS Hồ Hải bỏ chung vào một rọ: 
kiểm định, khảo thí, và các dịch vụ phụ trợ của ngành giáo dục (tổ chức thi và truyền 
thông giáo dục).  

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/vai-net-ve-cac-to-chuc-giao-duc-oc-lap.html  

Cuối cùng, tôi xin cung cấp thêm một chút thông tin cho cuộc tranh luận của tôi và BS 
Hồ Hải tại đây, trên blog riêng của tôi.  

http://bloganhvu.blogspot.com/2010/09/mot-thong-bao-nho.html 

Các bạn tiếp tục tìm hiểu và trao đổi nhé. Còn tôi, tôi thấy mọi việc cũng đã rõ nên sẽ 
không tham gia tranh luận nữa. 

———————————————- 

JIPV@: Bác Phương Anh có nhiều câu hỏi cho JIPV. JIPV xin tiếp nhận. Trước khi 
giải đáp những vấn đề bác nêu, JIPV xin có một số lưu ý như sau: 
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1/ Bác bảo bác ngưng tranh luận. Vậy bác nêu câu hỏi lên làm gì? Bác có cần câu 
trả lời không? Nếu cần thì nghĩa là bác vẫn tiếp tục tranh luận. Ngược lại chắc bác 
không nêu câu hỏi? 

2/ Trên đây có ý kiến của nhiều người, nhưng bác lại bảo đó là JIPV, và xem như 
JIPV nói thế, công nhận thế. Và nếu như thế thì bác cũng chính là người của JIPV? 
Những phát ngôn chính thức của JIPV là từ Admin của JIPV và các bác “lãnh đạo” 
các Viện và Phòng của JIPV. Việc tranh luận trên JIPV là mở nếu comments đúng 
quy định của JIPV. Nếu ai cảm thấy mình bị tấn công thì phải yêu cầu JIPV can 
thiệp, k nên tự phản công, JIPV sẽ xóa những comments đó, nhưng người comments 
có cơ sở thì JIPV k thể xóa được. 

3/ Định nghĩa GS, PGS dỏm thì đã rõ. JIPV không quan tâm đến đánh giá TS. Do 
đó chưa có danh hiệu TS dỏm theo chuẩn của JIPV. Nếu BS Hồ Hải bảo bác là TS 
dỏm thì bác Hải phải tự giải thích, nếu giải thích k rõ ràng thì JIPV sẽ xóa hoặc edit 
comments của bác ấy. Và danh hiệu TS dỏm đó là theo chuẩn của BS Hồ Hải (bác 
ấy chính danh nên bác ấy tự chịu trách nhiệm), k phải của JIPV. 

4/ Về trường dỏm, nếu bác đã hiểu thế nào là trường dỏm thì JIPV sẽ không giải 
thích thêm. Ngược lại nếu bác có ý định kiểm tra JIPV thì JIPV xin miễn hồi đáp. 
Công việc sẽ trả lời bác. 

5/ Câu hỏi “tại sao nhà quản lý lại cần công bố quốc tế theo ISI” là câu hỏi ngụy 
biện đối với JIPV. Ai phát biểu thế thì bác hỏi trực tiếp họ. Nếu bác bảo JIPV yêu 
cầu thế thì bác chưa hiểu gì về JIPV. 

…… 

JIPV xin trả lời ngắn gọn những câu hỏi của bác như sau: 

Q1: Đã lưu ý ở trên 

Q2: Tương tự Q1 

Q3: Không phải 

Q4: Không. Nhưng JIPV hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực NCKH của bác, 
JIPV có người có khả năng thẩm định những kết quả nghiên cứu của bác. Bác vui 
lòng giới thiệu tối đa 5 công bố tiêu biểu của bác, JIPV sẽ cho bác biết năng lực 
NCKH thực sự của bác đến đâu, so với từng mức độ Ths, TS thì năng lực đó như 
thế nào. Và cho đến thời điểm này, JIPV chưa có đánh giá gì về năng lực của bác. Ai 
đó nêu comments thì bác có thể phản biện lại, nếu họ sai thì JIPV sẽ xóa comments 
của họ. 

Q5: Phải. Nếu bác nói trường hợp BS Hồ Hải thì bác ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về những thông tin bác nêu, đối với những người khác thì tương tự như Q4. 



Q6: Không. Phần kèm theo giống như Q5. 

Đề nghị bác Phương Anh: Bác dẫn link đến blog của bác để độc giả của bác bình 
luận về JIPV nhưng bác lại không dẫn link trực tiếp nội dung tranh luận từ JIPV để 
mọi người đối chứng là không fair. Đề nghị bác fair hơn. 

Thời gian không cho phép nên phần trả lời của JIPV có thể chưa đầy đủ, câu cú có 
thể chưa đầy đủ chủ vị,…. Mong bác lượng thứ. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 11:32 chiều  

Trích blog anhvu: “Tôi đọc được rất rõ ý đồ tấn công và bôi nhọ cá nhân chị của 
một số editor và “người ấy” trên trang JIPV”. Các bác xem lại editor nào đã bôi 
nhọ cá nhân bác PA? 

Trả lời  

6. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 11:22 chiều  

Chào bác Phương Anh, 

Mở đầu bài viết bác bảo “Tôi thấy các bạn thực sự quan tâm đến tranh luận giữa tôi và 
BS Hồ Hải, và cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng tốt, vì đó có vẻ là mục tiêu của 
trang web này: chống tiêu cực trong giáo dục” nên tôi ngại viết tiếp. Theo tôi thì JIPV 
vẫn lấy khoa học làm trọng, những cách viết bóng bẫy, gào trước đoán sau chắc không 
phù hợp. Sẽ phù hợp hơn khi người tham gia tranh luận đưa dẫn chứng cụ thể, bắt bẽ qua 
lại thì chẳng tới đâu. Qua quan sát, tôi đề nghị thế này: 

1. Mâu thuẫn giữa bác và bác Hải thì hai bác cứ tranh luận. JIPV có thể là nơi để hai bác 
tranh luận. Tôi xin nhắc bác rằng bác có thể tuyên bố NCKH với bác Hải, nhưng nếu làm 
thế với JIPV thì những độc giả của JIPV tò mò năng lực của bác thì đó là lẽ thường. Tôi 
cũng đề nghị độc giả của JIPV hạn chế xen vào quá trình tranh luận này. 

2. Tôi cảm nhận bác có ý đồ khi quay ra “tấn công” JIPV vì JIPV đã không thực hiện yêu 
cầu của bác (tôi cảm nhận như thế, không biết có đúng không?), tôi thấy bác còn dọa kiện 
JIPV. 

3. Việc dẫn link của bác vào đây để cho mọi người thấy nhóm của bác đang “rủa” JIPV 
như thế nào thì tôi thấy hơi kỳ kỳ. Phải nói là rất kỳ. Nếu bác đặt link tới quá trình tranh 
luận này thì hay biết mấy.  
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4. JIPV có mục góp ý riêng, bác có thể góp ý ở đó. Việc bác góp ý kèm theo vấn đề liên 
quan bác Hải thì tôi thấy không phù hợp. 

Trong phần trả lời Q4 của Admin, tôi lấy làm tiếc là Admin của JIPV lại thách thức bác. 
Nếu tôi thì tôi sẽ không trả lời thế dù trước đó bác đã thách thức JIPV. Chỉ cần tra ISI, 
scholar Google hay tôí thiểu là wiki tiếng anh thì tôi có thể biết năng lực khoa học của 
một người, bác cứ an tâm, không cần phải thế đâu. 

Tôi có nhiều thứ muốn nói, nhưng thôi vì tôi không muốn bác và bác Hải mất tập trung. 

Trả lời  

7. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 12:05 sáng  

Chào JIPV, 

Tôi xin làm rõ: đúng là tôi mới chỉ vào trang này nhân vụ BS Hồ Hải đả kích tôi mà thôi, 
nên hoàn toàn không biết luật lệ ở đây, vì trước giờ chưa bao giờ quan tâm. Tôi chỉ nghĩ 
BS Hồ Hải là một trong những editors của JIPV, nhưng có lẽ điều đó là sai? 

Chính vì nghĩ vậy nên tôi mới gộp việc BS Hồ Hải như một cá nhân với JIPV như một 
group vào chung, vì nếu BS Hồ Hải là một editor thì điều đó có nghĩa ý kiến của BS Hải 
không chỉ là đại diện cho cá nhân ông mà còn đại diện cho JIPV nữa. 

Một số câu hỏi ở trên vì vậy là dành cho những người trao đổi (mở), trong đó có cả BS 
Hồ Hải, chứ không dành cho JIPV (= admin và editors). 

Tôi không rõ khi JIPV nói tôi không fair thì có nghĩa là gì? Theo JIPV thì tôi phải làm gì 
cho fair? 

Tôi không hề có ý dọa JIPV; khi tôi nói kiện cả BS Hồ Hải lẫn JIPV là vì tôi nghĩ BS Hải 
là một editor. Nay nếu không phải thì JIPV không có liên quan gì đến đây. 

Tôi không có nhu cầu nhờ JIPV chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học của tôi. Tôi 
làm quản lý, nên khi BS Hồ Hải nói về năng lực thì tôi nghĩ đó là năng lực quản lý, năng 
lực tư duy, kỹ năng thông tin …, lập luận, giải quyết vấn đề (đặc biệt liên quan đến mấy 
vụ trường dỏm là điều đang được tranh luận ở đây). Và tôi đã phản ứng vì BS Hồ Hải nói 
điều đó là không có căn cứ. 

Ngay cả nếu cần đánh giá năng lực NCKH (?) của tôi thì không đánh giá theo chuẩn ISI. 
Nếu được, đề nghị JIPV đưa ra chuẩn đánh giá các ngành XH-NV của mình lên đây để 
mọi người biết.  
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Còn về BS Hồ Hải thì những ứng xử của ông ấy trên diễn đàn này tôi thấy không có gì 
khác với trên blog cá nhân của ông ấy. Nếu JIPV xem đây là diễn đàn mở, ai muốn nói gì 
thì nói, không có moderation thì tôi không có ý kiến gì nữa. Vì BS Hồ Hải là người như 
thế nào thì tôi đã rõ rồi, và không có ý định nhờ JIPV giúp đỡ để tranh luận cho ra vấn đề. 

Cám ơn các bạn. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:05 sáng  

Bác Phương Anh đã đọc ý kiến của Admin chưa? “Những phát ngôn chính thức 
của JIPV là từ Admin của JIPV và các bác “lãnh đạo” các Viện và Phòng của 
JIPV” 

Tranh luận trên JIPV là mở, nhưng phải đúng quy định của JIPV “Việc tranh luận 
trên JIPV là mở nếu comments đúng quy định của JIPV. Nếu ai cảm thấy mình bị 
tấn công thì phải yêu cầu JIPV can thiệp, k nên tự phản công, JIPV sẽ xóa những 
comments đó, nhưng người comments có cơ sở thì JIPV k thể xóa được” 

Những người phản biện JIPV được xem là Guest Editors, còn muốn trở thành 
Editors chính thức thì phải do Admin quyết định, và sau đó những người này 
thường được “bố trí” vào các Phòng, Viện. 

Trả lời  

o kimmai đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:06 chiều  

TS mà chưa hiểu ISI thì kém lắm, làm sao NCKH được, nếu có thì cũng giỏi lắm 
là copy & paste? 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 3:14 chiều  

Bạn Kim Mai ạ, 
Chỉ cần tra google một lát thì có đầy thông tin về ISI, rồi đem đi lòe thiên 
hạ được ngay thôi mà. Tại vì tôi không làm thế thôi. 

Trả lời  
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 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 3:45 chiều  

Bác Phương Anh ơi!  

Bác nói thế là thua rồi. Bác chưa biết ISI phải trả bản quyền sao? 
Làm sao có trên google được hả bác? 

Ở đây có mấy cái links đến vài tạp chí ISI nè, bác vào thử coi được 
không? 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-
nguy%E1%BB%85n-anh-dung-%E2%80%93-
tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-
tay-nguyen-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-
tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-mon-sinh-
h%E1%BB%8Dc-th/ 

Không biết chổ bác đã mua bản quyền chưa? 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:19 chiều  

Trong quy định ở trang nhất có hướng dẫn mua bản quyền 
ISI cho người trong nước nè bác: 

http://giaosudom.wordpress.com/ 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:27 chiều  

Thế thì bác tìm thử trên Google dùm tôi danh sách xếp hạng các 
tạp chí ISI thuộc subject categories EDUCATION, SCIENTIFIC 
DISCIPLINES xem? 

Thật tình là tôi không tìm được trên Google, tôi phải có bản quyền 
của của Thư viện quốc gia hoặc của ISI. Nếu bác tìm được trên 
Google thì tôi xin bái phục, và JCR Science Edition sẽ dẹp tiệm! 
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Comment của tôi là thành thậ, k có ý thách đố. 

Trả lời  

8. onlooker đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 12:47 sáng  

Thế là vụ việc đã rõ. Cả bà TS giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng và 
ông BS giải phẫu đều không có một công trình nghiên cứu nào. Có thể nói không ngoa 
rằng cả hai đều mù NCKH. Nhưng trong nhóm mù có một người biết hơn người kia. 
Người đó là ông BS.  

Tôi ngạc nhiên khi thấy ông BS giảng dạy khái niệm retrospective và prospective cho 
nghiên cứu sinh giáo dục của bà TS. Theo tôi hiểu khái niệm retrospective và prospective 
là của bên y khoa chứ không phải bên khoa học giáo dục. Có thể bên giáo dục cũng có 
những nghiên cứu retrospective, nhưng rất hiếm. Trong khoa học giáo dục, người ta quan 
tâm đến phương pháp phân tích dữ liệu nhiều hơn là thiết kế nghiên cứu. Chỉ cần nhìn 
qua vài tạp chí như Journal of Educational Measurement, American Educational 
Research Journal, International Journal of Educational Research … sẽ thấy điều đó. Vì 
thế, việc bà TS không hiểu khái niệm retrospective và prospective cũng không có gì đáng 
ngạc nhiên. Điều đó không phản ảnh trình độ chuyên môn của bà.  

Cái khó khăn ở đây là lấy tiêu chí gì để đánh giá trình độ chuyên môn của bà TS. Xin 
nhấn mạnh rằng tôi chỉ nói đến “trình độ chuyên môn”, chứ không nói đến đóng góp cho 
cộng đồng. Bà thách thức: “đề nghị JIPV đưa ra chuẩn đánh giá các ngành XH-NV của 
mình lên đây để mọi người biết”. Tôi không phải là JIPV editor, nhưng tôi có thể đưa ra 
tiêu chuẩn để bà thấy. Ngay trong Faculty of Education của trường đại học La Trobe mà 
bà từng học, người ta cũng đánh giá theo tiêu chuẩn ISI. 
http://www.latrobe.edu.au/policy/documents/academic-promotions-policy-2009-05-
20.pdf. Bà thử vào trang web sau đây để xem một nhà khoa học giáo dục đã nghiên cứu 
gì:  

http://www.latrobe.edu.au/education/staff-profiles/view-profile.php?uname=NGough 

Ngay tại trường La Trobe, người ta đề ra khá cụ thể tiêu chuẩn để promote chuyên viên 
và giảng viên. Tiêu chuẩn đó là gì? Xin trích: giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, nghiên 
cứu khoa học, phục vụ cho đại học, phục vụ cho cộng đồng và chuyên ngành. Bởi thế, 
trình độ chuyên môn có thể thể hiện qua công trình nghiên cứu khoa học, qua sự đóng 
góp của bà cho ngành khoa học giáo dục hay cụ thể là nghiên cứu về chất lượng giáo dục.  

Về công trình nghiên cứu, tiêu chuẩn công trình trên tạp chí ISI là thích hợp nhất. Một 
nghiên cứu sinh trước khi tốt nghiệp cần phải có ISI papers. Tôi biết rằng một số trường 
vẫn cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án mà không đòi hỏi ISI papers, nhưng đó là những 
trường với đẳng cấp thấp. Tôi nghĩ trường LaTrobe mà bà TS từng học là trường như thế. 
Bởi thế, dù tốt nghiệp TS nhưng bà không hề có một ISI paper. Cho đến nay đã qua 15 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1118#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-894�
http://www.latrobe.edu.au/policy/documents/academic-promotions-policy-2009-05-20.pdf�
http://www.latrobe.edu.au/policy/documents/academic-promotions-policy-2009-05-20.pdf�
http://www.latrobe.edu.au/education/staff-profiles/view-profile.php?uname=NGough�


năm tốt nghiệp TS bà vẫn chẳng có một công trình nghiên cứu nào. Đọc qua trang web 
của trung tâm khảo thí 
(http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=view&catid=4&menuid=6) tôi cũng không thấy 
một công trình nào của bà. Tôi không khỏi phì cười khi thấy trong phần “Nghiên cứu 
khoa học” bà đưa vào những nghiên cứu của người khác!  

Vài tuần trước đây, bà TS nói với báo chí rằng “Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, tôi được 
đề nghị ở lại làm chương trình hậu tiến sĩ (postdoc)” (http://www.tuanvietnam.net/2010-
08-29-chi-lam-nhung-dieu-minh-tin-la-dung) nhưng thử hỏi trong lý lịch khoa học không 
có đến một công trình công bố trên tạp chí ISI thì làm sao có chuyện người ta mời ở lại 
làm postdoc. Xin nhớ cho rằng postdoc chỉ phổ biến trong các ngành như y khoa, sinh 
hóa, vật lý, chứ làm gì khoa học xã hội có postdoc. Cũng xin nhớ cho rằng không có 
trung tâm đào tạo nào mà mời nghiên cứu sinh của mình ở lại làm postdoc, bởi vì postdoc 
phải đi thực tập ở một trung tâm khác. Bởi thế, tôi nghĩ câu nói của bà TS giám đốc 
không có cơ sở thực tế. Tôi nghĩ bà TS có vẻ quá nổ và nổ bậy quá.  

Về đóng góp cho khoa học giáo dục hay nghiên cứu về chất lượng giáo dục, tôi thấy bà 
cũng chưa có đóng góp gì cụ thể. Bà có vẻ rất bận rộn với báo chí qua những bài dịch và 
trả lời phỏng vấn. Nhưng những bài dịch, những bài báo trên báo chí phổ thông không 
phải là bài báo khoa học. Những bài viết trong các hội thảo cũng không phải là báo cáo 
khoa học. Tuy nhiên, bà làm giám đốc một trung tâm khảo thí, điều đó cho thấy bà cũng 
có công nào đó. Rất tiếc, cái công đó chưa được thể hiện rõ ràng. Sản phẩm của trung tâm 
là gì cũng chẳng ai biết hay thấy. Dựa vào những thực tế như thế, tôi chỉ có thể kết luận 
rằng bà cũng chưa có đóng góp gì cho khoa học giáo dục, hay cho nghiên cứu chất lượng 
giáo dục.  

Nơi bà công tác là một đại học quốc gia, một con chim đầu đàn trong giáo dục. Trung 
tâm khảo thí và đánh giá chất lượng của bà càng đóng vai trò quan trọng vì vấn đề chất 
lượng đang được xã hội quan tâm. Vậy mà trung tâm của bà chẳng có một công trình nào 
để có thể gọi là “nghiên cứu khoa học”, chưa có một bài báo nào trên tạp chí ISI. Dựa 
vào hai tiêu chuẩn tôi thể hiện ở trên, tôi nghĩ bà TS cũng phải công nhận rằng khả năng 
chuyên môn của bà chưa xứng tầm với chức vụ bà đang giữ.  

Onlooker 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:11 sáng  

Phản biện của bác Onlooker có thể nói là khá gay gắt nhưng tôi cho là rất khoa 
học, đúng chuẩn mực. Nhưng nên tránh nói “có vẻ quá nổ và nổ bậy quá”. Xin 
cảm ơn bác Onlooker. 

Trả lời  
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 ba0gia đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:32 sáng  

phản biện có lý. 

Trả lời  

9. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 12:59 sáng  

Dear chị PA, 

1. Chị xem lại tôi tấn công chị trước hay “nhóm” của chị tấn công tôi trước? Tôi có 2 lần 
đưa cái personal mail giữa tôi và chị trong việc “dạy” NCKH ở TT của chị là: 

1.1 Lần đầu 1 sinh viên của ĐHQG TPHCM có nick là Duy Le vào blog của tôi tấn công 
tôi khi tôi cho rằng các ĐHQG lập ra không vì giáo dục, vì ở đó thiếu người biết làm 
khoa học trầm trọng. Sau đó chị cùng nhảy vào hùa theo sinh viên ấy, trong khi tôi không 
nói gì đến chị và TT của chị ở ĐHQG. Thế thì về mặt tam đọan luận, nếu chị thử đặt 
mình vào vị trí của tôi, chị sẽ nghĩ gì về sự quan hệ giữa chị + sinh viên có nick là Duy 
Le ấy? Chuyện này đã có người đưa ra ở trên. Tôi không đưa link lại. 
1.2. Là lần này Nghiêm Quang đem tôi ra so sánh với chị ở blog riêng của NQ. Trong 
khi NQ không hiểu biết gì về giáo dục Mỹ.  

Cả 2 lần đều có một chủ đích “mượn chó chửi mèo”, hay còn gọi là “ném đá dấu tay”. 
Nên tôi phải làm 1 cuộc so sánh để cho NQ thấy, và Duy Le thấy rõ vấn đề. Tại sao 1 số 
trường nhỏ tư nhân như đại học Huflit và Văn Lang họ liên kết đàng hòang mà trường 
ĐHQG lại như thế? Đây không phải là nỗi đau của riêng mình chị mà cho tất cả người 
Việt. 

2. Chị cần kiểm tra lại những gì chị hiểu về College Board và Princeton cũng như tư duy 
về quản lý nước Mỹ theo đúng nghĩa kinh tế thị trường tự do thực sự. Tôi không biết chị 
đã thực tế chứng kiến College Board và Princeton đi kiểm định chất lượng các đại học 
Mỹ chưa? Nhưng tôi thì năm 2008 tôi đã từng tham gia với một nhóm sinh viên 
leadership của 1 trường đại học ở Mỹ chuẩn bị cho một project để 1 trường được 
Princeton Review đển kiểm định và đưa vào danh sách những trường tốt nhất nước Mỹ. 
Còn College Board thì khỏi bàn, nếu bất kỳ ai đã từng học ở Mỹ đề rõ tổ chức này quan 
trọng thế nào? Tại sao hơn 5000 trường ĐH Mỹ mà College Board chỉ chọn ra được đến 
hôm nay chỉ có 3871 trường? Cái gì tôi hiểu mà hiểu sâu thì tôi mới viết ra. Ở JIPV này 
tôi vẫn thường đem trường Úc và Anh, Mã Lai, etc… để hỏi. Vì tôi dốt giáo dục ngòai 
Mỹ. Chỉ thế thôi, nên tôi không dám phán. 

3. Chị hiểu thế nào là trường hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 ở Mỹ? Tôi e rằng chị chưa 
hiểu đúng giáo dục Mỹ và hiểu sai về Columbia Southern University dỏm rồi. Tôi thách 
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CSU này kiện tôi đó. Chuyện kiện cũng là chi đưa ra và rồi cũng là chi xin rút lại là sao? 
là sao? là sao? 

4. Tôi cho rằnng người Mỹ đã rất thành công khi họ biết cách lấy tiền của Việt Nam 
thông qua giáo dục dỏm và phá nát rườn cột của đảng đang nắm quyền điều hành tại Việt 
Nam. 

5. Chị biết tôi học người Mỹ ở điểm nào không? Học họ ở tính hiệu quả của công việc để 
mang lại ích lợi. Đó là điều cần và rất cần cho chúng ta. 

Tôi chán cái cảnh phải tranh luận kiểu gà quần ăn quẩn cối xay thư thế này rồi. Mong 
rằng chị không nên ngụy biện để tự che đậy những lý luận sai của mình. 

Thôi còn phải làm việc của mình, tôi không tranh luận nữa. 

Ngày mới tốt đẹp, 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 11:56 chiều  

Anh Hải, 

Hôm nay tôi mới có chút thì giờ để đọc các comments rất dài và nhiều chi tiết 
cùng lập luận sai lệch của anh. Tôi phản đối cách dùng “tam đoạn luận” không 
căn cứ đó.  

1. Về trường hợp Duy Lê, cho đến nay, tôi vẫn không hề biết Duy Lê là ai, và anh 
ta “tấn công” anh tôi cũng không hề hay biết. Cho đến khi chính anh ta sang blog 
của tôi để hỏi, tôi mới biết và trả lời cho anh ta. Mọi người có thể theo dõi cuộc 
trao đổi ở đây: 

http://bloganhvu.blogspot.com/2010/08/chung-ta-la-nhung-con-cuu.html 

Những gì anh nói không đúng về TT của tôi thì rõ ràng với trách nhiệm của GĐ 
TT tôi phải dính chính. Tôi không thấy đó là tấn công anh. Nếu anh không hài 
lòng, anh có thể trao đổi trực tiếp với tôi, chứ không nên đem sự ấm ức trong 
quan hệ cá nhân – mà lại là giữa những người đã từng cộng tác, dù cuối cùng phải 
chấm dứt – rồi đi nói ở những nơi công cộng như thế này.  

Có lẽ anh cho là tôi biết Duy Lê vì anh ta gọi tôi là “cô”, xưng “em”. Nhưng rất 
nhiều người xưng hô với tôi như thế khi biết tôi là cô giáo, và lớn tuổi hơn họ. Chỉ 
như vậy thôi. 
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2. Về Nghiêm Quang, thực ra tôi chỉ vừa mới biết sự tồn tại của anh ta khi vào 
đây mà thôi. Và mới nhận ra rằng những đả kích cá nhân của anh đối với tôi, kèm 
rất nhiều thông tin không đúng sự thực về cá nhân tôi và việc làm tại TT tôi là do 
anh không hài lòng vì bị Nghiêm Quang phản bác lập luận của anh mà lại trích 
dẫn ý kiến của tôi.  

Tôi cho rằng cách làm như vậy là hoàn toàn không chấp nhận được, và không 
đúng với tinh thần tranh luận khoa học và duy lý, là điều mà anh luôn kêu gọi. 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:00 sáng  

Bạn Duy Lê này đúng là phá đám, một người có kinh nghiệm thực tiễn có 
khi còn quý hơn nhiều GS, TS. Những GS.TSKH còn phải suy nghĩ tìm 
cách bắt tay lâu với người chưa có bằng đại học Bill Gate kia mà. 

http://bloganhvu.blogspot.com/2010/08/chung-ta-la-nhung-con-
cuu.html?showComment=1282581187320#c421553097963601828 

Tôi nghĩ bác PA nên lưu ý cho bạn Duy điểm này. 

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:09 chiều  

Thưa bạn Thuykieu, tôi xin hỏi bạn tôi phá đám chỗ nào ạ? Bạn có 
đọc tranh luận giữa tôi và BS Hải không? 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:04 sáng  

Theo tôi đọc thì bác Phương Anh và bác Hải đã từng có một thời “mặn 
nòng”. Đề nghị hai bác trao đổi cho ra nhẽ, sau đó bắt tay, đi uống 
cafe,…., vui vẻ,…. thế là xong. Hai bác hợp lại lập một joint blog Hồ Hải-
Phương Anh để chống tiêu cực giáo dục thì càng hay. 

Trả lời  
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 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:40 chiều  

Dạ tôi là Duy Le đây. Rất đáng tiếc là lại có chuyện lùm xùm này, hôm 
nay tôi mới đọc được trang này nhơ biết qua anhbasam. 
Tôi cũng xin nói rõ, tôi và cô PA không hề quen biết nhau, chưa từng gặp 
mặt. Tôi chỉ là một sinh viên của trường ĐHQG TP HCM, đi ngang nhà 
bác Hải,thấy bác Hải chê bai, dè bỉu ĐHQG rất vô lý nên tôi mới nhảy vào 
tranh luận thôi 

Rất xin lỗi cô PA nếu vì cháu mà có chuyện rắc rối ngày hôm nay. 

Trả lời  

o Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:59 sáng  

BS Hồ Hải có tư duy bè phái khi cố tình ghép tôi vào “nhóm” của TS Phương 
Anh. 
Tôi làm việc trong ngành ngân hàng ở Paris và không liên quan gì đến cô nầy. Tôi 
cũng không nhận mình biết rành rẽ về giáo dục Mỹ. Tuy nhiên, phải nói cho công 
bằng, những kiến thức về giáo dục Mỹ mà BS Hồ Hải thực ra chỉ là những điều 
hết sức phổ thông, bất cứ ai cũng có thể kiểm tra được trên Internet nếu chịu khó 
bỏ thì giờ, không riêng gì tôi. 

Về chương trình “liên kết đàng hoàng” giữa Văn Lang và Carnegie Mellon, tôi 
chỉ nói mấy ý đại lược: 

- Về logic, nếu CMU liên kết với một trường hạng hai như Văn Lang thì cũng 
không khác mấy trường DDHQG liên kết với trường chưa được kiểm định bên 
Mỹ. 

- Nếu search tên Văn Lang trên trang web CMU, chỉ có 2 bản tin rất ngắn: 
http://web-
search.andrew.cmu.edu/search?entqr=3&entsp=a&sort=date%3AD%3AL%3Ad1
&output=xml_no_dtd&client=default_frontend&ud=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&proxystylesheet=default_frontend&q=%22Van+Lang%22&x=0&y=0&site=de
fault_collection 

- Thực tế, CMU chỉ mới ký một biên bản ghi nhớ (Memorandum of 
Understanding) với Văn Lang, Duy Tân và DTT về việc chuyển giao giáo trình 
đào tạo và khả năng có thể cấp bằng chung trong tương lai: 
“Entertainment Technology Center Executive Producer Don Marinelli gave the 
keynote address, “What HCI Can Learn from the Video Game Industry,” at the 
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Korean Human-Computer Interaction Conference at Phoenix Park Ski Resort in 
Korea. He also presented “Triumph of the Gamer” at Van Lang University in Ho 
Chi Minh City and Duy Tan University in Danang, Vietnam. A Memorandum of 
Understanding was signed at both universities pledging to investigate 
establishment of student and faculty exchange programs, and the possibility of a 
dual-degree program.”(link ở đây:http://www.cmu.edu/news/news-
notes/weekly/2009/March/march-5.shtml) 

- Chú ý kỹ chữ dual-degree. Bằng cấp nầy không có giá trị như bằng do Carnegie 
Mellon cấp tại Mỹ cho sinh viên “hệ chính quy”. Lương của người tốt nghiệp 
CMU ra sao, chắc các bạn có thể hình dung. Riêng về chương trình “liên kết” này, 
tôi dẫn một câu của Văn Lang: “Hiện nay tại Việt Nam, trường ĐHDL Văn Lang, 
trường ĐHDL Duy Tân và Công ty DTT cùng đứng chung trong Liên hiệp các 
trường ĐH và doanh nghiệp đào tạo CNTT Việt Nam (SEG Việt Nam) độc quyền 
triển khai chương trình đào tạo do Carnegie Mellon University chuyển giao. 
Lương của sinh viên tốt nghiệp chương trình này, theo các thỏa thuận đã ký với 
các doanh nghiệp, là 600USD/ tháng.” 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 6:23 sáng  

Về chi tiết “phải nói cho công bằng, những kiến thức về giáo dục Mỹ mà 
BS Hồ Hải thực ra chỉ là những điều hết sức phổ thông, bất cứ ai cũng có 
thể kiểm tra được trên Internet nếu chịu khó bỏ thì giờ, không riêng gì 
tôi”, tôi không đồng ý với bác. Tôi không rõ mâu thuẫn giữa các bác. 
Nhưng tôi đánh giá rất cao những cảnh báo của BS Hồ Hải về trường dỏm. 

Tôi cảm nhận nhận xét của bác về BS Hải có chút thành kiến! Như tôi đã 
nói “không rõ mâu thuẫn giữa các bác”. 

Trả lời  

 TuaVan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:04 sáng  

“- Về logic, nếu CMU liên kết với một trường hạng hai như Văn Lang thì 
cũng không khác mấy trường DDHQG liên kết với trường chưa được kiểm 
định bên Mỹ.” 

So sánh khập khiển quá, cái này làm tui thất vọng. 

Ý của bác Nghiêm giống như câu sau: 
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GS Ngô Bảo Châu về VN liên kết với trường hạng 3 (thế giới thứ 3 mà) 
thì GS NGô dốt như Trương DH nỗi tiếng nhất VN (có ISI) mời GS 
trường dỏm (không ISI, thất nghiệp từ trường của GS Ngô về VN giảng 
bài). 

Bác phải phân biệt ai dạy ai, giống như Nhật qua giúp VN vậy, chứ VN 
sao mời anh Cambodia qua giúp? 

Trả lời  

 Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:13 chiều  

@Thuy Kieu: Tôi không có mâu thuẫn cá nhân với BS Hồ Hải. 

@Tua Van: Cám ơn nhận xét của bạn. Lúc sáng, tôi nói có hơi vắn tắt. Trả 
lời câu hỏi “bác phải phân biệt ai dạy ai”, mời bạn xem ở link nầy: 
http://www.vanlanguni.edu.vn/news/tintucsukien.aspx?id=2932 
http://vlu15nam.vanlanguni.edu.vn/Portals/1/bai_kyyeu/24-CNTT.pdf 

Chương trình CMU-Văn Lang có 2 giảng viên là thạc sĩ, những người còn 
lại là cử nhân. 

Cùng ký Memorandum với CMU, phía VN còn có ĐH Duy Tân, ĐH Cần 
Thơ, công ty DTT (Hanoi) và ITTI (HCMC): 
http://www.mofahcm.gov.vn/en/tintuc_sk/nr051026103018/news_object_
view?newsPath=/mofa/nr040807104143/nr040807105039/ns0806190934
31#6XJMcKn1TJkU 

GS của CMU không trực tiếp giảng dạy. Ngoài việc cho phép sử dụng bộ 
giáo trình CMU, họ chỉ hứa đào tạo 100 giáo viên IT và thiết kế các khóa 
học ngắn hạn và… chấm hết. Dual-degree còn là chuyện viễn tưởng. 

“the US university will help the SEG Vietnam train 100 IT teachers and 
design short-term training courses for specific groups of learners.” 

Vấn đề hiện tại của chương trình CMU-Văn Lang: trình độ ban giảng huấn 
và chất lượng thi cử (cùng một loại vấn đề đối với các trường online). 

Chất lượng của “liên kết” CMU-Văn Lang-Duy Tân-DTT-ITTI-Cần Thơ 
do đó chỉ có giá trị “tương đối”, không khá gì hơn mấy chương trình hợp 
tác của các ĐHQG. 

Trả lời  
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o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:22 chiều  

Lần đầu 1 sinh viên của ĐHQG TPHCM có nick là Duy Le vào blog của tôi tấn 
công tôi khi tôi cho rằng các ĐHQG lập ra không vì giáo dục, vì ở đó thiếu người 
biết làm khoa học trầm trọng. Sau đó chị cùng nhảy vào hùa theo sinh viên ấy, 
trong khi tôi không nói gì đến chị và TT của chị ở ĐHQG. Thế thì về mặt tam 
đọan luận, nếu chị thử đặt mình vào vị trí của tôi, chị sẽ nghĩ gì về sự quan hệ 
giữa chị + sinh viên có nick là Duy Le ấy? 

Tôi tấn công bác như thế nào ạ? Tôi đã hỏi đi hỏi lại bác là bác có biết gì về 
ĐHQG TP Hồ Chí Minh không?Bác chưa trả lời. Bác chê bai vô căn cứ,tôi hỏi 
bác không trả lời được.Lại còn nhận vơ vào là mình từng giảng dạy sau đại học ở 
ĐH QG TP HCM về nghiên cứu khoa học, tôi đã vạch ra là chuyện này là không 
thể có. 
Còn cô Phương Anh vào hùa như thế nào? Bác nói thông tin không đúng về cô ấy 
thì cô ấy phải lên tiếng chứ? Có chỗ nào là vào hùa? 

“Thế thì về mặt tam đọan luận, nếu chị thử đặt mình vào vị trí của tôi, chị sẽ nghĩ 
gì về sự quan hệ giữa chị + sinh viên có nick là Duy Le ấy?” Câu nói này tôi nghi 
ngờ khả năng tư duy logic của bác đấy. Vì bác nhận vơ vào là bác giảng dạy sau 
đại học ở ĐHQG TPHCM, tôi nghi ngờ nên mới đi hỏi cô Phương Anh. Cô ấy 
thấy bác nói không đúng thì lên tiếng. Tôi xin nói rõ tôi không biết cô PA, chưa 
từng gặp cô ấy ở ngoài đời. Tôi là một sinh viên của ĐHQG TPHCM, thấy bác 
nói bậy về trường tôi thì tôi lên tiếng. 

“tôi cho rằng các ĐHQG lập ra không vì giáo dục, vì ở đó thiếu người biết làm 
khoa học trầm trọng”-> Tôi không thấy bác nói vậy. Bác nói thế này cơ: 

“Dear DL, 
PA là giám đốc 1 TTKTTN & ĐG của cái trường dỏm đó đó. Còn nhà thơ Viễn 
Phương đẻ ra 1 đứa con tên là PTB làm giám đốc cái trường dỏm đó đó. Và 
những thành viên của cái trường dỏm đó đó nó đang làm bậy cho nền GD VN đó 
đó. Em còn muốn biết gì nữa thì bảo tôi nói về cái trường dỏm gọi là National 
University – Hochiminh city cho mà nghe.  

PA chỉ là hạt cát của cái tyru7o72ng mang danh 3 vạn nhưng bán danh chỉ có nửa 
hào!!!” 

Vậy bác biết gi về ĐHQG TPHCM? Cơ sở nào để nói là trường dỏm? Tiêu chuẩn 
nào mà bác cho đó là trường dỏm? Tôi post lại đây 1 cái com của tôi về ĐHQG 
TPHCM để bác và mọi người biết thêm thông tin vậy. 

ĐHQG TP Hồ Chí Minh đúng là mới thành lập, lần đầu vào năm 1990(hình như 
vậy) ngày thành lập ĐHQG tôi còn nhỏ xíu, chưa biết cái gì. Đại khái ngày đó 
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ĐHQG TP HCM gồm rất nhiều trường thành viên, về sau vào năm 2000 thì rút 
bớt, còn lại 3 trường thành viên nòng cốt gồm đại học Bách Khoa – thiên về kỹ 
thuật, đại học Khoa học Tự Nhiên – thiên về khoa học cơ bản, đại học Khoa học 
xã hội & Nhân văn, thiên về khoa học xã hội và 1 trường phổ thông là trường phổ 
thông năng khiếu trực thuộc Đại học Khoa học Tự Nhiên do các giảng viên ở ĐH 
Khoa học Tự Nhiên giảng dạy trường này.Tên đầy đủ của nó: Trường phổ thông 
Năng khiếu- Đại học khoa học Tự nhiên – Đại học QG TP Hồ Chí Minh. Các 
trung tâm này kia thì rất nhiều như trung tâm công nghệ phần mềm, trung tâm 
giáo dục quốc phòng…. 
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh mà tiền thân là trung tâm Quốc gia Kỹ thuật 
Phú Thọ được thành lập vào ngày 29/6/1957. Lịch sử nó ở đây 
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_B%C3
%A1ch_khoa_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD
_Minh. Đại học Khoa Học Tự Nhiên, tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học 
thành lập năm 1941,rồi trường Đại học khoa học, rồi Đại học tổng hợp TP Hồ Chí 
Minh, sau đó tách ra và mang tên Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM. Có thể 
đọc thêm ở đây 
http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=546&I
temid=88. 
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tiền thân là đại học Văn khoa, thành 
lập năm 1957, sau hợp nhất với Đại học Khoa học Thành đại học tổng hợp TP Hồ 
Chí Minh, sau đó lại tách ra và mang tên như ngày nay. 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%
A1i_h%E1%BB%8Dc_Khoa_h%E1%BB%8Dc_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_v
%C3%A0_Nh%C3%A2n_v%C4%83n,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%
8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93
_Ch%C3%AD_Minh. 3 trường này là cái nôi đào tạo về khoa học cơ bản, khoa 
học kỹ thuật, khoa học xã hội ở miền nam từ xưa đến nay. 
Trường Phổ thông năng khiếu có thể xem ở đây 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ph%E1%BB%95_th%
C3%B4ng_N%C4%83ng_khi%E1%BA%BFu,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1
%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%
BB%93_Ch%C3%AD_Minh. Theo tôi đây là 1 trong những trường phổ thông 
hàng đầu ở Việt Nam, và số 1 ở miền nam, muốn biết nó hàng đầu như thế nào, 
xem ở đây http://www.ptnk.edu.vn/. Cơ bản là vậy, sau này Đại học quốc gia có 
mở thêm khoa Kinh tế, tiền thân của trường Đại học kinh tế -luật hiện nay, rồi 
Trường Đại học công nghệ thông tin, tiền thân là trung tâm công nghệ thông tin 
và đại học quốc tế(có lẽ đay là trường kém nhất trong các trường thành viên, 
trường này hầu hết dành cho con nhà giàu?). Theo tôi được biết, đại học QG TP 
HCM là trường đại học có cơ sở vật chất tốt nhất ở miền nam, ngoài các cơ sở ở 
nội thành như đại học BK ở Lý Thường Kiệt, Khoa học Tự Nhiên ở Nguyễn Văn 
Cừ, Khoa học xã hội nhân văn ở Đinh Tiên Hoàng, các ktx hòa hảo, 135 B Trần 
Hưng Đạo…trường còn có một campus rất lớn ở Thủ Đức rộng 643,7 hecta 
http://www.vnuhcm.edu.vn/Default.aspx?PageId=c486f71d-a0ad-4389-b6f2-
6362a49b7d0a gồm nhiều cơ sở, trường đại học, kí túc xá, trung tâm, thư viện… 
Nếu có dịp, các bác có thể ghé qua xem thử ở Linh Trung, Thủ Đức. Trường Đại 
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học Khoa học Tự Nhiên TP HCM, cơ sở Linh Trung có thể nói là trường đại học 
đẹp nhất ở TP HCM, nếu không tin mọi người có thể xuống Thủ Đức vào xem 
thử. Một vài hình ảnh http://photo.livevn.com/anh-kham-pha/anh-bi-an-cuoc-
song/hinh-anh-ve-co-so-linh-trung-cua-truong-dh-khtn-tphcm-dep-kinh-
khungnhin-me-luon-id-11341.html. Hoặc xem ở đây : 
http://09dbb.com/diendan/showthread.php?t=1032 Thời là sinh viên năm 1, tôi đã 
có may mắn được học ở Thủ Đức, nên biết rất rõ. 

Hiện nay ở LinhTrung đã có cơ sở của các trường Đại học Bách Khoa, đại học 
KHXH Nhân Văn, Đại học KH Tự Nhiên, Đại học Công Nghệ Thông tin, Đại học 
QUốc Tế, Khoa Kinh Tế,Trung tâm công nghệ phần mềm, Trung tâm giáo dục 
quốc phòng, thư viện trung tâm…và đặc biệt là khu ktx cho sinh viên rất rộng rãi 
và hiện đại, có sức chứa hơn 10000 sinh viên. Các bác có thể coi clip về KTX ĐH 
QG ở đây http://ktx.vnuhcm.edu.vn/index.php?pid=3. Nếu có điều kiện thì các 
bác đến tận nơi để tham quan. Sơ đồ đương đi ở đây 
http://ktx.vnuhcm.edu.vn/index.php?pid=41 
Về đào tạo thì chỉ có các trường thành viên của ĐH QG TP HCM là được tuyển 
sinh và đào tạo thôi (theo tôi biết là vậy). 

Trả lời  

o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:59 chiều  

1.1 Lần đầu 1 sinh viên của ĐHQG TPHCM có nick là Duy Le vào blog của tôi 
tấn công tôi khi tôi cho rằng các ĐHQG lập ra không vì giáo dục, vì ở đó thiếu 
người biết làm khoa học trầm trọng. Sau đó chị cùng nhảy vào hùa theo sinh viên 
ấy, trong khi tôi không nói gì đến chị và TT của chị ở ĐHQG. Thế thì về mặt tam 
đọan luận, nếu chị thử đặt mình vào vị trí của tôi, chị sẽ nghĩ gì về sự quan hệ 
giữa chị + sinh viên có nick là Duy Le ấy? Chuyện này đã có người đưa ra ở trên. 
Tôi không đưa link lại. 

-> Bác không cho rằng “các ĐHQG lập ra không vì giáo dục, vì ở đó thiếu người 
biết làm khoa học trầm trọng” mà bác viết như thế này: 

“Dear DL, 
PA là giám đốc 1 TTKTTN & ĐG của cái trường dỏm đó đó. Còn nhà thơ Viễn 
Phương đẻ ra 1 đứa con tên là PTB làm giám đốc cái trường dỏm đó đó. Và 
những thành viên của cái trường dỏm đó đó nó đang làm bậy cho nền GD VN đó 
đó. Em còn muốn biết gì nữa thì bảo tôi nói về cái trường dỏm gọi là National 
University – Hochiminh city cho mà nghe.  

PA chỉ là hạt cát của cái trường mang danh 3 vạn nhưng bán danh chỉ có nửa 
hào!!! À mà tôi đâu chỉ có dạy các bạn trẻ của TT của PA nhỉ?” 
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Dạ, cháu đã hỏi bác là bác biết Đại học quốc gia có bao nhiêu trường thành viên 
chưa? Đó là những trường nào? Bác không trả lời được. Một điều nên biết là 
những trường đại học và phổ thông của ĐHQG TP HCM là những trường lâu đời, 
uy tín và hàng đầu ở Miền nam này. Bác nói ĐHQG TPHCM là trường dỏm thì 
cơ sở nào cho đó là trường dỏm? Tiêu chuẩn nào mà gọi là dỏm? Những ai ở 
trường đó đang làm bậy cho nền GD VN? Bác có chưa trả lời trên blog của bác. 
Rồi sau đó bác kéo cô PA vào (lúc này cô PA chưa hề lên tiếng, chưa từng biết có 
tranh luận này), với giọng điệu chê bai khinh thường”PA chỉ là hạt cát của cái 
trường mang danh 3 vạn nhưng bán danh chỉ có nửa hào!!! À mà tôi đâu chỉ có 
dạy các bạn trẻ của TT của PA nhỉ?” 
Thế thì cô PA lên tiếng đính chính thì có gì sai mà bác cho là cô ấy vào hùa với 
tôi. Mà theo tôi thấy cô ấy nói chuyện rất nhã nhặn đấy chứ. 

“Thế thì về mặt tam đọan luận, nếu chị thử đặt mình vào vị trí của tôi, chị sẽ nghĩ 
gì về sự quan hệ giữa chị + sinh viên có nick là Duy Le ấy?”-> Dạ, cái này cháu 
thấy tam đoạn luận chẳng ăn nhập gì, có lẽ bác lầm về tư duy logic ở đây. 
Tam đoạn luận mà cháu biết đại khái kiểu vầy: 

“NGười nào vu không, chê bai người khác mà không bằng cớ thì là người không 
đáng tin 
BS A vu không, chê bai người khác mà không bằng cớ 
Vậy BS A không đáng tin” 

Cháu xin nói rõ: Cháu và cô PA không có quan hệ gì hết, chưa từng quen biết. 
Cháu thấy bác nói cô PA mời bác về dạy sau đại học ở ĐHQG TPHCM thì cháu 
hỏi cô ấy có phải vậy không thôi. 

Trả lời  

10. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:00 sáng  

TS VTPA “2. Theo JIPV, công bố quốc tế theo ISI là một điều bắt buộc đối với những 
người làm công tác quản lý chuyên nghiệp (toàn thời gian)? Và vì thế, một TS làm công 
tác quản lý toàn thời gian như tôi mà không có công bố theo ISI thì có thể kết luận là 
năng lực yếu kém?  

Quy định này ở đâu vậy, và tại sao nhà quản lý lại cần công bố quốc tế theo ISI? ” 

1 cơ quan kiểm định đánh giá giáo dục mà không có người làm thống kê, không có 
chuyên gia làm nghiên cứu để đánh giá và làm theo kiểu “định tính” như TS thú nhận thì 
thật thất vọng, không cần có quy định ở đâu cả thì người lãnh đạo nên thừa nhận sự thật 
thì mọi người đánh giá tốt về chị hơn. VD như : “Vâng ở VN chưa có làm nghiêm chỉnh 
ngay cả cơ quan tại Hà Nội, vì vậy chúng tôi cố gắng học hỏi”. Nhưng theo tôi chị nên 
học hỏi việc lãnh đạo từ Úc ở nơi tương tự, mời họ giảng bài thì hay hơn BS Hải, người 
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đem nghiên cứu Y KHoa (tiền cứu và hồi cứu vào dạy bên đánh giá giáo dục), nó hơi bị 
tréo. 

Tôi tin là tranh luận phản biện của chị giúp VN tốt hơn trong việc học theo nước ngoài, 
nhiều người thảo luận sẽ ra vấn đề hơn là 1 mình BS Hải. Vì ngay cả Quốc hội phương 
Tây họ họp giống như 1 cái chợ cá. 

Trả lời  

11. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:12 sáng  

Thêm 1 điều nữa là chị tuyên bố chỉ làm quản lý không NCKH, thế thì nhà quản lý tại 
sao lên mặt báo như là 1 chuyên gia được? chị phải cử chuyên gia NCKH nơi chị ra mà 
nói chuyên với báo chí chứ nhễ? 

Trả lời  

12. Tèo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:43 sáng  

Nói CSU là trường dỏm với ý nghĩa cảnh báo cho những người bỏ tiền ra để mua kiến 
thức, còn không có ý nghĩa đối với những người hợp thức hóa bằng cấp. Lợi ích của 2 
nhóm người này khác nhau nên không thể đánh đồng được. Cho nên có 2 xu hướng khác 
nhau xảy ra: 
1. Những người bỏ tiền túi ra để học, biết mà vẫn đâm đầu vào ngu ráng chịu. 
2. Nhũng người hợp thức hóa bằng cấp thì CSU là một nơi lý tưởng, vậy tiếp tục đi! 

P/S: ở đây có một số bác không biết do không có đủ từ vựng Việt ngữ hay muốn khoe 
chữ mà trong câu viết bác ấy đã sử dụng biện pháp “chêm ngữ” tức là đang viết tiếng 
Việt lại chêm một chữ gì đó như overstatement chẳng hạn làm em rối trí không hiểu ý tứ 
câu văn. Mong các bác rút kinh nghiệm giùm. 

Trả lời  

13. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 2:01 sáng  

Chào các bạn, 

Tôi chỉ có một nhận xét:  

BS Hồ Hải đến giờ vẫn không trả lời trực tiếp vào những yêu cầu về chứng cứ của tôi.  
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Xin hỏi ông những câu rất dễ: Ông nói dạy cho NCS của tôi 4 tháng tức tương đương một 
học kỳ, vậy xin ông cho biết lớp có khoảng bao nhiêu học viên, tên lớp là gì (ví dụ K2-
2009 chẳng hạn), và lớp trưởng tên gì?  

Và vì ông BS vẫn khẳng định College Board là một cơ quan kiểm định mà ông đã tham 
gia vào việc đánh giá năm 2008, xin ông cho thêm chi tiết và chứng cứ. 

Nếu ông BS vẫn không thể trả lời, thì không có gì để nói thêm. 

Trả lời  

14. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 2:05 sáng  

Các bạn Onlooker và TuaVan, 

Các bạn hiểu như thế nào là Phương Pháp NCKH mà phát biểu như thế? Tôi có thể đơn 
giản hóa, nhưng không đầy đủ về 2 lọai này như sau: 

Nghiên cứu hồi cứu là nghiên cứu để định hướng 1 hay nhiều vấn đề. 

Nghiên cứu tiền cứu là để tìm ra và khẳng định hay lọai bỏ một giả thuyết được đặt ra. 

Thế thì trong khoa học xã hội không cần cả 2 lọai này hay sao? Có lẽ vì điều ấy mà tôi 
đưa cái personal mail lên không ai hiểu tôi muốn nói gì và mục tiêu của việc tôi đưa lên. 
Nên khi tôi khu trú vấn đề thì lúc đó mọi người mới đi đúng trọng tâm vấn đề bàn luận. 

Thú thực lòng tôi hơi buồn cho các nhà khoa học trên JIPV, tôi nói ra điều này có thể các 
bạn sẽ có một số bạn không còn tôn trọng tôi nữa. Nhưng khi nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực 
nào mà không nắm 2 khái niệm cơ bản này thì tất cả các nghiên cứu đều mang cảm tính 
mà không duy lý. 

Đừng qua tự ty và coi quá cao các trường đại học nước ngòai. Tôi sẽ có một bài viết về 
các đại học tốt ở VN trong nay mai. Tôi đang thu thập dữ liệu, khi nào xong sẽ viết. Để 
chứng minh rằng chỉ có các trường xấu ở VN mới đi liên kết online để buôn bán bằng 
cấp. 

Tôi đã từng nói với Inhainha rằng: “Nếu đi tìm các công trình ISI của tôi thì chắc chắn 
không có. Có 2 lĩnh vực y khoa mà tôi nghiên cứu sâu là: 
1. Digestive Fistula 
2. Choledocal Cyst 
Thời kỳ tôi làm việc ở nhà nước, tôi chỉ biết “cầm cu chó đái” nên tôi không thể đăng ISI. 
Hầu hết các công trình của tôi nghiên cứu rồi báo cáo trong nước là tôi tặng cho ai đó lấy 
thạc sĩ, CKII, phó GS, và TS khi họ cần. Tôi không quan tâm đến học vị và học hàm. 
Hơn nữa muốn đăng cần phải có tiền đóng phí. Tôi không có khả năng để thực hiện. 
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Nhưng khi tụi Nhật đại diện là JICA vào tái thiết BV Chợ Rẫy từ 1996 thì tôi có làm một 
công trình: Choledocal cyst in adults, có viết một bài bằng english đưa cho tay BS 
Akyama trưởng chuyên gia y tế của JICA tại VN lúc ấy. Không biết có đăng ở đâu 
không? Nhưng ở tạp chí BVCR thì có. Các bạn có thể kiểm chứng về chuyên môn & đạo 
đức nghề nghiệp của tôi các thế hệ nhân viên ở BVCR từ bảo vệ, hộ lý, điều dưỡng, dược 
sĩ, nha sĩ, bác sĩ và cả GS, TS, etc… sẽ rõ về tôi. 

Sau này tôi có nghiên cứu thêm 2 lĩnh vực nữa là: 
1. Hepatic Rupture in trauma. Công trình này tôi tặng cho 1 người anh, bạn và đồng 
hương để anh ấy bảo vệ chuyên khoa II. 
2. Nutition in digestive fistula. Đây là những công trình tôi được TT Dinh Dưỡng 
TPHCM mời cộng tác và cũng là những công trình cuối cùng tôi còn làm việc với nhà 
nước. 

Ở trường Y, chúng tôi có những người thầy, người cô là kỹ thuật viên và điều dưỡng. Khi 
còn sinh viên hay khi học thêm chuyên khoa sâu về 1 lĩnh vực chúng tôi phải đến để họ 
dạy. Không nhất thiết phải là chỉ có TS mới dạy được ThS. 

Tôi nói thế đã đủ chưa nhỉ? 

Mến, 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:52 sáng  

Bác hỏi thế này thì kẹt cho tôi quá. Tôi chỉ là một onlooker mà thôi, một đồng 
nghiệp già của bác. Tôi chẳng có công trình nghiên cứu nào cả.  

Tôi hiểu khác với bác về prospective và retrospective mà bác dịch là hồi cứu và 
tiền cứu. Bác cho rằng nghiên cứu hồi cứu là nhằm định hướng vấn đề, còn tiền 
cứu là khẳng định hay loại bỏ giả thuyết. Cách hiểu và phân biệt của bác là dựa 
vào mục tiêu.  

Tôi không nghĩ như thế. Nghiên cứu nào cũng có mục tiêu. Mục tiêu phải dựa vào 
giả thuyết. Để thực hiện mục tiêu, ngoài phương pháp đo lường, người ta còn phải 
chọn cách thiết kế. Nghiên cứu tiền cứu hay hồi cứu là thiết kế. Tôi có thể tìm 
hiểu mối liên hệ giữa gia cảnh và tỷ suất bỏ học bằng nghiên cứu hồi cứu hay tiền 
cứu. Nếu làm NC hồi cứu, tôi có thể làm ngay bây giờ, vì tôi chỉ cần truy tìm hồ 
sơ cũ của trường. Nếu làm NC tiền cứu tôi phải chọn một số trường học và theo 
dõi đến thời gian nào đó để biết có bao nhiêu em bỏ học.  

Do đó, tôi nghĩ rằng cách hiểu của bác không đúng với thuật ngữ retrospective và 
prospective study.  
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Onlooker 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:10 sáng  

Dear Onlooker, 

Quan trọng nhất của nghiên cứu khoa học là gì nếu không là mục tiêu 
nghiên cứu? 

Có lẽ chỉ hỏi ngắn thôi nhỉ? 

Trả lời  

 ba0gia đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:00 chiều  

Thích cái nhìn vào đúng bản chất của vấn đề như bác Hải nói. 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:36 sáng  

Bây giờ mới rảnh và đọc kỹ bàn luận của bạn Onlooker thì ra mới hiểu 
bạn Onlooker hiểu tiền cứu và hồi cứu đơn giản thế à? Thế thì hỏng rồi. 

Mến, 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 5:59 sáng  

Vậy thì tôi phải chờ bác giải thích về tiền cứu với hồi cứu thôi. 
Nếu bác cho reference thì càng tốt để tôi còn học hỏi. Xin cám ơn 
bác trước nhé.  

Onlooker 
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Trả lời  

o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:08 chiều  

Tôi quả thật cũng không hiểu “tiền cứu” và “hồi cứu” là gì, tra từ điển tiếng Việt 
thì không thấy (có lẽ từ điển dỏm), google thử tiền cứu thì toàn ra “tiền cứu 
trowk”,…. Tôi google thử cụm này :”tiền cứu”+”hồi cứu” thì kết quả trang đầu 
tiên toàn bộ là trang về y khoa, tôi không xem các trang sau. Các bạn có thể làm 
thử để xem kết quả hoặc xem ở đây 
http://www.google.com.vn/#hl=vi&q=%22ti%E1%BB%81n+c%E1%BB%A9u%
22+%2B%22h%E1%BB%93i+c%E1%BB%A9u%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&g
s_rfai=&fp=d9ae225cc8efb730. Tôi tạm kết luận “tiền cứu”, “hồi cứu” là những 
khái niệm hầu hết dùng trong y khoa, một chuyên ngành rất hẹp. Do đó không có 
gì ngạc nhiên khi cô PA không biết cả. Mà cô PA cũng đã hỏi từ tiếng Anh của nó 
là gì, và nói rõ thuật ngữ tiếng VIệt cô không biết. Tôi thấy rằng căn cứ vào hai 
chữ này mà BS Hải “phán” cô PA này kia thì thật là vô lý quá. 

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:41 chiều  

Các trang sau cũng vậy, hầu như là về y khoa 
http://www.google.com.vn/#q=%22ti%E1%BB%81n+c%E1%BB%A9u%
22+%2B%22h%E1%BB%93i+c%E1%BB%A9u%22&hl=vi&ei=3IuTTP
qCBIWasAPdzfXACg&start=10&sa=N&fp=d9ae225cc8efb730 
http://www.google.com.vn/#q=%22ti%E1%BB%81n+c%E1%BB%A9u%
22+%2B%22h%E1%BB%93i+c%E1%BB%A9u%22&hl=vi&ei=-
4uTTISeJYq2sAP685jlCQ&start=20&sa=N&fp=d9ae225cc8efb730 
…. 

Trả lời  

15. Tèo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 2:25 sáng  

Cái PS của em không đụng chạm đến ai hay sao mà mọi người cứ lờ tịt đi thế nhỉ? 

Em xin nhắc lại, có một số bác thiếu vốn từ vựng tiếng Việt hay có ý muốn khoe chữ 
nước ngoài mà hay chêm “chữ lạ” trong câu làm em đọc không hiểu, em chịu, có nhất 
thiết phải “chêm” như vậy không nhỉ. Bác nào dịch giùm hay viết nguyên câu bằng Anh 
ngữ để em nhờ gúc gù họ chuyển ngữ. 
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Không nhất thiết phải nêu thí dụ, nhưng nếu ai cần bằng chứng thì em sẽ nêu ra. 

Trả lời  

16. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 2:28 sáng  

Bạn Onlooker, 

Tôi làm xong luận án tiến sĩ năm 1996, ngành Language Testing. Bạn có thể vui lòng cho 
biết yêu cầu giảng viên Úc phải có ISI pubications bắt đầu từ năm nào không? Xin vui 
lòng cho dẫn chứng nữa nhé. Như thế, những lập luận của bạn về năng lực khoa học của 
tôi sẽ thuyết phục hơn. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:26 sáng  

Có lẽ bà TS quên. Trong lý lịch khoa học trên trang web của trung tâm, bà làm TS 
về “Measurement and Evaluation in Language Education”, không thấy nói gì về 
“Language Testing”. Tuy nhiên, đây là chuyện nhỏ vì chuyện dùng thuật ngữ có 
thể khác đôi chút.  

Tôi thấy buồn cười và cực kỳ ngạc nhiên khi bà hỏi “yêu cầu giảng viên Úc phải 
có ISI pubications bắt đầu từ năm nào không”. Câu hỏi chẳng khác gì tạp chí 
Journal of Educational Measurement ra đời năm nào và có văn bản pháp quy hay 
không! Thưa bà, yêu cầu ISI publications bắt đầu từ khi xuất hiện ISI. Tôi không 
ở Úc nhưng tôi cũng biết rằng tiêu chuẩn tối thiểu để một ứng viên được 
promoted lên giảng viên là phải có ít nhất vài công trình đăng trên tạp chí ISI. 
Không ai có con số cụ thể, nhưng con số công trình tùy vào bậc giảng viên. Bà 
hãy vào trang nhà của đại học La Trobe hay bất cứ đại học nào và tìm trong trang 
Human Resources thì sẽ thấy tiêu chuẩn như thế nào. Bà từng học TS ở Úc bà 
phải biết điều đó chứ. Bà làm về kiểm định chất lượng giáo dục mà không biết 
tiêu chuẩn ISI thì còn nhiều câu hỏi khác nữa về khả năng chuyên môn của bà.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:50 sáng  
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Vẫn không có chứng cứ ư? 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:03 sáng  

Bà TS lạc đề rồi. Câu hỏi của bà cũng chứng tỏ bà không phải là 
một câu hỏi đáng hỏi. Không ai hỏi chứng cứ nước có H và O. 
Tương tự, không ai hỏi chứng cứ tiêu chuẩn ISI, khi chứng cứ nó 
nằm ngay trong mỗi đại học. Vấn đề không phải là chứng cứ. Vấn 
đề là bà không chứng minh được bà xứng tầm với vị trí của bà hiện 
nay.  

Onlooker 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:22 sáng  

Bác PA hỏi không đúng. Bác phải hỏi là “tiêu chí đánh giá NCKH”! 

Trả lời  

17. Tèo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 2:36 sáng  

Em thấy mọi người có vẻ đi lạc. Đề tài ở đây là trường dỏm, cớ sao lại bàn về năng lực 
khoa học của TS VTPA nhỉ. Ở xứ ta, một người tuy chưa có bằng cử nhân nhưng đang 
làm công việc của một tiến sĩ thì người đó là tiến sĩ. Rõ chưa ạ? 

Trả lời  

18. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:14 sáng  

Hayaaaa, bận túi bụi nhưng vẫn phải nói cho rõ. 

1. Tôi chỉ nói tôi có tham gia giúp trong việc kiểm định 1 trường do Princeton Review. 
Tôi không nói tôi có tham gia kiểm định cùng College Board. Còn chứng cứ thì tôi chỉ 
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giúp, nên tôi đề nghị chị PA kiểm tra dùm trường Green Mountain College nó được đưa 
vào danh sách 373 trường vào năm nào? 

2. Chị có đủ khả năng viết nổi bài này không nếu chị không nhúng tay vào? Đại học Mỹ 
được công nhận như thế nào?. Và ở VN đã có ai viết được một bài hàn lâm như thế 
không? 

3. Những điều tôi hỏi sao chị không trả lời mà chị đòi hỏi tôi nhiều vậy> Hay là còn 
muốn học hỏi nữa? Tiền hậu bất nhất, hùng hổ đòi kiện khi người ta “Lạy để được kiện” 
thì lại quay ra rút lời kiện cáo. Bằng chứng ư? Không ai đưa ra bằng chứng trước khi ra 
tòa. Đó là tiêu chẩun tối thiểu để thắng kiện. Còn chứng minh tôi đã dạy chị thì tôi đã 
chứng minh rồi. 

Tôi đang bận khám bệnh, 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:20 sáng  

Anh Hải ạ, 

Tôi chưa rút lời kiện mà? 

Trả lời  

o Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:08 sáng  

Tôi đề nghị các bạn editor của JIPV cho biết bài ” Đại học Mỹ được công nhận 
như thế nào?” có xứng đáng gọi là “hàn lâm” hay không? Và quý vị có thể cho 
một định nghĩa như thế nào là “hàn lâm”? 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:29 sáng  

Bạn nên hỏi BS Hồ Hải thì đúng hơn. Riêng tôi thì tôi không bình luận về 
tính hàn lâm của bài đó vì chữ hàn lâm (academic) có tính định tính hơn là 
định lượng. 

Trả lời  
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19. Tèo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 3:21 sáng  

Nhiều người võ vẽ chút tiếng nước ngoài dịch sai bét hết cả. Thí dụ nước Anh nó gọi là 
minister tức thượng thư hay bộ trưởng, tức là nó thuộc chế độ quân chủ. Còn ở xứ Mẽo, 
xứ cộng hòa nó không có kêu như vậy, nó không gọi là Bộ nọ Bộ kia mà nó gọi là Sở như 
Sở Liên Bang, Sở Ngân khố, Sở Quốc phòng với người đứng đầu là thư ký của Sở đó. 

Dịch là Phản, xin các bác dùng thuần Việt hoặc để nguyên gốc, đừng viết lai nửa ta nửa 
ngọai không ra giống ôn gì, mắc cỡ lắm lắm. 

Trả lời  

o la khanh linh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:19 sáng  

@Teo, 
State department của USA dịch ra tiếng viet nam là gi? 
Sở gì đây? 
Tôi thấy báo chí Vietnam dịch là Bộ ngoại giao Mỹ kia mà 

Trả lời  

 Tèo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:32 sáng  

Ý bạn muốn nói về Department of State? Tôi đã nói rồi chế độ quân chủ 
Anh mới xưng là bộ nọ bộ kia với người đứng đầu là Thượng thư. Còn chế 
độ cộng hòa Mỹ kêu là Sở. Cái bạn muốn nói là Sở Liên bang. 

Theo hiến pháp xứ Cờ Hoa, đối ngoại là trách nhiệm của Tổng thống Liên 
bang. Lần lượt những tu chính án ra đời tiếp theo đó là sự thành lập cơ 
quan giúp việc cho TT về đối ngoại gọi là Sở Đối ngoại, và thêm trọng 
trách cho Sở Đối ngoại các công việc Nội vụ nên đổi tên là Sở Liên bang. 
Ai đó dịch Bộ Ngoại giao Mỹ nghĩa là người đó không biết rằng hiến pháp 
HK đã qui định nhiệm vụ cho cơ quan này gồm 2 chức năng Đối ngoại và 
Nội vụ. 

Trả lời  

20. GS TSHK Thứ Thiệt đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:04 sáng  
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Kính gửi Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, 
Dạy trên đại học mà bác đòi phải có phòng học, thầy đọc trò chép, có sĩ số, báo danh vân 
vân. Xin thưa rằng phương pháp giảng dạy ấy quá lạc hậu, ngay cả với học sinh cấp 1. 

Thầy có nghĩa là Thầy. Các cụ dạy rằng “Nhất tự vi sư, bán tự…” hay là “Tiên Lễ hậu 
Văn”. 
Thầy là người dạy cái ta chưa biết, 
Gạch bỏ những ý sai, ý thừa trong đề cương luận văn cũng là Thầy, 
Gợi ý để Ta tự bổ sung những điều còn thiếu cũng là Thầy, 
Chỉ đồng ý với những điều ta viết, cũng là Thầy, 

Còn theo TS VTPA, đọc và sửa luận văn có phải là Thầy không? 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:20 sáng  

Đọc và sửa luận văn? Ở đâu ạ? Góp ý đề cương chứ? 

Hai chuyện khác nhau lắm ạ! 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:40 sáng  

Nền giáo dục XHCN đẻ ra những con người làm ở chốn công quyền có 
một tư duy uyển ngữ và không bao giờ thành nhân. Vì muốn thành nhân 
phải có đầy đủ: Nghĩa, Lễ, Trí và Tín thì mới thành Nhân TS ạ. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:43 sáng  

Lại những lời phán không chứng cứ? 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:58 sáng  
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Bắt lính gọi là nghĩa vụ quân sự. Dạy gọi là góp ý. Thế có 
phải là uyển ngữ không? Còn gì nữa cà? Ngập lụt thành 
phố do tầm tư duy thấp thì bảo triều cường. Đưa tin sai rút 
xuống đổ thừa là do anh đánh máy chữ, etc… Có lẽ bấy 
nhiêu đủ hiểu rồi nhỉ? 

Chỉ có điều vì dạy nhưng người ta không chịu học theo 
kiểu hàn lâm của người khôn ngoan, mà chỉ muốn học 
lóm theo kiểu khôn ranh để đốt cháy giai đọan và kiếm 
danh lợi nên đành phải bỏ dạy thôi. 

Huhuhu, 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:38 sáng  

Anh Hải, 

Góp ý là góp ý, nói chuyện là nói chuyện, sao lại là 
‘góp ý’ là ‘dạy’ được? 

Trả lời  

21. drtreo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 5:12 sáng  

khi lớp đó mở BS HỒ HẢI có alo mời tôi lên học NCKH, nhưng tôi nói tôi già rồi không 
muốn học nữa 
, HƠN NỮA TÔI CÓ HỌC CŨNG CHẢ LÀM ĐƯỢC GÌ , NÊN TÔI CÁM ƠN ANH 
khi BS HỒ HẢI SOẠN BÀI HẸN HÒ VỚI VTPA VÀ mấy nghiên cứu sinh trên blog BS 
HỒ HẢI có nhắc 
Hic ăn cháo đá bát 
khác nào hơn : “hạng người không ai cần đến” 

Trả lời  

22. drtreo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 5:15 sáng  
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cho dù một bác lái xe ôm,một người bình thường chỉ ta một điều gì 
mà điều đó không tự mình làm được 
Những người ấy là thầy ta. OK? 

Trả lời  

23. Sao Sang đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 6:29 sáng  

Đọc các bài viết của bác Hồ Hải và bác Phương Anh trên blog của các bác, tôi thấy cả hai 
bác đều có tâm huyết với nền GD nước nhà. Hai người cũng đã từng cộng tác với nhau. 
Nay vì một sinh viên Duy Le (không biết có phải là học trò của bác PA không?)cố tình 
tấn công bác Hải mà dẫn đến kết cục tranh đấu thế này. Buồn thay! 

Theo tôi, cuộc tranh đấu này nên chấm dứt ở đây, hai bác nên làm hòa với nhau. Bác Hải 
nên thể hiện đức tính của người quân tử mà bỏ qua cho bác PA, vì dẫu sao bác PA cũng 
là phụ nữ. Người xưa nói ” Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, 
viễn chi tắc oán” (Phụ nữ và tiểu nhân là cùng một duộc, gần thì họ khinh nhờn, xa thì họ 
oán trách). Phải chăng khi hai bác còn cộng tác, bác PA có “khinh nhờn” bác Hải nên bác 
Hải không cộng tác nữa, nay thì bác PA quay sang “oán” bác Hải?. Đọc bài của bác PA 
http://bloganhvu.blogspot.com/2010/09/mot-thong-bao-nho.html tôi thấy tình cảm của 
bác PA dối với bác Hải có gì đó như oán, như giận nhưng cũng có gì đó như nhớ, như 
thương?. Chúc hai bác mạnh khỏe. 

Trả lời  

o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:05 chiều  

Chào anh, tôi là Duy Le đây. Hôm nay tôi mới biết có trang này. Tôi không hiểu 
anh căn cứ vào đâu để nói “Nay vì một sinh viên Duy Le (không biết có phải là 
học trò của bác PA không?)cố tình tấn công bác Hải mà dẫn đến kết cục tranh đấu 
thế này. Buồn thay!”.  

1) tôi tấn công bác Hải như thế nào? Xin mời anh đọc lại tranh luận ở đây 
http://bshohai.blogspot.com/2010/08/chuyen-phim-toan-hoc.html . Tôi thấy chỉ có 
1 câu đầu tiên của tôi may ra là có thể gọi là tấn công. Mà đó là nhận xét của tôi. 
Còn lại anh xem thử ai là người mạt sát, chê bai, sỉ vả tôi và DDHQG TP Hồ Chí 
Minh một cách vô căn cứ. Nhận vơ là mình đã từng giảng dạy đối tượng sau đại 
học ở ĐHQG TP HCM về NCKH. Tôi đã chỉ thẳng rằng không có chuyện đó, BS 
Hải có nói được không? 
2) Tôi không phải là học trò của cô Phương Anh và chưa từng gặp mặt cô Phương 
Anh ngoài đời. 
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Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:22 chiều  

Thật không đó! Tôi thấy Duy Lê đã đấm JIPV bên blog của BS Hồ Hải rồi 
còn gì. Nhưng tôi cũng thấy Duy Lê bị vài bác đấm ngược lại và đã bỏ của 
chạy lấy người  

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:32 chiều  

Dạ xin hỏi anh là BS Hải đẫm ngược lại có lí không ạ? Lí lẽ của 
BS Hải hợp lí như thế nào? Có cần tôi post ra đây đoạn tranh luận 
giữa tôi và BS Không? “đã bỏ của chạy lấy người “-> Sau khi 
tranh luận thì tôi hiểu con người BS Hải như thế nào, quá bảo thủ, 
sai mà không chịu nhận, tự kiêu tự đắc dù trình độ chưa chắc tới 
đâu.Đã vậy hành xử rất trẻ con, tiêu biểu là post email riêng của cô 
PA lên blog-> Đây là hành vi theo tôi là rất kém, vì nguyên tắc cơ 
bản là không được đưa email riêng của người khác ( viết cho mình) 
lên chỗ public. Tôi hiểu rằng tôi và những người kiểu này không 
nói chuyện được. Vậy thôi. BS Hải còn không buông tha, chụp mũ 
cho tôi ở đây nữa :http://bshohai.blogspot.com/2010/08/hai-chu-tu-
do-duoi-cai-nhin-triet-hoc.html. 
Người lúc nào cũng mở miệng ra là nói chuyện khoa học, duy lí, 
với lại EQ mà mạt sát người khác, mạt sát cá nhân đơn vị, không 
bằng không cớ, chụp mũ qui chụp cho đối phương là người thế này 
thế kia thì là kiểu người gì? 

Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:53 chiều  

Duy Lê: 

http://bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-
web-jibv.html 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1155#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1158�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1158#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1161�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1161#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1166�
http://bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-web-jibv.html�
http://bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-web-jibv.html�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1166#respond�


 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:15 chiều  

Oh hay, tôi có chê trang JIPV đâu nhỉ? Xin anh đọc 
lại cho rõ. Tôi trích dẫn bài viết và ý kiến của giáo 
sư Nguyễn Tiến Dzũng ở đại học toulouse về JIPV 
đấy chứ. Xem như một ý kiến đánh giá khác về 
JIPV thôi. Tôi chưa hề mở miệng chê 1 câu kia mà. 
Tôi cũng đã từng nói với anh inhaiha, editor của 
trang này là tôi ủng hộ dùng ISI để đánh giá năng 
lực khoa học của một cá nhân, dù rằng tôi không 
khoái trang này. Xin nói rõ: không khoái nhưng tôi 
không hề chê! 
Vả lại đang nói chuyện có người nói :tôi tấn công 
BS Hải cơ mà” ??? Đâu có nói tôi đấm JIPV? 

Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:56 chiều  

Tôi cũng đồng ý với bác là không nên “show hàng” nơi 
công cộng. Nhưng chắc bác cũng biết, khi chiến cuộc lên 
đỉnh điểm thì có vũ khí trong tay thì dùng thôi. Do đó tôi 
nghĩ bác k nên tranh luận với ông Hải về chuyện đó. 

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:20 chiều  

Dạ, tôi không tranh luận với ông Hải về chuyện đó. 
Theo tôi thì chuyện show email là không nên thôi. 
Nếu có thể, bác bỏ chút thời gian đọc lại xem tôi có 
tranh luận về chuyện show email không ạ? Tới đoạn 
BS Hải post email lên thì tôi giã từ, không dám com 
nữa. “khi chiến cuộc lên đỉnh điểm thì có vũ khí 
trong tay thì dùng thôi.”=> Dạ, cái này tôi cho là 
không nên, vì chúng ta cũng nên có nguyên tắc 
hành xử chứ đúng không ạ. Nếu vậy thì tranh luận 
bằng võ mồm mà lúc đó có người lỡ cầm con dao 
gọt trái cây thì dùng luôn cái thứ vũ khí đó thì cũng 
gay go ạ. 
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Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:27 chiều  

Bác đi xa quá rồi. Cứ như tôi nói vũ khí là private 
messages thôi. Nhưng tôi cũng đồng ý với bác là k 
nên. Nhưng khi ông ấy muốn minh chứng cho 
những gì ông ấy nói thì k còn cách nào khác…… 
Kiểu này cũng như Mỹ bombed Nhật, nếu k thì 
Nhật đánh Mỹ teo à.  

Túm lại, tôi thấy hai bác ấy đã tranh luận tới bến 
trên JIPV rồi còn gì, và theo tôi thấy thì JIPV đã 
công bằng cho hai bác ấy. Ngay cả cô của anh Duy 
cũng thừa nhận đó. Bác PA còn thanked JIPV nữa 
kìa. 

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:36 chiều  

Dạ, tôi ví dụ vậy thôi. Tôi cũng đính chính 
lại là tôi không biết cô PA, cô ấy cũng chưa 
từng dạy tôi. Anh gọi tôi là bác thì e rằng 
hơi quá. Tôi là sinh viên thôi, so tuổi thì có 
lẽ nhỏ hơn nhiều người trong này. 

Trả lời  

24. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 7:29 sáng  

Thay đổi không khí đê, tớ đã bảo rồi, quên hết đi, đừng nhắc lại, không hay ho gì chuyện 
bếp núc.  

Trưa nay tớ mới sản xuất một bài mới. Mời bà con đọc xem như thế nào và bình luận 
nhen. VÀI SUY NGHĨ VỀ TẦM NHÌN TRONG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO. 

Have a nice peace, 

Trả lời  
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25. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 7:32 sáng  

Tôi xin tổng kết hai vấn đề như sau: 

1. Chuyện giữa bác Phương Anh và bác Hồ Hải: Hai bác đã có những ý kiến về 
chuyện hợp tác, giảng dạy…. Mỗi bên đã trưng ra những private messages,…. Đến 
thời điểm này hai bác đều bảo lưu ý kiến của mình. Bác Phương Anh có ý định kiện 
bác Hải, và bác Hải đã “lạy” được (bị?) kiện. Bác Phương Anh đề nghị bác Hải 
trưng ra chứng cứ liên quan, bác Hải chỉ trả lời “chứng cứ sẽ được show trước tòa”. 
Tôi nhận thấy sự việc này đến đây đã “rõ”: hai bác nên gặp nhau ở tòa, bác Hải có 
quyền không show chứng cứ của bác ấy ở đây. 

Nhưng tôi khuyên hai bác k nên ra tòa, giải quyết mâu thuẫn tại JIPV sẽ “tiện hơn”. 
Kiện tụng rất phiền phức, ảnh hưởng đến sự góp sức của hai bác trong việc phát 
hiện trường dỏm,… 

Như vậy, liên quan đến vấn đề này: bác Hải đang chờ ra tòa và đương nhiên sẽ 
không show chứng cứ trước khi tranh tụng tại toà, bác Phương Anh đang chuẩn bị 
khởi kiện (?); như vậy bác Phương Anh k nên tiếp tục truy bức bác Hải “chứng cứ 
đâu”. 

2. Hai bác và mọi người ở đây cũng tranh luận về giáo dục – khoa học: trường dỏm, 
chuẩn NCKH,…. Đây là những vấn đề mà JIPV và IASFS đang rất quan tâm. Vậy 
JIPV và IASFS mong các bác tiếp tục tranh luận về những vấn đề này, và không lặp 
lại mục 1. nữa. 

Chúc tất cả các bác khỏe và xin mời các bác tiếp tục. 

Vuhuy, phục trách chung IASFS. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:17 sáng  

Chào bạn Vuhuy, 

Tôi chỉ có một ý: 

Tôi không đồng ý khi bạn kết luận tôi đã trưng ra các thư cá nhân (private 
messages như bạn nói). Theo tôi, chỉ khi nào trưng ra thư của người khác gửi cho 
mình thì mới được liệt vào hành động “trích dẫn thư riêng”, và điều đó đáng bị 
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lên án. Vì thư của chính mình viết thì mình có quyền đưa ra và giải thích nó nếu 
có ai thắc mắc hoặc hiểu sai về mình. 

Lý do đáng bị lên án là bởi vì khi người ta nói ở chốn riêng, chỉ 2 người biết, thì 
câu chữ đó không cân nhắc kỹ lưỡng vì 2 bên đã có những hiểu biết chung về bối 
cảnh, mục tiêu của thông điệp, và phong cách của người kia.  

Khi trưng nó ra chốn công cộng rồi diễn giải theo nghĩa xấu để lên án người khác 
(một loại hành động ném đá) mà chủ nhân của thư không biết để phản bác hoặc 
giải thích cho rõ, thì có phải là cố tình hoặc vô tình vu khống để hại người hay 
không? Đó là lý do tại sao trích dẫn thư riêng mà không được sự đồng ý của chủ 
nhân bức thư là điều vô đạo đức. 

Tôi đề nghị JIPV đưa ra quy định không đả kích cá nhân, không trích dẫn thư 
riêng trong mọi trao đổi trên JIPV, vì như thế, diễn đàn này đỡ “giống cái chợ” 
hơn, như một ai đó đã nói. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:11 chiều  

Chào Bác Phương Anh: 

Tôi thông cảm những gì bác nói, cũng như yêu cầu của bác. 

Tôi thấy bác có showed một bức thư, xem lại mới thấy đó mà thư mà 
bác gửi cho bác Hải.  

JIPV cấm tuyệt đối công kích cá nhân. Bác k cần phải yêu cầu. Việc 
bác Hải showed private messages mà bác gửi cho bác Hải thì tôi k ủng 
hộ nếu người showed k chính danh, và k tự chịu trách nhiệm. Rõ ràng 
đây k phải là hành động ném đá giấu tay, mà mà “ném thẳng”. Hy 
vọng bác k còn bắt bẽ JIPV điểm này. 

Nhưng ở đây bác Hải chính danh và bác ấy tự chịu trách nhiệm về 
những private messages đó. Việc còn lại là việc phân tích nội dung 
private messages. Đây là một vấn đề khác. 

Cuối cùng việc cần làm là bác nên tranh luận với bác Hải về những 
private messages đó. Nếu bác Hải tiếp tục tấn công bác k chứng cứ thì 
tôi sẽ đề nghị JIPV xóa comments của bác ấy. Bác yên tâm đi. 
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Bác phán “diễn đàn này đỡ “giống cái chợ”” là hơi quá rồi đấy! Mong 
bác suy nghĩ kỹ. Bác bảo “như một ai đó đã nói” thì tôi k đồng ý. Bác 
nên nêu nhận xét của chính bác, thay vì refer to người khác. 

JIPV đã hy sinh thời gian và không gian để bác và bác Hải giải quyết 
mâu thuẫn, và cũng để bác có cơ hội hiểu về họat động khoa học của 
JIPV. Bác nên nhận thấy điểm tích cực đó. 

Sincerely, 

Vuhuy, phục trách chung IASFS. 

Trả lời  

26. drtreo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 9:53 sáng  

All: mấy người lớn tuổi noi kiện thưa là một trong những điều ngu xuẩn nhất trên đời. 
Xem trên hài kịch cũng nói như thế 
Trong cuộc sống tôi cũng thấy như thế , kiện thưa khả dỉ bắt buộc sông còn mới nên làm 
còn lại thì 
nên quên nói đi cho yên nhà yên thân 
Nai đau móng cho le lưởi 
Kiện thưa ra tòa không có ai không thua cả chỉ có ,tòa án thắng, luật sư thắng 
Được dịp báo chí xôm vô kiếm ăn 
Hồi nào ca tụng, bi giờ nói ngược thì ai sẽ nghe ai? 
Xem blog BS HẢI tôi không cần xem chứng cứ 
Tôi tuyên bố BS ngon lành, sẽ thắng cho dù có trầy da do hầu tòa! 
OK? Hãy chờ xem! 

Trả lời  

27. drtreo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:21 sáng  

Even boy could understands(or know) it 
nếu không phục sao mời giảng? nhờ sữa đề cương? hướng dẩn? 
Ở đây có mắc mứu gì đó 
chẳng hạn thực hiện không đúng lời hứa? chuyện tiền nong? họp đồng miệng? giờ chót 
thực hiện không đầy đủ? nên nhớ họp đồng miệng vẩn có giá trị khi có người làm chứng! 
Không lẽ BS HỒ HẢI LÀM DÙM KHÔNG CÔNG? 
không oan nghênh sao tiếp đón người? không mở cửa mời thì ai mà vào được? 
Túm lại BS HẢI nói có cơ sở, mà nói có cơ sở thì không bao giờ thua cuộc. OK? 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1006#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-938�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=938#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-939�


Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 11:23 sáng  

Bác Trèo, 

Đúng là có chuyện tiền nong đấy bác ạ. Bác có thể hỏi lại BS Hồ Hải. 

PA 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 12:31 chiều  

Tiền nong là sao hả bác? Ông BS k hài lòng với tiền bác trả à? 

Trả lời  

28. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:47 sáng  

Đã dành riêng một phòng “IASFS: Phòng tranh luận khoa học” để các bác tranh 
luận. Chúc các bác tranh luận trong hòa bình. Thanks. 

Trả lời  

29. Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 12:51 chiều  

Sao TS lại xóa bài “Người ấy và tôi” nhỉ? Xin giới thiệu để bà con theo dõi: 

Một thông báo nhỏ 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng quyết định phải đưa thông báo này lên blog. Vì có 
nhiều bạn bè gọi điện, hỏi và chia sẻ với tôi thông tin sau: Họ thấy tên của tôi được đưa 
lên trao đổi trên một diễn đàn công cộng với những thông tin không đúng sự thật, và 
thậm chí có thể xem là cố tình bôi nhọ. 

Tôi hiểu rằng mỗi con người đều bất toàn, và có những lúc do căng thẳng, hoặc giận dữ, 
người ta có thể ứng xử hơi khác thường, quá quắt. Ai cũng có những lúc như vậy. Có thể 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=939#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-947�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=947#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-948�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=948#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-942�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=942#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-949�


thông cảm được, nhưng rồi chính người có hành động bất thường và xúc phạm đến người 
khác như vậy cũng phải tự biết kiềm chế và tốt nhất là xin lỗi về hành động của mình. 
Nhưng trong trường hợp mà tôi đang đề cập đến ở đây thì không phải như vậy. Hình như 
người ấy không biết kiềm chế. 

Tôi không có ý định ăn thua với bất cứ ai. Đó là lý do tôi đã im lặng lâu nay. Nhưng hôm 
nay, sau khi có nhiều câu hỏi của bạn bè, tôi đành phải lên tiếng một lần. Và sẽ chỉ một 
lần này thôi. Mà cũng không phải là lên tiếng, chỉ là đưa lên đây một phần nội dung mà 
tôi đã gửi cho người ấy qua mail mà thôi. 

Các bạn xem và tự phán đoán nhé. Tôi sẽ để entry này trong vài ngày, rồi sẽ rút xuống vì 
tôi không muốn nó làm mất bầu không khí mà tôi muốn là nhẹ nhàng, “hoan tịnh” của 
blog này. Vì nó là chốn tôi gửi gắm những suy nghĩ vụn và thật của tôi về cuộc đời, về 
con người, về thơ, và về ý nghĩa của cuộc sống. 

Mail này đã được gửi tối hôm qua. Cho đến nay tôi chưa nhận được câu trả lời. Tôi đã cố 
tình lược đi một chi tiết mà nếu đưa lên thì rất bất lợi cho người ấy. 

Lâu nay tôi không đọc blog của anh, nên không để ý anh nói gì tôi trên đó. Nhưng hôm 
nay tôi thấy có nhiều bạn bè gọi điện và nói đã đọc thấy những nhận xét của anh về tôi. 
Trong đó có rất nhiều điều không đúng sự thật. 

Tôi xin nhắc lại, tôi chưa bao giờ mời anh làm giảng viên cho TT của tôi, đơn giản là vì 
TT này không có chức năng đào tạo. Tôi chỉ nhờ anh hướng dẫn những kỹ năng về thống 
kê và giúp đỡ các em trẻ nghiên cứu khoa học, Ngoài ra, vì thấy anh có viết blog có 
những ý tưởng có thể sử dụng được nên tôi đã đề nghị anh viết cho bản tin của tôi, và đã 
đăng dưới tên anh. 

Nhưng sau đó, việc không xong, do anh không hài lòng với những điều kiện về kinh phí 
vv. Và tôi đã trả cho anh xong những phần việc anh đã làm, hai bên đã thỏa thuận xong 
việc thanh lý hợp đồng những công việc anh đã làm. [Một chi tiết quan trọng đã được 
lược đi tại đây, vì nó rất bất lợi cho người mà tôi đang đề cập đến]. Tất cả mọi thứ đều 
có giấy tờ mà. 

Tôi nghĩ cả tôi lẫn anh đều là những người lớn, và cũng là những người có trách nhiệm 
với cộng đồng, vì vậy anh nên thận trọng hơn. Vì nếu anh tiếp tục nói không đúng sự thật 
thì tôi sẽ xem đấy là sự cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống. Và anh sẽ chịu trách nhiệm về 
những hậu quả, nếu có. 

————– 
Tôi chợt nhớ đến một câu hát của Trịnh Công Sơn: 
“Cuộc đời đó có bao lâu …”. Ừ, có bao lâu, mà sân si, mà hằn học, các bạn nhỉ?  

Trích: http://bloganhvu.blogspot.com/2010/09/mot-thong-bao-nho.html 

Trả lời  
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30. drtreo đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 1:22 chiều  

oh! theo tôi thì cái đó 2 bên hủy họp đồng chứ không phải thanh lí họp đồng 
bs làm chuyên môn 1 giờ không phải soạn giáo án 
Cũng kiếm khá nhiều tiền đấy 
họp đồng đó của BS HẢI tôi nghĩ làm chơi cho vui 
chuyện không vui có lí do khác rùi! 
Tôi cũng vậy thà không làm chứ không làm chuyện vớ vẩn không có ích cho bản thân 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:43 chiều  

Bác Trèo, 

Tất cả những việc như thế này không thể ngồi đoán, hay nghe người này người 
khác nói, rồi kết luận và đưa lên chốn công cộng như thế này được. Mà cần chứng 
cứ khách quan và xác thực. Ngay cả khi có chứng cứ rồi, cũng không phải muốn 
sử dụng sao thì sử dụng, mà phải có trách nhiệm và chỉ sử dụng cho những mục 
đích chính đáng. Đó là đạo đức mà tôi biết và cố gắng sống.  

Tôi xin nhắc lại là tôi có đầy đủ chứng cứ về việc BS Hồ Hải nói sai rất nhiều 
điều về tôi và việc làm ở TT. Tại sao BS Hải lại “thất vọng” như vậy, xin hỏi BS 
Hồ Hải. Về phần tôi, tôi cũng rất thất vọng khi BS Hồ Hải có quá nhiều chi tiết rất 
sai lạc trong các “sản phẩm khoa học” mà BS Hải làm cho TT của tôi, và như mọi 
người có thể thấy qua những trao đổi ở đây, BS Hồ Hải là một người không chấp 
nhận ý kiến của người khác. Tôi có đầy đủ bằng chứng về những điều tôi vừa nói, 
nhưng tôi không nói ra ở đây và cũng chưa hề nói ra ở bất cứ ở đâu, trừ phi tôi 
thấy cần phải đối chất công khai do sự xúc phạm đã đến mức không chấp nhận 
được. 

Tôi viết gửi bác với tất cả sự kính trọng của một con người mà tôi tin là bản chất 
là tốt, nhiệt tình, và thẳng thắn. Nhưng những ứng xử của bác để bênh vực một 
người mà bác tin là tốt lại vô tình hay cố ý bôi nhọ danh dự một người khác, bác 
có nghĩ đến điều đó hay không? 

Trả lời  

 drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:22 sáng  
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lời nói hay ứng xử một người nói lên tất cả 
tôi khi xưa đọc khá nhiều sách 
tâm đắc nhiều sách 
nhất là quyễn ” bí quyết của sự thành công” 
qua đó giúp tôi biết rất nhiều điều trong cuộc sống 
ngoài ra ngươi xưa nói “nhìn mặt mà bắt hình vong” 
có những điều không ai nói mà mình cũng phải nên biết, để nó giúp mình 
trong cuộc sống 
hay ít nhất nó giúp mình thoát hiểm trong cơn bí hiểm 
OK ? sách đời ai muốn đọc sao tùy ý, hiểu sao tùy ý, không ai ép ai được 
Mình sống trong đất nước tự do mà! 

Trả lời  

31. Boganic đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:12 sáng  

Nếu có thể xin TS PA cứ trích một số chứng cứ về chi tiết rất sai lạc trong các “sản phẩm 
khoa học” của BS Hồ Hải lên đây để mọi người cùng xem xét. Nói về chứng cứ thì tôi 
thấy dường như BS Hồ Hải hiện đang có ưu thế hơn. 

Trả lời  

32. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 6:17 sáng  

Trong 24 giờ qua, có nhiều comments liên quan và tất cả đều hòa bình. Chỉ có nói 
chuyện trong hòa bình thì mới có hy vọng giải quyết vấn đề. Xin cảm ơn các bác. 

Trả lời  

33. Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:12 sáng  

Tôi có đề nghị BS Hồ Hải và TS Phương Anh: 

Theo tôi đọc thì bác Phương Anh và bác Hải đã từng có một thời “mặn nòng”. Đề nghị 
hai bác trao đổi cho ra nhẽ, sau đó bắt tay, rồi đi uống cafe hay ăn tối gì đó,…, vui vẻ,…. 
Thế là xong. Nếu hai bác hợp lại lập một joint blog Hồ Hải-Phương Anh để chống tiêu 
cực giáo dục thì càng hay. 

Hai bác O50 (?) cả rồi, chỉ có mươi năm đóng góp cho xã hội. Hai bác phải tận dụng 
triệt đễ, hai người bắt tay nhau vẫn tốt hơn một người hay sao? Đặc biệt BS Hồ Hải là 
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một bác sĩ giỏi, TS Phương Anh chắc cũng có nhiều chuyện về sức khỏe nhờ BS Hải tư 
vấn sao? 

Trả lời  

34. TCHHGD đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:36 sáng  

TS Vũ Thị Phương Anh có bàn NCKH nghiêm túc trong những phát biểu về NCKH ở 
trên. Tui giới thiệu bài viết của Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn (danh này do tui phong 
cho ông, xin đừng bàn cãi): 

http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1076-an-pham-khoa-hoc-tu-a-chau-va-viet-
nam 

Xin phép hỏi TS Vũ Thị Phương Anh:  

1/ Là người làm công tác khảo thí, kiểm định chất lượng, xin TS vui lòng cho biết yếu tố 
quan trọng nhất trong việc xếp hạng một đại học là gì?  

2/ Trong bài viết trên, Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn có đề cập “Ấn phẩm khoa học”. 
Xin TS vui lòng cho biết “Ấn phẩm khoa học” được đề cập thực sự là gì? TS có thể chọn 
các phương án: 

a/ Những bài báo đăng báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên,… 

b/ Những bào báo cáo hội nghị, đăng kỷ yếu hội nghị,… 

c/ Những bài đăng tạp chí các đại học ở Việt Nam. 

d/ Những bài đăng các tạp chí chuyên ngành ở Việt Nam: Tạp chí giáo dục, tạp chí y học, 
tạp chí hoá học,… 

e/ Những bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế (nói chung). 

f/ Phương án khác (kèm theo giải thích). 

Xin cảm ơn TS Vũ Thị Phương Anh. 

Trả lời  

o TCHHGD đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 10:16 sáng  
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Câu hỏi 3: 

3/ BS Hồ Hải và TS Vũ Thị Phương Anh cũng đã tranh luận về NCKH. BS Hải đã 
nêu những sản phẩm khoa học của bác ấy. Xin TS cho biết sản phẩm khoa học 
của TS là gì? Sản phẩm khoa học của TS có giống sản phẩm hay ấn phẩm khoa 
học mà Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn đề cập không?  

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 10:54 sáng  

Câu hỏi số 3 này tôi hoàn toàn có thể trả lời, nhưng tôi sẽ không đưa lên 
đây vì những lý do sau: 

1. Nguyên tắc của tôi là không đưa những điều xấu của người lên chốn 
công cộng, trừ phi có lý do. Việc BS Hải đưa thông tin sai lạc về tôi lên 
đây là lý do khiến tôi phải đưa ra một số phản hồi đối với BS Hải.  

Nếu tôi nói sai, BS Hải nên trả lời, hoặc nếu không, thì giữ lại đó để làm 
chứng cứ phản lại tôi khi có kiện tụng – nếu cuối cùng có ai đó quyết định 
kiện. 

2. Những thông tin liên quan đến “sản phẩm khoa học” đó là thuộc về đơn 
vị của tôi chứ không thuộc về tôi, nên tôi không được quyền sử dụng tùy 
tiện, vì đó là nguyên tắc: người sở hữu thông tin đó là đơn vị của tôi (tập 
thể) chứ không phải cá nhận tôi. 

3. Tuy nhiên, 2 ý mà tôi đã viết trong góp ý của tôi cho JIPV (thật ra là 
cho BS Hải, nhưng trước đây tôi nghĩ BS Hải cũng là một người trong ban 
bệ chính thức của JIPV nên gộp 2 thực thể này chung làm 1) liên quan đến 
CSU và College Board/Princeton review là điều minh họa rất rõ ràng cho 
những sai sót dẫn đến sự thất vọng của tôi đối với các “sản phẩm khoa 
học” của BS Hải cho TT của tôi. 

Ghi chú” Tôi dùng “sản phẩm khoa học” trong ngoặc kép vì ở đây chưa ai 
định nghĩa “sản phẩm khoa học” là gì. Cũng như nhiều từ khác chưa được 
định nghĩa nhưng mọi người vẫn có ý kiến tranh luận, khiến không thể nào 
đi đến thống nhất được. 

4. Những câu hỏi 1 và 2 về xếp hạng là rất hay, nhưng tôi xin phép không 
trả lời ở đây vì nó làm mờ đi mục tiêu của tôi khi tôi vào trang này: để yêu 
cầu BS Hồ Hải đính chính và xin lỗi những thông tin sai lạc về tôi và về 
đơn vị của tôi.  
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Nếu bạn vẫn quan tâm (chứ không phải hỏi để thách đố, kiểm tra năng lực 
của tôi) thì xin gửi vào blog ncgdvn.blogspot.com. Tôi sẽ xem và trả lời 
khi có thời gian. Và cám ơn đã nêu những câu hỏi khá hay. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:32 sáng  

Xin chào TS Vũ Thị Phương Anh: 

Xin TS Vũ Thị Phương Anh vui lòng cho biết tên đơn vị của TS 
đang làm việc dưới dạng tiếng anh là gì? Khi công bố các công 
trình khoa học, TS ghi địa chỉ dưới dạng tiếng anh như thế nào?  

Tôi k nghĩ TS có thể từ chối trả lời câu hỏi của tôi. 

Ba câu hỏi trên của bác TCHGGD đều thuộc những vấn đề TS đã 
trao đổi, bình luận trên JIPV:  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB
%9Dng/comment-page-1/#comment-890 

Tôi nghĩ TS k nên từ chối trao đổi. TS đã hiểu câu 1, 2, nhưng hình 
như TS chưa hiểu câu 3. Mong TS đọc lại. TS có thắc mắc định 
nghĩa “sản phẩm khoa học”. Tôi k nghĩ TS nên thắc mắc như thế 
thì sản phẩm khoa học là gì? Nếu thế thì JIPV quan niệm sản phẩm 
khoa học là ấn phẩm khoa học mà GS Tuấn đề cập. Như vậy TS có 
thể trao đổi câu 3 rồi. 

Tôi rất muốn lắng nghe trao đổi của TS về 3 câu hỏi trên. Những lý 
do từ chối vừa rồi rất mâu thuẫn với những gì TS đã viết về NCKH 
trên JIPV. 

Xin lưu ý TS: Ấn phẩm của NCKH về lĩnh vực TS đã và đang làm 
không thuộc dạng mật (TS đừng bảo định nghĩa “mật là gì” nha). 

Để TS an tâm, tôi xin tự giới thiệu tôi là một Editor chính thức của 
JIPV, phụ trách Phòng giáo dục thường xuyên: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-
th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/ 

Và phát ngôn của tôi cũng là của JIPV. 
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Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:37 chiều  

Chào Tuấn Ngọc, 

Vì bạn nói là thuộc ban bệ của JIPV nên tôi sẽ trả lời. Mặc 
dù tôi vẫn cảm thấy không cần phải trả lời khi tôi rất bận, 
và nó vi phạm một số nguyên tắc của tôi – không nói nhiều 
về mình ở những nơi “ảo” như thế này. Tuy nhiên, tôi sẽ trả 
lời để bảo vệ uy tín của mình ở đây (vì tôi đang nói với tên 
tuổi thật, ai cũng kiểm tra được, mà lại đang bị người khác 
mạ lỵ và thực sự muốn kiện nếu không có những đính 
chính). Vì nếu không trả lời có thể sẽ làm cho mọi người ở 
đây hiểu sai về tôi.  

Trước hết, thông tin về TT của tôi có khá đầy đủ trên 
website. Bạn nên lên đó đọc trước rồi hãy hỏi những chi 
tiết chưa rõ, để đỡ mất thời gian. Tuy nhiên, để bạn đỡ phải 
phỏng đoán, diễn giải lung tung, tôi xin thêm một số thông 
tin để tạo bối cảnh (background), vốn nhiều thứ không có 
trên website chính thức, như sau: 

1. Về tôi: 
Tôi mới về TT KT&ĐGCLĐT vào đầu năm 2004, đến cuối 
tháng 5/2004 được bổ nhiệm PGĐ, tháng 10/2007 được bổ 
nhiệm GĐ cho tới nay (mới được gần 3 năm). 

Trước đó, tôi ở trường ĐHKHXH-NV, ở Khoa Ngữ Văn 
Anh. Tôi làm Phó khoa nhiệm kỳ 1996-2001. 

Tôi đi học về cuối năm 1996 thì tháng 10 năm 1997 sinh 
đứa con thứ hai, nên gián đoạn một thời gian về việc gia 
đình. Đến năm 1999 thì mới tập trung vào công việc 
chuyên môn hơn, nhưng cũng rất bận rộn vì phải làm quản 
lý (tôi phụ trách NCKH-HTQT của khoa, và là người đã 
đưa trường ĐH La Trobe về quan hệ với trường ĐHXH-
NV).  

Khoảng năm 2000, 2001 (tôi không nhớ rõ vì không xem 
việc này là quan trọng, nhưng nếu cần có thể kiểm tra lại 
Quyết định bổ nhiệm) trường ĐH KHXH-NV thành lập TT 
Du học và tôi được bổ nhiệm kiêm nhiệm PGĐ (do tôi biết 
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tiếng Anh, trong khi ở trường XH-NV do đặc thù của 
ngành nghề nên số người rành tiếng Anh không nhiều). 

Hết nhiệm kỳ 2001, do đụng chạm với Ban Giám hiệu của 
trường vì tôi phản đối mở đại học tại chức Anh vănn tràn 
lan, nên tôi bị (được?) điều sang làm Phó phòng QHQT 
kiêm Giám đốc Trung tâm du học. Do vẫn còn tha thiết với 
chuyên môn, và vẫn phản đối cách quản lý giáo dục chạy 
theo lợi nhuận nên cuối năm 2003 chính tôi đề nghị đóng 
cửa TT Du học của trường (nay đã không còn), rồi sau đó 
trả lại chức Phó phòng HTQT và xin chuyển công tác sang 
Viện NCGD thuộc ĐH Sư phạm để làm nghiên cứu về giáo 
dục, phù hợp với chuyên môn được đào tạo của tôi hơn. 

Nhưng vì là “công chức trong biên chế” (lúc ấy giảng viên 
đại học được xem là công chức, nay là công chức) nên tôi 
không được cho chuyển sang ĐH SP (một cách giữ người, 
đặc biệt là tôi có bằng TS học ở nước ngoài, mà lại do nhà 
nước cử đi) nên tôi tiếp tục được “điều” lên làm ở TT hiện 
nay, ban đầu chỉ là chuyên viên, sau gần nửa năm mới được 
bổ nhiệm PGĐ. 
(còn tiếp) 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:49 chiều  

Tôi đang lắng nghe TS. Hiện nay, JIPV có xét dỏm 
bên XH nhưng k phải xét toàn bộ, theo tôi được biết 
thì JIPV chỉ ưu tiên những người như Nguyễn Chí 
Bền thôi. Do đó tôi cho rằng trao đổi cởi mở của TS 
sẽ giúp cho JIPV rất nhiều trong việc chuẩn hoá các 
chuẩn đánh giá. 

Tôi cũng đề nghị những editors chính thức của JIPV 
nên nêu “danh” khi trao đổi với TS, nhằm tạo tâm 
lý thoải mái cho TS trong quá trình trao đổi. Cho tin 
tưởng những trao đổi của TS là những phản biện 
hữu ích cho JIPV. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 
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Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:50 chiều  

2.Về TTKT&ĐGCLĐT:  

Đó là một TT nhỏ, ra đời tháng 10 năm 1999, được 
thành lập với 2 mục đích: (1) thực hiện nhiệm vụ 
“khảo thí” tức phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học cho 
ĐHQG-HCM, và (2) tham gia phong trào đảm bảo 
chất lượng của AUN (Mạng đại học Đông Nam Á). 

Khi tôi về chỉ có 3 chuyên viên (= nhân viên hành 
chính), gồm 1 kế toán, 1 văn thư và 1 kỹ thuật viên, 
còn GĐ và PGĐ trước khi tôi về là kiêm nhiệm, vốn 
là những người lãnh đạo các ban chức năng của 
ĐHQG-HCM (functional departments). Chuyên gia, 
nhà nghiên cứu vv thì chủ trương của ĐHQG-HCM 
là rút từ các trường thành viên, trong đó có cả tôi, vì 
họ biết tôi có học về đo lường – đánh giá .  

Nhưng thật ra, đây là một sự nhầm lẫn, vì tôi học đo 
lường nhưng là đo lường năng lực người học 
(student assesment hay student evaluation, tức gắn 
với giảng dạy, nghiên cứu quá trình giảng dạy trong 
lớp học), còn công việc ở TT của tôi chủ yếu là 
quản lý chất lượng – trong đó có mảng đảm bảo 
chất lượng quá trình – có liên quan đến kiểm định – 
hoặc đảm bảo chất lượng đầu vào, đầu ra – có liên 
quan những kỳ thi quan trọng (high-stake testing). 
Ngành học này do quá mới ở VN (cũ ở các nước) 
nên chẳng mấy ai hiểu, sử dụng thuật ngữ nhầm lẫn 
lung tun – kể cả một số người hay trao đổi trên diễn 
đàn này, trong đó có cả BS Hồ Hải. 

Khi tôi về đầu năm 2004, tôi được phân công làm 
mảng đảm bảo chất lượng – quality assurance, vốn 
không phải mảng tôi được đào tạo. Đúng nghề thì 
tôi phải làm “khảo thí tiếng Anh” tức nghiên cứu về 
quy trình làm xây dựng bài trắc nghiệm tiếng Anh, 
nghiên cứu về các psychometric properties của tests 
vv. Nhưng do nhu cầu công tác của đơn vị, mảng 
đảm bảo chất lượng không ai phụ trách, trong khi 
tôi có tiếng Anh, có hiểu biết chút ít về hệ thống của 
nước ngoài, nên phân công tôi làm, tôi cũng phải 
chấp hành nếu không muốn nghỉ việc ở tuổi 44. Vả 
lại, tôi thấy công việc cũng có ý nghĩa cho nên làm.  
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Cho đến khi tôi làm GĐ Trung tâm KT&ĐGCLĐT 
thì tôi mới có thêm một chút quyền để phát triển 
trung tâm. Lúc tôi mới là Giám đốc thì TT chỉ có 7 
người, trong đó có tôi, 1 kế toán, 1 kỹ thuật viên, 1 
văn thư, còn lại 3 chuyên viên, đều chỉ là cử nhân, 
tuổi từ 23-32. 

Khi thực sự lao vào công việc thì tôi thấy TT của tôi 
không thể chỉ toàn người chỉ có trình độ cử nhân và 
không ai nghiên cứu gì cả (dù chỉ là nghiên cứu để 
có hiểu biết và tham mưu cho lãnh đạo) thì không 
thể làm tốt, nên tôi mới đấu tranh để có thêm biên 
chế và bắt đầu xây dựng đội ngũ nghiên cứu viên. 
Nhưng không dễ: ở VN không ai được đào tạo về 
ngành này, nếu có chỉ là người đi học nước ngoài 
về, nhưng vì TT bị xem là một bộ phận gần như đơn 
thuần làm hành chính, nên không có hoạt động có 
thu, thì lương khởi điểm của người có bằng cử nhân 
chỉ khoảng 3 triệu/ tháng, thạc sĩ khoảng 4 triệu, 
tiến sĩ cỡ 5 triệu (rất bất hợp lý). Lương của tôi, cả 
thâm niên (gần 30 năm) lẫn chức vụ, là chưa đến 10 
triệu. 
(còn tiếp) 
================ 
Xem tiếp: 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6
%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-
1/#comment-1022 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 2:19 chiều  

Bạn Tuấn Ngọc, 

Vì đã quá dài nên tôi đề nghị mở mục mới, 
bạn đọc tiếp ở bên dưới nhé. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 2:25 chiều  
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Bạn nên tiếp tục ở đây cho tiện. K 
nên lick “trả lời” ngay phía trên mà 
nên lick vào “trả lời” phiá trên trên 
nữa thì sẽ có more space. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 2:09 chiều  

TS cứ trao đổi thoải mái. Tôi đã lưu ý the Board của 
JIPV về những trao đổi của TS (hy vọng trao đổi 
của TS sẽ có tác động đến tiêu chí đánh giá của 
JIPV): 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-tranh-
lu%E1%BA%ADn-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1017 

Nếu TS có đồng nghiệp bên XH, GS, PGS thì càng 
tốt (k có nghĩa JIPV xem trọng GS, PGS hơn người 
khác đâu nhé!) muốn trao đổi với JIPV thì TS cứ 
nhắn họ lên trao đổi. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:55 sáng  

Xin hỏi TS Vũ Thị Phương Anh 

Địa chỉ trang web của trung tâm mà TS đang làm giám đốc là gì? 
Trên đó có ghi thông tin về những công trình khoa học mà trung 
tâm đã thực hiện hay không? 

Theo TS thì người làm khoa học có nên công khai những công 
trình khoa học hay không? Tại sao? 

Nếu một người muốn tìm hiểu về nghiên cứu khoa học của TS 
hoặc của trung tâm thì TS có nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm 
trả lời hay không? Tại sao? 
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TS có thể kể sơ lược khoảng vài đôi dòng về chức năng của trung 
tâm mà TS đang làm giám đốc hay không? Tôi nghĩ bạn đọc của 
JIPV cũng muốn nghe từ chính giám đốc của trung tâm trả lời. 

Xin cám ơn TS. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:32 sáng  

À, thì ra là bạn hỏi về “sản phẩm khoa học” của tôi.  

Nguyên tắc của tôi: Không phải ai hỏi gì mình cũng phải trả lời. Và cũng 
không đưa thông tin về mình ở những nơi công cộng mà không có mục 
tiêu. Đặc biệt là ở diễn đàn “ảo” với những con người với tên tuổi “ảo” 

Nhưng nếu bạn cho tôi biết tên tuổi thật của bạn, nơi công tác, và mục tiêu 
cần biết các “sản phẩm khoa học” của tôi, bạn cứ gửi thư về cơ quan tôi. 
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ trên trang web của TT. Hoặc gửi lên blog 
ncgdvn.blogspot.com, tự giới thiệu và cho tôi những thông tin mà tôi có 
thể kiểm tra, tôi sẽ trả lời cho bạn. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:44 sáng  

TS nói lồng vòng quá, xin mời TS tham khảo cách trao đổi của 
PGS Nguyễn Anh Dũng: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-
nguy%E1%BB%85n-anh-dung-%E2%80%93-
tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-
tay-nguyen-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-
tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-mon-sinh-
h%E1%BB%8Dc-th/ 

Ấn phẩm khoa học là vinh dự của người công bố. Tất cả đều công 
khai, nhưng có khi tên tác giả được ghi dưới nhiều kiểu khác nhau 
nên khó phân biệt. Đó là lý do mà tôi cũng muốn TS chỉ ra. 

Theo thống kê này 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB
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%9Dng/comment-page-1/#comment-849

Sau khi TS trao đổi những câu hỏi trên, tôi sẽ xem xét đề nghị 
JIPV xóa những comments trên liên quan đến NCKH của TS nếu 
chúng sai. 

 
thì TS là người chưa biết NCKH nghiêm túc là gì. Tôi k dám tin 
điều này nên tôi ủng hộ TS trao đổi những vấn đề trên. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:26 chiều  

Chào bạn 

Tôi đang cố gắng trả lời bạn chỉ để không bị những người ở 
JIPV hiểu lầm thôi. Chứ tôi hoàn toàn có quyền không trả 
lời, vì không phải ai hỏi mình cũng phải trả lời. 

Không có gì lòng vòng hết: tôi không có công bố ISI như 
các bạn đã chứng minh.  

Vì vậy hôm trước tôi đã có hỏi JIPV là tại sao một người 
quản lý toàn thời gian, mà lại thuộc ngành XH-NV, chủ yếu 
nghiên cứu để tham mưu chính sách cho lãnh đạo tại nơi 
mình làm việc, hoặc tại đất nước mình, lại phải có công bố 
quốc tế theo chuẩn ISI. 

Nhưng tôi có những “sản phẩm khoa học” theo bất kỳ định 
nghĩa nào mà bạn đưa ra. Nhưng không trả lời ở đây, tùy 
bạn muốn hiểu sao cũng được. 

Nếu bạn quan tâm thêm về tôi và về TTKT thì bạn xem 
phần tôi sắp trả lời cho Tuấn Ngọc, người hỏi tôi với tư 
cách đại diện cho JIPV. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:29 chiều  

Sorry, hóa ra chính là Tuấn Ngọc. Bạn hỏi tôi nhiều 
quá, tôi đang viết câu trả lời về tôi và TT thì mạng 
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bị rớt, sau đó vào lại thì đọc thấy câu hỏi này mà 
không nhìn tác giả. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:32 chiều  

Xin chờ xem câu trả lời ở câu hỏi trên. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:39 chiều  

Tôi cũng nói thêm là JIPV luôn trân trọng ý kiến 
của những người bên XH, k có ISI thì cũng k 
sao. Bác cứ trao đổi thoải mái. Nhưng Nhưng 
bác nói “tôi có những “sản phẩm khoa học” theo 
bất kỳ định nghĩa nào mà bạn đưa ra. Nhưng 
không trả lời ở đây, tùy bạn muốn hiểu sao cũng 
được” thì tôi thấy k hợp lí. Mong bác đọc và nghĩ 
lại xem. 

Cũng xin nhắc bác JIPV k chỉ dựa vào ISI. 
Người k có ISI k có nghĩa là dỏm, kém. Bác nên 
tìm hiểu các tiêu chuẩn đánh giá của JIPV. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 4:47 chiều  

Chào bạn, 
Xin lỗi vì đã trả lời như trên; lúc ấy tôi quá 
bực mình vì bị dính vào vụ xúc phạm ở chốn 
công cộng như thế này. 

Tôi có thực hiện một số bài báo khoa học đã 
đăng trên Tạp chí KHXH-NV hồi còn ở 
trường XH-NV khoảng năm 2000-2001 
(nhưng hồi ấy không có bản điện tử, không 
có lưu trên web), và một số bài đăng rải rác 
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trên Tạp chí giáo dục, tạp chí khoa học giáo 
dục, vv. 

Những đề tài mà tôi thực hiện chủ yếu cũng 
xoay quanh trắc nghiệm, đo lường, đánh giá, 
phục vụ công việc tôi đang làm, và tham 
mưu chính sách. 2 đề tài tâm đắc nhất là 
Khảo sát trình độ tiếng Anh của sv ĐH trên 
địa bàn TP HCM do SKHCN TP HCM đặt 
hàng và cấp kinh phí, nghiệm thu năm 2004 
(báo chí có nói về két quả này của tôi khá 
nhiều, đại khái kết luận sv đại học của mình 
có trình độ tiếng Anh trung bình là 350 
TOEFL (giấy), và đề tài cũng về Khảo sát 
chất lượng học sinh phổ thông An Giang do 
Sở KHCH An Giang cấp kinh phí, hoàn tất 
2005 thì phải, trong đó tôi đo năng lực bằng 
việc xây dựng tests ở các môn chính (Văn, 
Toán, Anh). Một số đề tài khác xoay quanh 
việc xây dựng quy trình và phần mềm làm 
đề thi trắc nghiệm tiếng Anh (2 đề tài), đánh 
giá chất lượng 15 chương trình ở ĐHQG-
HCM. 

Tôi có một vài cuốn sách tham khảo viết 
chung với một tác giả khác, và một vài book 
chapters vv. Nhưng tất cả công bố trong 
nước, và tôi không chăm chút lý lịch khoa 
học của mình lắm vì đã làm quản lý chuyên 
nghiệp rồi nên không có thời gian để làm 
theo đúng yêu cầu của một giáo sư hiện nay. 

Tôi viết theo trí nhớ, hy vọng bạn tin; nếu 
không tin, chất vấn lại thì tôi sẽ tra lại chi 
tiết rồi trả lời cho bạn. Nói lại: tôi làm quản 
lý toàn thời gian, nghiên cứu là việc phụ, 
làm để khỏi quên nghề, và để tiếp tục cập 
nhật để tham mưu tốt. 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:54 sáng  
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Nguyên tắc của người làm khoa học nghiêm túc là công khai công 
bố khoa học của mình. Dẫn chứng: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-
nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/ 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:50 chiều  

Tôi giới thiệu vài người để TS tham khảo: 

http://www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh&uid=35 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:51 chiều  

http://www.tdt.edu.vn/lang-vi/gioi-thieu/thong-tin-giang-
vien/khoa-ky-thuat-cong-trinh/600-ts-nguyen-xuan-hung 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:54 chiều  

Nói thêm về ISI của tôi và trả lời Onlooker trong những comments trước 
đây: 

Thời gian tôi học ở Úc (đầu 1994-cuối 1996; lịch học ở Úc hơi khác VN là 
từ đầu tháng 3 đến hết tháng 11, nhưng vì tôi làm nghiên cứu chứ không 
lên lớp nên tôi làm trọn 12 tháng/năm) hoàn toàn không có yêu cầu gì 
cũng không ai nhắc đến ISI.  

Mặc dù tôi cũng có một số bài báo rút ra từ luận án tiến sĩ (bắt buộc), có 
báo cáo tại Hội hghị khoa học, vv. Nhưng chỉ có bản giấy, không có bản 
mềm, và không lưu kỹ do làm quản lý. Lúc ấy thậm chí Internet chỉ mới 
có khi tôi gần về nước, máy tính còn dùng Window 3.11, màn hình của 
laptop chưa có màu mà đơn sắc. Các bạn có thể kiểm tra lại. 

Tôi nghĩ (chưa kiểm tra lại) yêu cầu này chỉ có thể trong thập niên 2000, 
có thể 2002 2003 gì đó, cùng với mấy cái yêu cầu về xếp hạng đại học, 
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nhất là xếp hạng toàn cầu. Lúc đó, nhu cầu đánh giá, tính điểm các loại 
năng lực trong một trường để có thể cộng lại rồi xếp cho ai đứng hạng 
mấy khiến người ta phải quan tâm đến đo đạc, và mới quan tâm đến 
bibliometrics mà tôi dịch là ‘đo lường thư tịch’. Nên mới có mấy yêu cầu 
này.  

ISI thì cũng tốt thôi, nhưng lệch về khối tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, và 
thiên về công bố trên báo tiếng Anh (Anh-Mỹ). Thành ra bỏ sót khối 
ngành nhân văn, nghệ thuật, và khoa học xã hội, đặc biệt là các ngành chỉ 
phục vụ công việc tại chỗ và có tính địa phương (tiếng Anh là action 
research, không biết tiếng Việt là gì). Vì vậy đánh giá các GS khối ngành 
này theo ISI là không đúng, hoặc ít ra là chưa toàn diện (nếu theo ISI thì 
các nhà KHXH-NV đa số sẽ là … dỏm?) 

Cái này trên thế giới người ta cũng đã tranh luận và chỉ trích nhiều rồi, chứ 
không phải tôi nói để bảo vệ tôi hoặc GS dỏm nào đó – nhưng lúc đầu tôi 
không nói vì có thể sẽ bị ném đá, cho là tự bảo vệ mình?  

Ngoài ra còn phải xét yếu tố thời gian, ví dụ được phong GS, PGS trước 
khi có yêu cầu về ISI nhưng sau đó chuyển sang làm quản lý (là một điều 
rất hay xảy ra ở VN) thì làm sao đòi hỏi có ISI được? 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 6:28 chiều  

Tôi không tham gia vào tranh luận của bác với bs. Hồ Hải nhưng 
tôi xin comment câu này của bác là không chuẩn:  

Ngoài ra còn phải xét yếu tố thời gian, ví dụ được phong GS, PGS 
trước khi có yêu cầu về ISI nhưng sau đó chuyển sang làm quản lý 
(là một điều rất hay xảy ra ở VN) thì làm sao đòi hỏi có ISI được? .  

Nếu bác làm quản lý, Prof., Director/Dean/Rector or President of 
Univ., … bác vẫn có thể có ISI như ai, nếu bác muốn nghiên cứu 
nghiêm túc bằng hướng dẫn NCS, sinh viên, cấp dưới, … khi ấy 
bác là corresponding author, vẫn được tính là main author; hoặc 
hợp tác với viết một phần nào đó trong bài báo, lúc đó có tên trong 
author list. Nói chung không thế nói làm quản lý nên ko thể có báo 
được. Cái này bsngoc đã nói rồi [1]. Các bác trên JIPV đã nói 
nhiều rồi. 

Qua đây, bác có thể nghiên cứu mô hình giống trong [1] để làm 
sao cho Trung tâm của bác có ISI sớm thì tuyệt quá. Chứ không cả 
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ngành giáo dục chẳng có ISI (?), Hội đồng học hàm ngành giáo 
dục toàn dỏm (bác tra Vol. 1 của JIPV sẽ ra) thì đáng buồn cho 
giáo dục VN quá. Thêm nữa, có bác trong vol. 1 còn bảo làm NCS 
về giáo dục học ở VN dễ bảo vệ, cũng dễ lên PGS khi mà ko cần 
ISI. Điều này thật đáng buồn. 

[1] http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/14/lam-
qu%e1%ba%a3n-ly-co-c%e1%ba%a7n-cong-b%e1%bb%91-khoa-
h%e1%bb%8dc/#comments 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:09 chiều  

Bác à, đó là những trung tâm có chức năng nghiên cứu 
hoặc giảng dạy thì mới làm được. Bác có đọc kỹ những 
comment khác của tôi chưa? 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 3:04 sáng  

Xin thưa với bác là tôi cũng như nhiều Editors của JIPV 
đọc hết vì tôi là một trong những “quản gia” mà. Chỉ có 
điều tôi đứng ngoài quan sát chứ ko tham gia vào thôi. 

Bác nói nghề chính của bác là làm quản lý chuyên nghiệp, 
toàn thời gian; trung tâm của bác là tham mưu và quản lý là 
chính. Hic, thế thì tên gọi “Trung tâm kiểm định giáo dục” 
là không chuẩn rồi. Tôi ủng hộ nhận xét của bác Tuavan, có 
lẽ đây chỉ là nơi “cung cấp dich vụ giáo dục” hơn là kiểm 
định. Thêm nữa, với tên gọi trung tâm như thế, nếu có đồng 
nghiệp từ Anh, Mỹ, Úc, vv… sang VN trao đổi khoa học, 
họ sẽ gặp ai để trao đổi đây? Khi cấp trên thấy tên gọi cùng 
với tên trung tâm của bác, họ bảo đồng nghiệp nước ngoài 
đến trung tam của bác làm việc, thì liệu người trong trung 
tâm của bác có hiểu những gì họ nói, khi mà các bác không 
nghiên cứu? 

Cuối cùng, ai cũng bảo tôi làm quản lý, tôi làm lãnh đạo, 
vv… thế ai nghiên cứu bộ môn giáo dục học đây? Hay lại 
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thuê chuyên gia nước ngoài, tiếp nhận công nghệ tiên tiến 
của nước ngoài, nhận viện trợ của nước ngoài, vv… 

Tôi ko có ý định tấn công, chỉ chính ai bằng comment này, 
mà chỉ nói lên quan điểm của mình. Mong bác bình tâm, 
suy nghĩ những gợi ý tôi đã nêu. 

Cuối cùng, tôi nghĩ bs. Hồ Hải cũng không muốn làm to 
chuyện này thêm nữa, bằng chứng là hơn 24h qua bác ấy đã 
ko vào viết thêm một comment nào. Tôi nghĩ bác nên cho 
qua chuyện này thì hơn. Thanks! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 6:42 chiều  

Dẫn chứng thêm cho bác nhiều bác làm Hiệu phó, Viện 
trưởng/Viện phó, GĐ TT, vv… vẫn có ISI đều đặn đấy. Bác nhìn 
danh sách sẽ nhận ra nhiều người mình biết, mình quen thôi. 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-
khoa-h%e1%bb%8dc/ 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:19 chiều  

Trưởng khoa, hoặc Viện/Trung tâm nghiên cứu, thì có thể 
nghiên cứu và giảng dạy kiêm quản lý, vì những nơi ấy có 
chức năng nghiên cứu/giảng dạy. 

TT của tôi có chức năng tham mưu và quản lý là chính 
(quản lý chất lượng mà), tôi làm toàn thời gian, thì làm sao 
có thời gian mà công bố ISI được, trừ phi là lấy bài của 
người khác để tên mình vào (co-author nhưng không làm). 

Vả lại, giáo dục thì có nhiều chuyên ngành, chuyên ngành 
của tôi còn chưa có mã số đào tạo (chỉ mới thí điểm ở 
ĐHQG Hà Nội) thì tôi hợp tác với ai để nghiên cứu và viết 
bài công bố quốc tế theo ISI? Và để làm gì, khi những việc 
hàng ngày về quản lý (thi cử, trường dỏm, bằng giả, đánh 
giá chất lượng, lấy ý kiến giảng viên vv) còn chưa làm xuể? 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1057#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1035�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1035#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1038�


Tôi quan tâm làm tốt công việc của tôi thôi. Cũng muốn 
làm hơn như bác nói nhưng sức người có hạn. 

À mà ở Viện NCGD của ĐH SP TP HCM có một TS học 
Úc về tương tự ngành của tôi, trẻ hơn tôi, cũng có 1 vài bài 
đăng quốc tế (chủ yếu dựa trên luận án, và sau đó được đi 
Fulbright) đấy. Nó đăng trên tạp chí Quality in Higher 
Education của UK. Không biết nó có ISI không, chắc là có. 
Tôi đã nói không làm nghiên cứu mà, nên không thể biết 
hết mọi thứ. Làm tốt một thứ đã là giỏi lắm rồi, đối với tôi. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 3:02 chiều  

Chào các bạn Tuấn Ngọc và một số bạn khác trong mục này, 

Tôi đã mở mục mới ở số 87. Xin các bạn đọc tiếp phần trả lời có liên quan đến 
những câu hỏi ở đây. 

Trả lời  

35. drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:10 sáng  

nghiên cứu khoa học thực hiện ở cơ quan mình làm công tác mình đứng tên, mình làm 
Thì chắc chắn là cử mình, không thể là của cơ quan cho dù mình đã nghĩ việc 
đương nhiên phải có cơ quan chấp nhận việc làm đó có hiệu quả! 
ha ha có thì nói không có thì thôi không nói bừa 
như tôi làm việc thì có , làm như bác HẢI không có 
không có thì nói không có 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:20 sáng  

Bác Trèo,  

Tôi sẽ đưa ra nếu chính BS Hải thách thức tôi. Vì lúc đó chính là BS Hải đã cho 
phép tôi đưa ra.  
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Vậy nếu bác thực sự muốn tôi đưa ra, bác chỉ cần nói BS Hải gửi lên đây một lời 
thách thức. 

PA 

Trả lời  

 drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:37 sáng  

chuyện ai người đó biết 
Vả lại muốn xúi người khác cũng không làm 
cách nay vài ngày 
tôi có nhờ 1 người xúi dùm họ…..tôi 
để tôi …. người kia 
Nhưng họ từ chối kg thể làm như vậy 
tất cả điều trưởng thành 
Ai làm nấy chịu 
nhưng chuyện NCKH có chi kg nói được ? 
ví dụ tôi mang 1 cặp , tôi nói trong đó có nhiều tiền, bạn tôi nói không tin 
làm gì mày có tiền? tôi nói kệ tao. có tao nhờ. Vậy chắc gì tôi có nhiều 
tiền? 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:47 sáng  

Ví dụ tiền là k hợp, TS sẽ bắt bẽ. Ấn phẩm khoa học khác tiền. 

Trả lời  

 drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:05 chiều  

ý tôi nói chứng cứ! 
hãy hé cặp cho người khác thấy tiền người ta mới tin 
hoặc mua ngay 1 sản phẩm đắc giá trước mặt mọi người 
khi ấy bạn mới thực sự có tiền 

Trả lời  

 drtreo đã nói 
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Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:17 chiều  

ấn phẩm khoa học 
nó cũng là 1 chứng cứ 

Trả lời  

36. tomtom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:36 sáng  

@BS Hồ Hải: 

Theo dõi diễn biến sự việc, tôi có thắc mắc muốn hỏi bác, mong bác hoan hỷ mà giải đáp 
giùm cho: 

Scroll lên trên, bác có viết rằng:  

“Hầu hết các công trình của tôi nghiên cứu rồi báo cáo trong nước là tôi tặng cho ai đó 
lấy thạc sĩ, CKII, phó GS, và TS khi họ cần. Tôi không quan tâm đến học vị và học hàm. 
Hơn nữa muốn đăng cần phải có tiền đóng phí. Tôi không có khả năng để thực hiện”,  

và “Sau này tôi có nghiên cứu thêm 2 lĩnh vực nữa là: 

1. Hepatic Rupture in trauma. Công trình này tôi tặng cho 1 người anh, bạn và đồng 
hương để anh ấy bảo vệ chuyên khoa II…”  

Bác làm thế thì thật không phải. Bác đã tỏ ra nhiệt tình chống vấn nạn bằng cấp dỏm qua 
rất rất nhiều bài. Trong khi đó cũng chính bác thông đồng với những người thân, người 
bạn của bác sử dụng kiến thức vay mượn (trường hợp này là của bác) để “lấy thạc sĩ, 
CKII, phó GS, và TS khi họ cần”. Hành động này là Plagiarism bác ạ; và bác chống dỏm 
ở đâu khi bác tiếp tay cho những người nghiên cứu giả mạo ăn cắp công trình nghiên cứu 
của người khác làm của mình nhằm tiến thân và đạt được những bằng cấp “dỏm”. Tôi 
thiết nghĩ trong danh sách GS dỏm ở trang này thiếu sót nghiêm trọng nếu không có tên 
của “ai đó” và “1 người anh, bạn và đồng hương” của bác, bác nhỉ. 

Trả lời  

o drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 11:43 sáng  

quan hệ xã hội khó lắm bạn oi! làm dùm thường xuyên 
làm mướn cũng thường xuyên 
Thậm chí có mua bán 
Chỉ cần ngày trình lên đọc thuyết minh thôi, không phải viết gì hết, có người viết 
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sẳn 
muốn bẻ nạn chống trời hã? chết liền 
bác HẢI viết, chứ tôi đố ai dám viết như bác khi còn làm việc? 

Trả lời  

 tomtom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:00 chiều  

Bác Treo à, tôi biết lắm chứ những điều bác nói. Nhưng cái mà tôi khúc 
mắc ở đây là “cái tâm” của một người như BS Hồ Hải kia. Những con 
người “tầm thường” như cái thằng tôi hay nhiều người khác thì có làm gì 
không nên không phải thì cũng là một nhẽ như có câu rằng “to err is 
human”. Vì tôi đâu có “cái dũng”, “cái tâm”, “cái tầm” cao đẹp như BS 
Hồ Hải. Vậy đó, nhiều khi già rồi cứ nghĩ lẩm cẩm: người ta chống là 
chống người ngoài kia, đâu có ai dại dột đến mức chống người nhà, bạn bè 
và chống lại chính mình. Ôi, thật là ngán ngẩm sự đời. Biết thế mà chẳng 
phải thế… 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:28 chiều  

Nhân vô thập toàn mà bác. Người ta vẫn còn cái tâm chống tiêu 
cực xã hội là tốt rồi, bác đừng nên phong thánh cho người khác. 
Nên nhìn cái khía cạnh tích cực của hành động hơn là nhìn ở mặt 
“người” của người ta thì mới đạt đến tầm khoan dung, nhân bản 
bác à. 

Trả lời  

 tomtom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 12:43 chiều  

Vâng, thưa bác, cũng chính vì “nhân vô thập toàn” và cũng 
vì cái câu dân ta thường nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” 
mà tôi mới mạo muội có vài ý trên ngõ hầu được bác Hồ 
Hải giải đáp. Giả như có bị các bác trách là không khoan 
dung thì tôi cũng thỏa lòng vì đã phần nào nói được lòng 
mình. 

Trả lời  
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 drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 1:15 chiều  

Tomtom à sách đời là khó đọc khó học nhất 
không lẽ bạn không hề có làm việc trong cơ quan 
nhà nước? 
Như Bác Hải khó tìm 
sống ở đời cái gì cũng phải học 
Tốt cũng học mà xấu cũng phải học 
Hai cái này học trái ngược nhau 
ai không làm vậy mau chết lắm 

Trả lời  

37. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 2:42 chiều  

JIPV@: Tiếp tục nội dung từ link 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-1/#comment-1012 
===============================================================
============================== 

Do có nhiều người thắc mắc về “năng lực khoa học” của tôi, và “chức năng nghiên cứu” 
của TT của tôi, nên tôi xin óm tắt một số thông tin về tôi và TT của tôi mà các bạn nên 
biết trước khi có những đánh giá. Phần này cũng là phần tiếp cho phần tôi đang trả lời 
cho Tuấn Ngọc ở trên. 

- Do tôi làm quản lý toàn thời gian từ năm 2000 đến giờ, lại bị chuyển ngành giữa chừng, 
nên việc nghiên cứu khoa học của tôi là phụ, tôi chỉ làm nghiên cứu, viết lách vì tiếc kiến 
thức đã được học. 

- TT của tôi chủ yếu làm chức năng quản lý, tham mưu, còn nghiên cứu hay đào tạo 
(ngắn hạn) như đã nêu trên trang web của TT chỉ là để nâng cao năng lực tham mưu của 
chính mình thôi (một dạng action research). 

- Việc đẩy mạnh nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng là chủ trương của tôi sau khi tôi được 
bổ nhiệm là GĐ (đến nay được hơn nửa nhiệm kỳ), do tôi thấy nhiều vấn đề mới hiện nay 
cần phải có nghiên cứu (action research, hoặc policy research) rồi mới tham mưu được, 
không thể làm khơi khơi. 

- Việc TT của tôi liên kết với ĐHQG-HN để đào tạo Cao học Đo lường – Đánh giá nhằm 
phục vụ “ý đồ” xây dựng đội ngũ của tôi (và của các phòng Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng thuộc các Sở, theo chủ trương của Bộ) để họ có những hiểu biết cơ bản về các khái 
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niệm khảo thí, đo lường, đánh giá, đồng thời có một số kỹ năng cơ bản về research, mà 
đối với nghề của tôi chủ yếu là survey research và policy analysis. Để làm điều này, tôi 
cần có người hỗ trợ vì tôi đã phải quản lý toàn thời gian, công việc khá nặng. Vì vậy, khi 
tôi tìm thấy BS Hồ Hải, lúc ấy đang viết một loạt bài về giáo dục và về nghiên cứu ở 
dạng bình dân, đọc có vẻ dễ hiểu, thì tôi làm quen và mời BS Hải cộng tác – không phải 
là “thỉnh giảng” cho NCS như BS Hải nói, vì muốn đứng lớp phải nộp lý lịch khoa học, 
dù chỉ là đứng lớp thực hành. Nhưng BS Hải đã từ chối, nhưng tôi vẫn mời, vì mời để 
giúp đỡ, trao đổi informal với các chuyên viên trẻ của tôi. 

- Tờ “bản tin” mà BS Hải hay nhắc tới như một cái gì có vẻ rất hàn lâm làm cho mọi 
người hiểu lầm thật ra chỉ là cung cấp thông tin phục vụ quản lý (các khuynh hướng, xu 
thế trên thế giới, một số suy nghĩ của mọi người về giáo dục đại học VN và thế giới) cho 
các cấp quản lý và lãnh đạo, hơi hơi giống những gì tôi và các bạn đang làm ở đây, nhưng 
nói với giọng ôn tồn, thông tin chính xác, có tính khoa học (theo nghĩa: làm một cách có 
hệ thống, có nguyên tắc khoa học, chứ không phải là “sản phẩm khoa học” của một “giáo 
sư không dỏm” = có công bố ISI như các bạn định nghĩa). 

(còn tiếp) 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 3:45 chiều  

Xin làm rõ một số thông tin liên quan đến BS Hồ Hải ở phần trên. Tôi đã viết: 

tôi làm quen và mời BS Hải cộng tác – không phải là “thỉnh giảng” cho 
NCS như BS Hải nói, vì muốn đứng lớp phải nộp lý lịch khoa học, dù chỉ 
là đứng lớp thực hành. Nhưng BS Hải đã từ chối, nhưng tôi vẫn mời, vì 
mời để giúp đỡ, trao đổi informal với các chuyên viên trẻ của tôi. 

Xin hiểu là: BS Hồ Hải từ chối đưa lý lịch vì một lý do gì đó (tôi quên rồi), nên 
tôi mời để trao đổi với các chuyên viên của tôi và giúp đỡ họ như một người đi 
trước, có kinh nghiệm thực tế, một kiểu coaching trong các vấn đề nghiên cứu 
nhỏ (ví dụ, làm survey) mà thôi 

Nhân tiện tôi xin đưa thêm ra một số chi tiết về việc “cộng tác” giữa hai bên:.  

Ngay từ đầu đã có sự thiếu thống nhất và có lẽ hơi hiểu lầm từ phía BS Hải về vai 
trò của BS Hải đối với TT của tôi. Tôi chỉ mời trình bày, nói chuyện, giúp đỡ, trao 
đổi, trong đó có một chuyên viên của tôi (trẻ, chưa đến 30) để làm một survey 
research, phân tích số liệu trên phiếu đánh giá giảng viên để làm căn cứ tham mưu 
cho chính sách lấy ý kiến giảng viên (hiện nay đang được làm theo kiểu hình 
thức, không có cơ sở khoa học).  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1022#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1025�


Thực sự khi mời BS Hồ Hải tôi nghĩ BS Hải biết thực hiện phân tích thống kê, 
nhưng BS Hải cũng từ chối vì nói mình không làm những điều cụ thể. Nên tôi chỉ 
còn nhờ góp ý, vì tôi nghĩ khi làm survey research thì luôn cần có người khác 
phản biện lại mình để mình nhìn lại, và tôi nghĩ vai trò này của BS Hải là phù 
hợp.  

Nhưng do không thống nhất quan điểm, nên ngay cả việc ấy cũng đã ngưng lại, 
chỉ còn viết các bài “Thời sự và suy nghĩ” trên “bản tin” của tôi thôi. Hai bài đó 
BS Hải đã nêu ra trên blog này để làm bằng chứng về năng lực NCKH của BS 
Hải. Ở đây tôi không muốn bình luận gì thêm về những bài đó. 

Việc chấm dứt công việc là do BS Hải. Lý do nên để BS Hải đưa ra với chứng cứ 
của BS Hải, nếu không thì tôi vẫn sẽ phản đối vì những kết luận mang tính xúc 
phạm và vô căn cứ trên diễn đàn này. Chỉ cần biết tôi đã thanh toán mọi phần việc 
mà BS Hải đã làm, và không còn nợ gì từ phía tôi (phía BS Hải thì xin để BS tự 
đưa ra).  

Tuy nhiên, quanh việc đó BS Hải đã hơn một lần đưa thông tin sai lạc ầm ĩ trên 
blog cá nhân của BS Hải, mặc dù tôi cũng đã từng đề nghị BS Hải không đưa 
thông tin về công việc của cơ quan ra bàn luận ở blog cá nhân như vậy, với giọng 
văn của BS Hải mà ai cũng đã quen, và thỉnh thoảng có động chạm đến ĐHQG-
HCM mà không có căn cứ (như đã đụng đến tôi trên diễn đàn này và trên blog cá 
nhân). Đó là lý do tại sao Duy Lê có câu hỏi đối với tôi mà mọi người đã đọc. 

Đó là lý do tại sao tôi phản ứng mạnh như vậy khi tôi được báo về những 
comments của BS Hải ở đây. 

Xin lỗi phải buộc đưa ra những thông tin này – tôi bị thách thức phải đưa ra 
chứng cứ. Một số chứng cứ mọi người đã thấy qua những trao đổi của Duy Lê và 
BS Hồ Hải trên blog, đã được ai đó chép lại ở đây. Còn nếu BS Hải yêu cầu bằng 
chứng gì khác cho những điều tôi nói thì tôi sẽ đưa. Nhưng không trả lời cho 
người khác vì một số thông tin không có lợi cho BS Hải. 

Trả lời  

38. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 4:37 chiều  

Sự việc lùm xùm như hiện giờ cũng do cả BS Hồ Hải và Ts. VTPA nóng tính. Sự việc bắt 
đầu từ đây, Xin trích lại lời của BS Hồ Hải đã nói về TS Vũ Thị Phương Anh trước khi 
Vũ Thị Phương Anh vào phản biện 

[trích] 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-
1/#comment-754 
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Hôm trước tôi được TS VTPA mời dạy nghiên cứu khoa học và xác suất thống kê cho 
Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo của Đại học QG TPHCM. Tôi có 
làm việc này thỉnh giảng được 4 tháng. Nên trình độ, khả năng và sự hiểu biết của TS 
VTPA như thế nào thì tôi quá rõ, không cần phải ai minh chứng dùm. 

Song tôi thấy không nên làm vì họ không có kiến thức để tiếp thu những gì tôi hướng 
dẫn dù là trình độ TS, ThS hay CN. 

Hơn nữa tôi nhận ra rằng tôi đã bị lừa trong việc giảng dạy này. 

Tôi còn giữ bằng chứng đầy đủ giấy tờ và thư mời. Ngay cả bài viết về GD Mỹ của TT 
này tôi viết đã được đăng, mà chỉ 1 mình tôi viết còn lại chỉ có dịch và copy và paste. 

Cuối cùng tôi thấy mình đã giúp một việc để người khác lạm dụng, nên tôi từ tối và 
chấm dứt hợp đồng làm việc. 

Đặc biệt có bài Tư duy giáo dục bậc đại học của tôi, được TS VTPA mua lại với giá 
700K VNĐ, có thể trong thời gian này hay thời gian tới sẽ được dịch và đăng trên tạp chí 
giáo dục trong nước và thế giới. 

[hết trích] 

Dù những nhiều comments trước cũng có giải thích một phần nội dung đoạn này nhưng 
đa phần được post trong lúc mọi người đang mất bình tĩnh, nóng giận và từ những người 
không liên quan. Vì vậy, để giải tỏa những “ấm ức” của TS.VTPA, tôi (4th Managing 
Editor) mời BS. Hồ Hải và TS.VTPA chịu khó làm rõ hơn những điểm sau trên tinh thần 
hòa bình, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau: (Xin các bạn hãy lưu ý những từ được bôi 
đậm) 

1. mời dạy: việc này là có theo xác nhận của TS Vũ Thị Phương Anh dù rằng việc giảng 
dạy không xảy ra do trục trặc giấy tờ như TS .PA giải thích 

2. có làm việc này thỉnh giảng được 4 tháng: cái này có xảy ra hay không? xin mời 
TS.PA xác nhận lại. 

3. khả năng và sự hiểu biết của TS VTPA như thế nào thì tôi quá rõ: theo tôi, câu này 
nhận xét thể hiện tính kiềm chế của BS Hồ Hải nên không thể xem là hành vi xúc phạm 
được.  

4. không có kiến thức để tiếp thu những gì tôi hướng dẫn dù là trình độ TS, ThS hay 
CN.: câu này mang nhiều cảm tính, không khoa học nên đề nghị admin hoặc bác Vuhuy 
xóa câu này trong phát biểu của Bs Hồ Hải 

5. đã giúp một việc để người khác lạm dụng: BS Hồ Hải nên đưa thêm bằng chứng về 
việc bị lạm dụng, nếu không câu này sẽ bị xóa. 



6. có bài Tư duy giáo dục bậc đại học của tôi, được TS VTPA mua lại với giá 700K 
VNĐ: cái này có hay không, mời TS.PA xác nhận. Nếu không có thì câu này sẽ bị xóa. 

Đề nghị, các guest editors và editors khác vui lòng không bình luận trong phần tranh luận 
này. Xin cám ơn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 4:44 chiều  

Tôi trích thiếu, còn một câu khá quan trọng: 

7. bị lừa: đề nghị BS Hồ Hải cho bằng chứng BS bị lừa cái gì, nếu không có 
chứng cớ thì câu này sẽ bị xóa. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:24 chiều  

1. Mời ‘dạy’: Ngay từ đầu tôi không mời ‘dạy’, vì không đủ tiêu chuẩn 
quy định (tối thiểu thạc sĩ mới được đứng lớp). Tôi chỉ mời cộng tác theo 
kiểu informal như tôi đã nói ở trên. Các việc làm thì đa dạng, có thể là trao 
đổi, góp ý đề cương, bài viết vv.  

Không thể nói là ‘dạy’ vì điều đó vi phạm các quy định về đứng lớp.  

2. ‘Thỉnh giảng’ 4 tháng: hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ ký hợp đồng 
cộng tác viên và trả lương, hợp đồng là 3 tháng (theo quy định) vì tôi 
không mời làm không công. Công việc của cộng tác viên: thỉnh thoảng 
đến họp với chuyên viên của TT hình như 1 tháng 1 lần, góp ý bài viết, và 
viết bài ‘Thời sự và suy nghĩ’.  

3. Thiếu kiềm chế? Theo tôi cho dù nói khi thiếu kiềm chế thì vẫn có tính 
xúc phạm. Vì nó kết luận về năng lực của tôi. Diễn đàn nếu đã nói có tính 
khoa học thì không được phát biểu cảm tính thiếu kiềm chế. Nếu đã lỡ 
thiếu kiềm chế, phải xin lỗi. 

4. Không đủ năng lực để hiểu dù CN, ThS, TS? Tương tự câu 3. 

5. Bị lạm dụng? Tôi cho là câu này giống câu số 7 (lừa), cần nêu chứng 
cứ, nếu không tôi sẽ cho là vu khống, vì tôi không đang làm với tư cách cá 
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nhân mà là tư cách GĐ TT, nên nói lạm dụng là đơn vị của tôi lạm dụng, 
không phải cá nhân tôi. 

6.Mua với giá 700 ngàn? Câu này có 2 ý: 
a/ “mua” là sao, khi BS Hải trong bối cảnh GS dỏm, trường giả, chỉ biết 
đạo văn, copy and paste, thiếu năng lực NCKH? Có phải là cố tình hàm ý 
là tôi đã ‘mua’ để đi đăng chỗ khác dưới tên tôi? Tôi phản đối hàm ý có 
tính xúc phạm này. 

b/ 700 ngàn: tôi phải kiểm tra lại, nhưng theo trí nhớ của tôi thì theo quy 
định bài viết đó chỉ trả 400 ngàn, còn 300 ngàn là để trả phần tài liệu BS 
Hải tự mua để tham khảo. 

7. Lừa. Xem câu 5. 

PA 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 5:27 chiều  

Nói thêm cho rõ, câu 6 phần a:  

Mua bài: phải nói đúng là trả nhuận bút cho một bài dạng Op-Ed 
(suy nghĩ – xã luận). 

Trả lời  

o thuyenan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 8:07 chiều  

Tôi thấy sự việc đã trầm trọng, những chứng cứ nên giữ lại để có khi bác Anh còn 
đi kiện. Vã lại bác Anh đã phản hồi những thông tin trên. Nếu xóa thì những phản 
hồi của bác anh trơ ra kỳ sao? Hơn nữa, chỉ nên xóa những gì vi phạm thuần 
phong mỹ tục thôi. Những vấn đề ở đây mang tính đúng sai nên không cần phải 
xóa. 

Trả lời  

o trungquan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 6:58 chiều  
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Theo quy định cứng của Bộ thì không có chuyện đại học dạy sau đại học. 

Trả lời  

39. drtreo đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 6:04 chiều  

ôi! đúng là chử VN 
CHỈ? NÓI? 
VẬY SỬA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN LÀ GÌ HỞ TRỜI?! 
THEO TÔI: 
TÔI LÀ 1 BÁC SĨ, TÔI KHÔNG BIẾT LÀM MẮM CHUA(CÁ LÓNG TONG—
>MẮM CHUA) 
MỘT BÁC NÔNG DÂN CHỈ: 
CÁ LÒNG TONG:…. 
MUỐI:… 
TRỘN… 
…. 
Ủ… THÊM…. 
GHI CHÚ :BÁC NẦY KHÔNG CÓ HỌC CHỬ NÀO HẾT, KHÔNG CÓ BẰNG CẤP 
CHI CẢ 
NHƯ VẬY GỘ LÀ GÌ? 
HỎI? CHỈ? DẠY? 
TÔI CÓ PHẢI LÀ HỌC KHÔNG? KHI TÔI MÙ TỊT, KHÔNG BIẾT LÀM? 
Chắc chắn 100% 
bác ấy đang dạy tôi 
Tôi đang học bác ấy mới biết làm mắm chua cá lòng tong 
hêt dẩn chứng 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 7:05 chiều  

Bác Trèo ơi, 

Tôi đã không muốn nói, mà bác cứ ép tôi. Thôi thì nói cho bác rõ nhé:  

Tôi đã định nghĩa rồi (theo đúng quy định): “dạy” ở ĐH (chỉ là dạy ở trình độ cử 
nhân) thì tiêu chuẩn tối thiểu là thạc sĩ. Còn nếu dạy ở trình độ thạc sĩ trở lên thì 
phải là Tiến sĩ.  

Nếu bác không đồng ý định nghĩa này xin bác phản biện lại, chứ đừng nói theo 
kiểu tung hỏa mù như vậy. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1113#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1033�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1033#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1036�


Người không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì chỉ có thể đạy thực hành, nhưng tối thiểu 
cũng phải tốt nghiệp đại học một ngành nào có liên quan. Khi đọc blog, tôi thấy 
bác ấy ghi là BS, tôi cũng đã đến phòng mạch, thấy người thật việc thật, nên định 
mời giúp lớp thực hành môn thống kê. Nhưng bác ấy không đưa lý lịch. Nên tôi 
mời theo dạng không chính thức = cộng tác viên (bác nói BS Hải xem lại hợp 
đồng). 

Bác ấy có đến nói chuyện một buổi với chuyên viên của tôi, nhưng hôm ấy có bà 
chuyên gia đang dạy nghiên cứu khoa học nên có các học viên ở đó, tôi mời đến 
nghe luôn (và họ đến do tôi mời). Tuy nhiên phương pháp của bác ấy là cho 
ngành Y cho nên không hợp với bọn tôi, mà hình như bác ấy cũng không chắc 
chắn lắm về thống kê và phương pháp khoa học lắm đâu. Bác cứ xem lại các tranh 
luận ở trên, và nội dung bài nói chuyện của bác ấy thì sẽ thấy. 

Nếu đã gọi là ‘dạy’ thì phải đúng chuyên ngành, đúng trình độ. Nếu không có, sao 
có thể dạy được? Nếu cứ đòi dạy, hóa ra là dỏm sao? Nếu BS Hải mà cứ ‘dạy’ 
cho NCS ngành đo lường đánh giá giáo dục (thật ra ở chỗ tôi chỉ có học viên cao 
học chứ không có NCS, bác và bác Hải có phân biệt 2 từ này không ạ?) chẳng hóa 
ra bác ấy cũng lại muốn góp phần làm hỏng nền giáo dục này nữa hay sao? Theo 
lời của chính bác ấy thì bác ấy cũng đã góp tay tạo ra mấy GS, PGS dỏm rồi đó, 
giờ họ ngồi ở các vị trí lãnh đạo, bác ấy còn kêu ca gì nữa? 

Lẽ ra thì mọi việc chấm dứt từ sớm hơn, nhưng vì ngay từ đầu làm việc với tôi 
bác ấy đã có tạm ứng một số tiền mà bác ấy bảo là để giúp đỡ bạn bè, mà tôi thấy 
bác ấy cũng có thể cộng tác ở việc khác ví dụ như góp ý đề cương, viết bài ‘thời 
sự và suy nghĩ’ nên tôi vẫn tiếp tục mời bác ấy làm, cũng là để giúp bác ấy.  

Nếu bác ấy không thích làm nữa thì thôi, không nên đi lôi thư riêng, chuyện cũ ra 
diễn giải lung tung ở khắp mọi nơi như vậy. 

Nhưng mọi việc lớn nhỏ bác ấy làm, dù tôi dùng hay không dùng, có ích hay 
không có ích, tôi cũng tính kinh phí để trả và trừ hết vào phần tạm ứng rồi đấy bác 
ạ. Có lẽ cũng không ít lắm đâu so với kinh phí của TT tôi, nếu bác muốn biết xin 
hỏi bác Hải. Nhưng vì tôi cũng muốn giúp nên mới thế. Nếu bác ấy không thích 
làm nữa thì chấm dứt, không sao, nhưng chấm dứt rồi, nhận kinh phí rồi, lại cứ 
đem những việc cũ ra nói khắp nơi để nói xấu một người mà bác ấy từng cộng tác, 
dù người kia không nói gì mặc dù bác ấy có lẽ cũng “nhân vô thập toàn” như ai, 
thì việc ấy là như thế nào ạ? 

Mà cũng xin nói thêm về việc góp ý đề cương: các ngành xã hội nhân văn, đặc 
biệt là giáo dục thì càng nhiều ý kiến phản biện càng tốt, vì ai cũng có thể có ý 
kiến về giáo dục. Người làm nghiên cứu hoặc nhà quản lý đều phải lắng nghe. 
Bác và bác Hải có biết điều này không? 

Nếu bác ấy không rút lại lời nói là TT của tôi “lừa” và “lợi dụng” bác ấy thì tôi 
buộc lòng phải kiện đấy ạ, dù không muốn. Tôi muốn mọi việc được giải quyết ổn 



thỏa, vì thật ra công nợ còn chưa xong. Nếu tôi không giải quyết thì tôi không 
xứng đáng làm GĐ TT đâu bác ạ. Vì việc tôi gây ra (mời vội vã), chỉ vì tin tưởng 
BS Hải (giống như bác và nhiều người ở đây) mà thôi. 

Đấy, tất cả chỉ có thế. Tôi đã kiềm chế từ đầu đến giờ, nhưng bị ép quá phải nói 
ra. Vì dù sao tôi cũng xem bác là người quen, lại có tên tuổi thật, nên phải giải 
thích.  

Mọi việc tôi nói đều có chứng cứ, nếu BS Hải yêu cầu hoặc JIPV yêu cầu thì tôi 
sẽ đưa ra. Người khác yêu cầu, kể cả bác, thì tôi sẽ không đưa, vì không có lợi 
cho bác Hải đâu ạ. 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 8:24 chiều  

Tôi đã theo dõi từ lâu thì thấy JIPV là nơi trao đổi khoa học nghiêm túc, 
lãnh đạo của tạp chí là những người làm khoa học thực sự. Nếu k phải thế 
thì một giáo sư tầm cỡ như bác Tuấn đã k viết bài ca ngợi: 
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompetent-
professors-in-vietnam 

Tạp chí này đã từng đấu tay đôi về khoa học với các GS, PGS nên chắc 
hai bác Phương Anh và Hồ Hải không phải lo. Nên xem nơi đây là nơi giải 
quyết mâu thuẫn và hiểu nhau hơn. 

Tôi theo dõi bài này rất sát. Họ tranh luận với một PGS rất bày bản, tôi rất 
phục JIPV qua bài này 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-nguy%E1%BB%85n-
anh-dung-%E2%80%93-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%A1i-
h%E1%BB%8Dc-tay-nguyen-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-
tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-mon-sinh-
h%E1%BB%8Dc-th/ 

Tôi nghĩ sự việc của hai bác đã đi xa rồi. Bây giờ chỉ còn một cách là làm 
rõ một lần thôi. Nếu không thì không ai trong hai bác có thể yên tâm được. 

Ngoài ra tôi lấy làm tiếc cho bác Anh. Sao bác lại tấn công về NCKH đối 
với JIPV trước. Bác quên NCKH là nghề của mấy bác JIPV sao? Dù bác k 
có ISI nhưng tôi thấy những tâm sự của bác hoàn toàn có thể được thông 
cảm. Thêm nữa, tôi thấy bác Anh có khái niệm về NCKH khác với nhiều 
nhà khoa học mà tôi đã đọc ở links này 
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http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-
th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/ 

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/nao-la-nghien-cuu-khoa-
hoc.html 

Những cái mà bác Anh gọi là NCKH thì theo tôi chỉ là những dịch vụ. 
Chắc cũng nên có thêm nhiều ý kiến. 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 8:41 chiều  

Và bài này nữa: 

Những “thước đo” năng lực của một nhà khoa học 

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/01/nhung-thuoc-o-nang-
luc-cua-mot-nha-khoa.html 

Như tôi đã nói, những đề tài bác Anh làm thì tôi nghĩ là dịch vụ 
khoa học. Còn những bài bác đăng các tạp chí trường, tạp chí giáo 
dục,…. thì tôi nghĩ chỉ có giá trị “thông tin khoa học”. Khó có thể 
xem những bài đó là những công trình khoa học được, mặc dù GS 
dỏm đã lợi dụng điểm này để thăng tiến. Bác Anh chỉ là TS, chưa 
GS, PGS, nên nếu bác Anh k tranh luận điểm này thì chắc JIPV 
không “nhấn mạnh” ISI.  

Không biết những phát biểu của tôi có làm bác Anh giận không? 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:03 chiều  

Bác Thuyenan, 

Tôi không có ý định tranh luận về NCKH ở đây, cũng chẳng nghĩ 
là tôi tấn công JIPV hoặc JIPV tấn công tôi về NCKH. Tôi đã nói 
ngay từ đầu tôi làm quản lý chuyên nghiệp, trừ một vài năm ở 
Khoa Ngữ văn Anh thì kiêm giảng dạy và quản lý khoa, nhưng từ 
2000-2001 đã làm quản lý và ở nhiều vị trí khác nhau. 
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Tôi vào đây là vì nghe bạn bè báo cho biết là có một vụ ‘ném đá’ 
dưới tên tôi ở đây, từ một người quen. Mà vụ này dai dẳng từ trước 
trên blog cá nhân của BS Hải rồi. Tôi không lạ, nhưng rất bất bình 
vì nó xảy ra trên một trang mà mọi người nhắc đến như là một nơi 
nghiêm túc lại có những cộng tác viên (?) hay thành viên (lúc đầu 
tôi nghĩ bác HH là thành viên vì thấy vài trao đổi giữa Inhaiha (tôi 
không nhớ rõ) với BS Hải bên blog của bác ấy. 

Còn việc bạn định nghĩa những ‘sản phẩm’ của tôi là gì thì thôi để 
cho mọi người bàn và kết luận vì đặt ra tiêu chí rồi đo là việc của 
mọi người, tôi không là thành viên, không tham gia tranh luận về 
việc NCKH. Tôi chưa bao giờ chứng minh tôi là GS xịn = có công 
bố ISI; còn nói làm nghiên cứu thì nghĩa của nó khá rộng đấy, tùy 
theo ngành nghề; chứ nếu không một người nghiên cứu về văn học 
cổ của VN, không có điều kiện đi học ở nước ngoài và cũng chẳng 
có nhu cầu, nhưng nghiên cứu thật, thì công bố ISI ở đâu? Đó là 
tình trạng của khối ngành XH-NV là nơi tôi xuất thân; mà không 
chỉ ở VN, các nước Đông Nam Á mà ĐHQG-HCM là một thành 
viên cũng có tình trạng đó. Có lẽ hôm nào tôi sẽ tìm hiểu thêm điều 
này và viết một chút. 

Nhưng tôi có cảm giác (chỉ là cảm giác thôi) mọi người ở đây mới 
đầu định nghĩa GS dỏm là người không có công bố ISI (tạm đồng 
ý), sau đó dần dần lấy ISI là chuẩn mực để đo tất cả các thứ, từ 
Tiến sĩ như tôi, làm quản lý, nhưng không có ISI thì cũng dỏm, rồi 
bất cứ ai nói đến NCKH mà không có ISI, hoặc không biết ISI, thì 
cũng dỏm? Hình như cách ứng xử này đang làm hẹp đi định nghĩa 
của khoa học kha khá đấy, bạn có nghĩ vậy không? 

Mà hình như tôi cũng không phải là người nhắc đến NCKH và ISI 
trước đâu. Ai đó trên diễn đàn này đã đem ISI ra để ‘hù’ tôi, nên 
tôi mới có mấy câu hỏi cho JIPV ngay từ đầu về việc một người 
làm quản lý chuyên nghiệp tại sao lại cần ISI, thì đã bị JIPV cho là 
ngụy biện rồi, bạn có thấy không? 

Còn chuyện của BS Hồ Hải với tôi thì vì bác ấy đã gây ra trên đây, 
nhiều người quen của tôi cũng trong giới các trường đại học đã vào 
đây và hỏi tôi, nên tôi mới phải xuất hiện ở đây để yêu cầu BS Hải 
đính chính. Nhất là vì hồi đầu tôi nghĩ BS Hải là thành viên của 
JIPV, nên mới ‘lôi’ JIPV vào trong trách nhiệm này. 

Tôi cũng đồng ý là khi tôi đã nói gần như hết ra như vậy rồi thì 
không cần xóa comment nữa, mà tôi đề nghị BS Hải hoặc đưa ra 
chứng cứ phản bác, hoặc đính chính công khai. Nếu không thì tôi 
sẽ tìm cách khác và không làm phiền đến JIPV nữa.  



Dù sao cũng cám ơn mọi người quan tâm, và cám ơn JIPV theo dõi 
đến giờ. 

Tôi vẫn chờ những phản hồi của BS Hải. 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:25 chiều  

============== 
Nhưng tôi có cảm giác (chỉ là cảm giác thôi) mọi người ở 
đây mới đầu định nghĩa GS dỏm là người không có công bố 
ISI (tạm đồng ý), sau đó dần dần lấy ISI là chuẩn mực để 
đo tất cả các thứ, từ Tiến sĩ như tôi, làm quản lý, nhưng 
không có ISI thì cũng dỏm, rồi bất cứ ai nói đến NCKH mà 
không có ISI, hoặc không biết ISI, thì cũng dỏm? Hình như 
cách ứng xử này đang làm hẹp đi định nghĩa của khoa học 
kha khá đấy, bạn có nghĩ vậy không? 
================ 

Hình như k đúng hoàn toàn bác ạ. Tôi thấy JIPV k có khái 
niệm TS dỏm theo chuẩn ISI. Bác xem lại đi. Đâu phải luận 
án nào cũng có ISI đâu và đâu phải ai lấy xong TS rồi thì 
theo nghiệp NC đâu.  

Không biết tôi đã đọc hết hay chưa? Thật sự tôi chưa thấy 
JIPV kết luận bác là TS dỏm. Và hình như JIPV k dùng ISI 
để xét tất cả những người KHXH, tôi thấy chỉ dành cho 
những trường hợp đặc biệt thôi. 

Tôi thấy JIPV rất qúy hai bác mà vì link tới blogs của hai 
bác đã được JIPV liên kết, có blog của GS Tuấn,… 

Tôi k nghĩ bác Hải là thành viên của JIPV, vì ban bệ của 
JIPV theo tôi biết thì phải là những “sát thủ” ISI (tôi nói 
vui thôi). Rất có thể bác Hải có tham gia trao đổi về trường 
dỏm. Ngơài ban bệ chính thức như “Viện trưởng, trưởng 
phòng” thì mọi người đều được ý kiến mà bác. Như PGS 
Nguyễn Anh Dũng bị JIPV phong rất dỏm lâu rồi, nay ông 
ấy có bài ISI dạng top nên ông ấy phản biện JIPV và được 
xoá dỏm, rồi còn được công bố xếp hạng tạp chí (k phải ai 
cũng có thể biết được),…. khen ngợi,… Tôi thấy rất 
nghiêm túc và thú vị. Nếu bác bảo PGS Dũng là thành viên 
của JIPV thì đâu có được. 
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Nói gì thì nói tôi vẫn muốn đọc những tâm sự của bác. Tôi 
nghĩ đó còn là tâm sự của rất nhiều người. 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:38 chiều  

Bác Anh đọc một đọan bình luận của JIPV thì thấy họ cũng 
công nhận luận án TS có khi k có công bố gì cả, nhưng 
phải làm ở các cơ sở mạnh quốc tế: 

Bàn thêm: Với 3 công trình đồng tác giả trên, rất khó để 
tác giả viết một luận án tiến sĩ chất lượng, tác giả phải 
chứng tỏ được mình làm trong đó. Tuy nhiên, nếu tác giả 
giỏi tiếng anh thì có thể xin học bổng sang các cơ sở đào 
tạo mạnh của quốc tế, khi đó tác giả có thể bảo vệ một luân 
án tiến sĩ không cần công bố quốc tế. Xin chúc anh Dũng 
thành công khi có ước mơ bảo vệ một luận án tiến sĩ chất 
lượng. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-
d%E1%BB%8Fm-c%E1%BA%A5p-3-va-
ph%E1%BA%A3n-c%E1%BA%A3m-
nguy%E1%BB%85n-lan-dung-gs-tskh-nha-giao-
%C6%B0u-tu-d%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-
qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-chuyen-gia-cao-
c%E1%BA%A5p-d/ 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 12:59 sáng  

Trích Quy chế đào tạo SĐH của ĐHQG Hà Nội (nơi TTKT&ĐGCLĐT 
đang liên kết) 

Điều 25. Giảng viên sau đại học 
1. Giảng viên SĐH là những người giảng dạy, phụ giảng (hướng dẫn 
thực nghiệm, bài tập, thảo luận) các môn học thuộc chương trình bồi 
dưỡng SĐH, chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, hướng dẫn luận văn 
thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ. 
2. Giảng viên SĐH phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 
[...] 
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- Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên chương trình bồi dưỡng 
SĐH và phụ giảng chương trình đào tạo thạc sĩ;có bằng tiến sĩ, tiến sĩ 
khoa học hoặc chức danh phó giáo sư, giáo sư đối với giảng viên giảng 
dạy lí thuyết các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ, hướng dẫn 
luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:58 chiều  

Nói thêm với Thuyenan, 

Có lẽ có một sự nhầm lẫn. Khi tôi nói “sản phẩm khoa học” là tôi muốn nói đến 
những “sản phẩm” mà BS Hải nói là đã làm cho tôi, một Tiến sĩ dỏm định lợi 
dụng bác ấy để … kiếm chác tên tuổi, hình như bác ấy hàm ý thế, mà bác ấy đã 
đưa link ra làm minh chứng cho việc “thỉnh giảng ở ĐHQG”.  

Vì những bài đó thậm chí thông tin vẫn còn có những sai lạc về dữ kiện (như có 
thể thấy qua nhiều bài viết của BS Hải trên blog) nên tôi mới nói đến sự thất vọng 
của tôi. Vì nói gì thì nói, nếu ngay cả dữ kiện còn sai thì còn nói gì đến khoa học 
nữa! Phải nói như thế, là vì BS Hải đang lớn lối rằng tôi là Tiến sĩ dỏm, chẳng 
biết gì, ‘học trò’ của ông ấy mà không xứng đáng, chẳng hiểu biết gì cả nên ông 
ấy bỏ đi vì không muốn bị lợi dụng tiếp, và đã bị bọn tôi lừa? Làm sao tôi có thể 
chấp nhận? 

Thái độ không nói ra của tôi thì bây giờ các bạn hiểu rồi, phải không? Không có 
lợi cho BS Hải, vì tôi không có ý định làm mọi việc tệ thêm. Và cũng tôn trọng sự 
trân trọng của JIPV cho BS Hải trong việc hô hào đánh phá trường dỏm, theo 
đúng mục tiêu của các bạn. Tôi vào đây với một mục đích duy nhất là yêu cầu BS 
Hải đính chính và JIPV không ‘tiếp tay’, do hồi đầu tôi nghĩ BS là một thành viên 
trong ban bệ nào đấy (bác ấy xuất hiện rất nhiều, nói rất lớn lối). 

Sau đó mới có chuyện mọi người đòi kiểm tra “sản phẩm khoa học” của tôi, trong 
khi ngay từ đầu tôi đã khẳng định tôi làm quản lý và không hề lớn lối dạy đời về 
khoa học ở bất cứ nơi đâu, chỉ nói về những vấn đề quản lý, về một số vấn đề kỹ 
thuật của đo lường đánh giá, dạy ngoại ngữ, vv, hoặc các kết quả khảo sát (à mà 
những khảo sát đó nếu chịu khó có thì giờ viết bằng tiếng Anh, theo dõi và công 
bố thì tôi tin là tôi có khả năng làm được đấy nếu có điều kiện, nhưng chẳng để 
làm gì vì mất khá nhiều thời gian để làm việc khác của tôi, vì tôi đã xác định 
không làm GS, PGS, nhất định không làm theo kiểu VN để khỏi bị đánh đồng 
trong đám dỏm đúng nghĩa (tôi vẫn thừa nhận là có chứ tôi không hề bênh). Vì 
vậy mới có sự bực mình, và tôi mới trả lời ở đâu đó là “muốn hiểu sao thì hiểu”. 
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Sau đó do các bạn JIPV có thái độ hòa nhã và muốn nghe, nên tôi nói thêm về 
chính mình theo những điều họ yêu cầu. Nhằm 2 mục tiêu: (1) tôi có TS thật (điều 
này mà còn phải chứng minh sao? Gửi thư yêu cầu xác minh ở La Trobe chắc 
cũng được đấy!), và tôi nói thật; (2) vì vậy, điều tôi đòi hỏi BS Hải đính chính là 
hợp lý. 

Nói thêm: tại sao các bạn lại đòi một TS học từ năm 1994-1996 và về VN làm 
trong khu vực nhà nước, làm quản lý, mà lại có điều kiện công bố ISI như những 
người đang học nước ngoài vào năm 2010, hoặc mới xong TS và về dạy ở những 
trường lớn như Đại học quốc tế thuộc ĐHQG, nơi người ta mời giáo sư về hưu 
của nước ngoài (đa số Việt kiều) về dạy và thưởng thêm tiền để viết bài công bố 
ISI, hình như 1000 USD/bài, ngoài lương khoảng 3000 USD/tháng, nhỉ? Bất công 
ngay trong cùng một ĐHQG, mà chưa biết ai năng lực hơn ai, đóng góp hơn ai? 

Tôi không sính bằng cấp, không sính ngoại; những gì tôi nói, kể cả trên báo và 
trên blog, là thật. Ai đó hiểu sao thì tôi cũng không có thời gian để quan tâm, vì 
thực sự bận vừa công việc vừa gia đình. Việc các bạn làm cũng có ích, nhưng xã 
hội là đa dạng, không thể lấy một thước mà đo, vì như thế là nguy hiểm, tạo thành 
phong trào (các trường mua người có khả năng viết bài công bố ISI để chứng tỏ 
mình có đẳng cấp quốc tế; việc này xảy ra ở TQ và VN cũng có vẻ đang bắt đầu).  

Vì vậy, tôi có một góp ý: nếu làm cái gì mà quá khích về một hướng thì sẽ có sự 
đối phó. Trong giáo dục người ta nói đến negative và positive reinforcement, 
trong đó negative reinforcement thì nên tránh vì sẽ có tác dụng ngược, còn 
positive reinforcement thì mới lâu bền. Cách các bạn làm – liệu pháp shock – tôi 
không ủng hộ lắm, vì thước đo khá hạn hẹp. Tôi không nói vì tôi đâu, chỉ là góp ý 
tôi, nếu các bạn muốn nghe.  

À mà GS Tuấn thì cũng có lòng, và tôi cũng tin là có tài, có đức, tôi đã gặp, 
nhưng đâu thể phán hết về mọi thứ mà mọi người đều tin như thánh thế nhỉ? Ai có 
chuyên môn của người đó chứ? Về việc đo đạc về chất lượng, về năng lực khoa 
học, có lẽ tôi cũng có biết đấy, sâu hơn GS Tuấn, vì ông chỉ nói theo kinh nghiệm 
(rất nhiều, tất nhiên), còn tôi cũng có học một chút, training kha khá trong quá 
trình làm việc, và cọ sát với nó hằng ngày mà! Nhưng muốn nói gì thì cũng phải 
thận trọng, vả lại ở một nơi như thế này hình như người ta không dễ chấp nhận ý 
kiến khác vì tin là mình đã có chân lý trong tay rồi? Đấy là cảm nhận thôi … 

Tôi tâm sự hơi dài rồi, sorry bạn phải nghe. Dù sao cũng mong nó có ích: suy 
nghĩ thật của một người đang làm thật, và một Tiến sĩ không dỏm, hy vọng các 
bạn nghĩ thế? 

Cám ơn các bạn. 

Trả lời  

40. La Khanh Linh đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 12:18 sáng  

Kính gởi bác ts.VU THI PHUONG ANH. 
Xin trích nguyên văn câu bác đã nói: 
“À, thì ra là bạn hỏi về “sản phẩm khoa học” của tôi. 
Nguyên tắc của tôi: Không phải ai hỏi gì mình cũng phải trả lời. Và cũng không đưa 
thông tin về mình ở những nơi công cộng mà không có mục tiêu. Đặc biệt là ở diễn đàn 
“ảo” với những con người với tên tuổi “ảo” 

Nhưng nếu bạn cho tôi biết tên tuổi thật của bạn, nơi công tác, và mục tiêu cần biết các 
“sản phẩm khoa học” của tôi, bạn cứ gửi thư về cơ quan tôi. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ 
trên trang web của TT. Hoặc gửi lên blog ncgdvn.blogspot.com, tự giới thiệu và cho tôi 
những thông tin mà tôi có thể kiểm tra, tôi sẽ trả lời cho bạn”Khi bác nói rằng đây là diễn 
đàn “ảo” với những con người với tên tuổi “ảo” thì tính pháp lý ở đâu mà bác đòi kiện 
tụng? 
Rât mong được bác trả lời trên diễn đàn này. 
Tôi không rành về luât pháp,xin các bạn biết luật đóng góp. 
Chân thành cam ơn 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 12:29 sáng  

Tôi chỉ kiện BS Hồ Hải (nếu không có đính chính) là người thật việc thật mà tôi 
biết, bạn ạ. 

Trả lời  

 La Khanh Linh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 1:20 sáng  

Bác lấy chứng cớ từ một diển đàn “ảo” để kiện một người thật?và mời các 
nhân chứng “ảo” ra trước toà?.Xin bác suy nghỉ lại trước khi tuyên bố kiện 
tụng 

Trả lời  

41. drtreo đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:02 sáng  

@VTPA: 
Tôi , PA, BS HIO62 HẢI cùng ở độ tuổi U 50t? OK 
thời trung học và ĐH lúc bấy giờ chưa có máy vi tính như bây giờ, OK? 
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Sau này bọn mình mới học thêm. OK? 
Ngưới dạy mình gọi là gì? Thầy ? ok? 
Tôi khi học ĐH mấy năm liền sinh viên tiên tiến, nói như vậy xhac81 BS HẢI biết tôi 
muốn nói gì rồi 
Khi đó tôi đủ tiêu chuẩ thi intern doctor ở năm thứ 5 
tôi vẩn không thi 
bây giờ tôi học xong sau ĐH , mỗi kì thi 1/2 lớp thi lại 
Đến giờ chót khi tốt nghiệp duy nhất 1 mình tôi không bị thi lại môn nào 
Nhưng theo tôi đã học thì là trò, dạy là thầy 
Chị này cùng tuổi không học ĐH chỉ học nghề ở ĐHKHTN 
Dạy vi tính cho tôi, tôi thi chứng chỉ ở trường D8HKHTN 
Nay chi ấy về SG có dạy vi tính online. 
VẤN ĐỀ ĐẶT RA: 
học NCKH mà học lóm thì học để làm gì? 
Phải chẳng chỉ lợi dụng kẻ khác kiếm tiền dự án? 
Nói hoài mà không hiểu 
tôi học BS HẢI nhiều điều 
Tôi chỉ học ở PA chỉ có 1 điều: sống phải trung thực và phải thật thà(dù PA kg hề dạy 
tôi) 
Có như vậy cho dù “kẻ thù” họ cũng phải thương mình 
Khi người ta thương thì chuyện gì cũng được . OK? 
Mọi người nghĩ sao về những điều tôi nói? 

Trả lời  

42. drtreo đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:09 sáng  

cùng một vấn đề nói qua cũng mình, nói lại cũng mình 
Vậy ai sẽ tin mình nữa 
Chẳn hạn một người khen người kia vắng mặt thật đáo để 
Sau một thời gian lại chê hết lòi 
Thì ngươi đang nói thuộc loại nào? cùng nhóm? OK? 

Trả lời  

43. drtreo đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:11 sáng  

Hãy đóng không cho comment nữa quản trị ơi! không lẽ nơi đây là bải rác? 

Trả lời  

44. onlooker đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:22 sáng  

@TS Vũ Thị Phương Anh 

Tôi đã đọc qua những gì bà tâm sự. Tôi thông cảm cho bà. Tôi có cảm tình với sự nhã 
nhặn và từ tốn của bà. Nhưng tôi có cảm giác trong cái nhã nhặn và từ tốn đó vẫn chất 
chứa một sự quanh co và có lúc ngạo mạn.  

Tôi e rằng những tâm sự của bà TS vẫn không thể biện minh được sự yếu kém của bà. 
Tiêu chuẩn công bố ISI đã có rất lâu, từ những năm trong thập kỷ 1980. Tôi biết rằng 
trong khoa học xã hội tiêu chuẩn ISI không nặng như khoa học tự nhiên, nhưng điều này 
không có nghĩa khoa học xã hội không cần công bố ISI. Bà TS có thể được cấp bằng TS 
dù không có bài ISI nào, nhưng cái học vị của bà rất khác với một người TS cùng ngành 
và có công bố ISI. Làm xong TS mà không có bài báo ISI nói lên đẳng cấp của thầy cô 
của bà một phần, nhưng cũng nói lên đẳng cấp của bà. Đẳng cấp là ở đó.  

Những bài proceeding trong hội nghị khoa học, thưa bà, chẳng có giá trị gì trong khoa 
học xã hội cả. Đó chỉ là những bài để cho bà đi tham dự hội nghị để trước là biết chút ít 
về văn hóa khoa học, làm quen với người trong ngành và sau là đi du lịch. Những bài ở 
trong nước hay book chapter gì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì không có peer review. 
Khoa học khác với phi khoa học ở chỗ peer review.  

Việc bà làm quản lý không thể biện minh được trong 15 năm qua bà không công bố được 
một công trình nghiên cứu nào. Không ai đòi hỏi, mà bà TS phải biết rằng bà cần phải có 
nghiên cứu và có nghiên cứu thì phải công bố trên tạp chí có peer review. Bà nói rằng bà 
biết về kiểm định chất lượng giáo dục, bà làm cố vấn cho lãnh đạo, mà không dựa vào 
nghiên cứu thực tiễn thì cố vấn của bà có giá trị gì? Một lần nữa, sự việc này nói lên cái 
tầm của bà.  

Ngay cả việc bà mời ông BS giảng dạy hay “hướng dẫn” nói theo ngôn ngữ của bà về 
thống kê xác suất cũng nói lên cái tầm của bà đến đâu. Bà nói rằng bà làm về survey 
research mà không biết phân tích thống kê dù là sơ đẳng để phải mời một ông BS về 
hướng dẫn làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi có trong tay bản tin của trung tâm bà (số 1/2010) 
và đã đọc qua bài của ông BS. Tôi không phải là người cùng ngành, nhưng chỉ đọc qua 
bài “thời sự và suy nghĩ” đó tôi cũng thấy nhiều sai sót về dữ liệu và thể hiện sự yếu kém 
trong lý luận. Ví dụ như ông viết rằng Việt Nam có 450 trường đại học là một sai lầm rất 
hiển nhiên, vậy mà bà cũng để in một cách vô tư!  

Bà nói rằng bà từng học về “đo đạc về chất lượng, về năng lực khoa học, có lẽ tôi cũng 
có biết đấy, sâu hơn GS Tuấn”. Tôi cũng tin như thế, vì bà là chuyên gia, hay tự xưng là 
“chuyên gia”. Nhưng ai cũng có thể nói như bà rất dễ dàng. Tôi cũng có thể nói tôi hiểu 
sâu hơn bà về survey reearch. Nhưng tôi không có gì để chứng minh cho lời nói của tôi 
thì tôi là một tên hề. Bà hãy chứng minh rằng bà hiểu sâu hơn người ta về chất lượng giáo 
dục rồi hãy so sánh. Tôi thì nghi ngờ khả năng của bà TS rồi. Công trình ISI bà không 
hiểu, tiêu chuẩn promotion bà chẳng thông, bà chưa bao giờ có một công trình nghiên 
cứu nghiêm túc, mà ngồi vào cái ghế “kiểm định chất lượng đào tạo”. Thế có phải là tai 
họa cho nền giáo dục không?  
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Tôi e rằng qua những nhận xét trên, bà có lẽ cũng phải nhìn lại mình để thấy rằng bà đã 
ngồi lầm chỗ quá lâu. 

Onlooker 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:22 chiều  

Bác Onlooker, 

Vì JIPV quyết định để lại trang này để mọi người học hỏi, mà trong đó thì có 
nhiều chỗ nói về tôi, nên nếu tôi không phản hồi sẽ có những hiểu lầm. Vì vậy, 
xin được phản hồi chỗ này, dù bác đã viết cách đây mấy ngày rồi. Tôi nghĩ, lúc ấy 
bác có ít nhiều ác cảm với tôi nên nói nặng quá. 

Tôi e rằng qua những nhận xét trên, bà có lẽ cũng phải nhìn lại mình 
để thấy rằng bà đã ngồi lầm chỗ quá lâu. 

Tôi xin nói lại: tôi bị làm công việc hiện nay, và tôi đã làm hết sức và hết trách 
nhiệm, dù trái ngành. Ngành đào tạo của tôi là trắc nghiệm ngôn ngữ, hay kiểm 
tra đánh giá năng lực ngôn ngữ.  

Tôi không bao giờ vỗ ngực là chuyên gia về “kiểm định”. TT của tôi cũng không 
làm “kiểm định”, không có từ kiểm định trong tên gọi, mà là “Trung tâm Khảo thí 
và đánh giá chất lượng đào tạo”, trong đó, phần đánh giá chất lượng là làm công 
tác tổ chức việc đánh giá các đoàn, còn việc đánh giá là thành viên của đoàn. Và 
vì biết là VN đa số là ‘dỏm’, nên tôi đã tham mưu cho ĐHQG-HCM tham gia 
đánh giá theo chuẩn của AUN để được các đồng nghiệp trong khu vực đánh giá. 
Kết quả đó được đồng nghiệp quyết định chứ không phải TT của tôi, nên bác 
không lo sự tai họa cho nền giáo dục nước nhà đâu ạ. 

Còn câu bà bác bảo tôi ngồi nhầm chỗ ấy, tôi cũng đồng ý. Tôi không “tham 
quyền cố vị” đâu bác ạ, mà thực sự đã từ chức (chức hiện nay) 2 lần rồi, lần cuối 
là tháng 10/2009 (cách đây gần 1 năm). Tôi đang nói với tên thật, làm việc ở cơ 
quan có thật, và tôi nghĩ ở đây có nhiều người biết tôi, nên bác có thể kiểm tra 
được điều này nếu bác muốn. 

Với tất cả sự kính trọng, 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 
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Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:35 chiều  

Tôi nghĩ chị Phương Anh bị dính vào “NCKH nghiêm túc” nên mới bị 
những chỉ trích như thế. Tình hình NCKH của VN là chung như thế, chớ 
không phải chỉ mình nơi chị. Nhiều nơi người ta chẳng cần nói, chẳng cần 
giải thích, chỉ làm càn. Hy vọng mọi thứ sẽ dần dần tốt hơn lên. 

Trả lời  

45. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:27 sáng  

Chị TS nói như luật sư, trong email rõ ràng là chị mởi BS Hải giảng bài, chứ không phải 
làm 1 seminar. Chỉ hãy thành thật trả lời. 

Còn việc trưng văn bảng là phải có tiêu chuẫn master này nọ thì vứt đi, đó là giấy tờ. 
Trong email chị “ca” BS Hải về nên chị mời BS dạy, nếu không ca như thế BS Hải chắc 
không rãnh để dạy, nhưng có lẽ chị thất vọng vì BS Hải dạy theo kiểu Y học và chị thì 
thấy không thích hợp. 

Như vậy chị GD 1 trung tâm kiểm định Giáo dục cả miền Nam mà không biết quản lý 
(sai lầm mời BS Hải như chị thừa nhận giảng bài trái chuyên môn), và để cả 1 trung tâm 
không ai biết NCKH là gì, và không ai biết phân tích thống kê là gì, như vậy thì BS nhận 
xét trình độ của chị theo cảm nghỉ của BS Hải là không SAI. 

1 trung tâm cần nghiên cứu nghiêm chỉnh về GD nước nhà bằng định lượng cụ thể, khi ấy 
thì tiếng nói của chị trên mặt báo mới hơn BS Hải, còn bây giờ xin thưa có lẽ mọi người 
vẫn tin BS Hải hơn cho tới khi có 1 chuyên gia nghiên cứu thật sự. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:40 chiều  

Bạn TuaVan, 

Tôi xin phản hồi một vài ý kiến của bạn. Xin trích dẫn: 

Như vậy chị GD 1 trung tâm kiểm định Giáo dục cả miền Nam mà 
không biết quản lý (sai lầm mời BS Hải như chị thừa nhận giảng bài trái 
chuyên môn), và để cả 1 trung tâm không ai biết NCKH là gì, và không 
ai biết phân tích thống kê là gì, như vậy thì BS nhận xét trình độ của chị 
theo cảm nghỉ của BS Hải là không SAI. 
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1 trung tâm cần nghiên cứu nghiêm chỉnh về GD nước nhà bằng định 
lượng cụ thể, khi ấy thì tiếng nói của chị trên mặt báo mới hơn BS Hải, 
còn bây giờ xin thưa có lẽ mọi người vẫn tin BS Hải hơn cho tới khi có 1 
chuyên gia nghiên cứu thật sự. 

Hai chỗ in đậm ở trên là hoàn toàn không đúng, ở nhiều điểm: 

1. TT của tôi không làm kiểm định. Hiện nay cả nước chỉ có một Cục Khảo thí và 
Kiểm định chất lượng giáo dục được quyền làm kiểm định mà thôi. Hiện nay Bộ 
đang có kế hoạch thành lập các tổ chức kiểm định tư nhân theo kiểu Mỹ, nhưng 
cá nhân tôi phản đối vì chưa thể làm được nếu chưa chuẩn bị về chính sách và 
điều kiện tốt hơn hiện nay. 

2. TT của tôi chỉ làm cho ĐHQG mà thôi, chứ ai cho làm cho cả miền Nam? 

3. Tôi không để cho chuyên viên của tôi bị như vậy, vì 2 lẽ: tôi chỉ mới làm GĐ 
hơn 2 năm mà thôi; và thực tế ở VN là như thế này: Nhà nước thấy cần làm gì thì 
ra một quy định để áp đặt, các đơn vị bèn thành lập một đơn vị có cái tên như thế, 
rồi bổ nhiệm một người mà họ nghĩ là phù hợp để làm Giám đốc, cho mấy biên 
chế theo mức lương mà tôi đã tả ở trong một comment nào đó (3 triệu/tháng), rồi 
thì mình phải tự xoay sở, cố gắng làm sao sống được thì sống. 

Và trong điều kiện như vậy, tôi đã cố gắng làm hết mức!  

Nếu bạn muốn hiểu chức năng của TT tôi là như thế nào thì bạn có thể so sánh nó 
với Office for Institutional Research ở Mỹ. Tôi chỉ nói giống về chức năng thôi ạ, 
chứ không giống về bất kỳ cái gì khác, đặc biệt là cơ sở vật chất, mức đầu tư về 
con người, lương bổng, số liệu. Và research trong institutional research cũng 
không giống như các bạn thường hiểu ở đây đâu ạ. 

Đây là một link dẫn đến http://ir.wsu.edu/.  

2. 

Trả lời  

46. Hien Thao đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:05 sáng  

Tôi theo dõi cuộc tranh luận này và rất khâm phục ý kiến của Onlooker. Nội công thâm 
hậu. Tâm phục khẩu phục. Tôi học được nhiều từ cuộc tranh luận này, dù là “học ké”. 
Xin cảm ơn. 

Trả lời  
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47. La Khanh Linh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:15 sáng  

Kính gơi bà TS Vu Thi Phuong Anh. 
Bà là người thật,bằng thật,nghề thật,việc thật,làm việc ở một trường đại học thật? 
Nếu đúng như vậy thì bà đả bị SUCKED IN(tôi tin bà hiểu và thấm thía cho cái chử suck 
in này) vào coi infinity.Bà đa lảnh hậu quả cho trò chơi mà bà tự nguyện. 
Nếu bà la một nhân vật “ảo” như hầu hết mọi người thì tôi không bàn nữa. 
Xin bà trả lời .Cam ơn 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 6:12 sáng  

Bài viết “hàn lâm”?  

Mấy hôm nay đọc qua JIPV tôi đã biết loáng thoáng về sự hợp tác giữa ông BS và 
bà TS ở ĐHQGTPHCM. Tôi tìm ngay một “bản tin Trung tâm Khảo thí & Đánh 
giá Chất lượng Đào tạo” để biết sự việc. Bản tin do bà TS làm “tổng biên tập” 
cùng một danh sách 14 người khác với đủ thứ bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ tham gia. 
Trong số danh sách cộng tác viên có cả ông BS. Nếu chỉ nhìn qua danh sách 
những người học cao như thế ai cũng nghĩ đây là bản tin có chất lượng. Nhưng 
như người ta nói đừng bao giờ đánh giá tạp chí qua cái bìa, Bản tin của bà TS có 
nhiều hạt sạn lắm.  

Những hạt sạn về cách hành văn, chính tả, lạm dùng tu từ … đầy rẫy trong 22 
trang giấy. Ví dụ: lúc thì viết là “Hoa Kỳ”, nhưng ngay dưới đó vài hàng thì viết 
là “Hoa Kì”, bài dịch không đề nguồn gốc, cộng với những rhetoric như <> làm 
tôi phân vân không hiểu tác giả đang viết tiểu thuyết hay học thuật luận? Ngay từ 
dòng đầu của Bản tin đã viết sai tên. Bản tin viết “ASEAN University National – 
AUN” đọc lên đã thấy buồn cười. University National là gi? Thật ra, trong thực tế 
thì chỉ có “ASEAN University Network” (AUN). Chất lượng văn chương của bà 
TS là thế?  

Thành phần ban biên tập và hứa hẹn của họ tạo ấn tượng rằng bạn đọc sẽ có một 
nội dung tốt. Họ hứa hẹn rằng “Bản tin … gồm những bài viết của các nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục”. Nhưng 
Bản tin số 1/2010 chỉ có 2 bài, một bài dịch “Toàn cầu hóa, xếp hạng quốc tế và 
mô hình Hoa Kì: một cái nhìn lại” và một bài của tác giả Hồ Văn Hải “Một vài 
suy nghĩ về mục tiêu giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020” trong mục “Thời 
sự & Suy nghĩ”. Tôi đoán tác giả chính là ông BS. Trong entry này, tôi chỉ bàn 
qua bài của ông BS, vì ông cho đó là một bài mang tính học thuật, hàn lâm. Tuy 
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nhiên bà TS cho rằng bài đó không mang tính học thuật và cũng chẳng hàn lâm. 
Vậy ai đúng?  

Có nhiều điểm tôi thấy còn lấn cấn trong bài của ông BS. Vấn đề nội dung và cấu 
trúc logic là vấn đề lớn vì nguyên bài viết không có những “support statements”. 
Phải đọc đến gần cuối mới biết mục đích bài viết là gì. Nhưng đọc xong cũng 
chẳng hiểu! Bài viết cũng chẳng có tài liệu tham khảo, vốn không thể thiếu được 
cho một bài viết học thuật. Ngoài ra, còn có 2 điểm nổi cộm mà tôi thấy cần phải 
bàn thêm như sau.  

Điểm thứ nhất là cách hiểu của ông về xếp hạng đại học. Ông viết rằng chủ yếu 
có 3 loại xếp hạng: “Loại thứ nhất dành cho đại học nghiên cứu (ví dụ: bảng xếp 
hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải). Loại thứ 2 tập trung vào chất lượng 
giảng dạy và danh tiếng của trường (ví dụ: bảng xếp hạng của THES). Loại thứ 3 
đo lường sự hiện diện của trường đại học trên mạng điện tử (ví dụ: bảng xếp hạng 
của Webometrics)”.  

Tôi e rằng cách hiểu này không ổn. Không phải là “loại” xếp hạng, mà là “tiêu 
chí” xếp hạng. Tất cả các tổ chức xếp hạng không phân biệt “đại học nghiên cứu” 
hay đại học “giảng dạy”. Đã là “đại học” đúng nghĩa thì phải vừa đào tạo (chứ 
không phải giảng dạy) và nghiên cứu khoa học. Cùng là một đại học, nhưng có tổ 
chức xếp vào hạng 1, có tổ chức xếp vào hạng 10, vì mỗi tổ chức dùng tiêu chí 
xếp hạng khác nhau. Trung tâm xếp hạng của ĐH Giao thông Thượng hải đặt 
nặng tiêu chí giải Nobel và giải Field hơn là đào tạo. Nhưng THES thì củ yếu dựa 
vào đánh giá của đồng nghiệp để đánh giá xếp hạng (chứ không phải “giảng 
dạy”). Bởi thế, tôi nghĩ các hiểu của ông BS về các bảng xếp hạng chưa chính 
xác.  

Điểm thứ hai là ông đưa nhiều con số mang tính xác định nhưng không đề nguồn. 
Ví dụ như ông viết rằng “Đầu tiên là trong số 8.000 trường đại học trên thế giới 
thì chiếm gần một nửa”. Chú ý câu văn không chuẩn. Theo tôi hiểu ông viết rằng 
“Mỹ chiếm gần một nửa”. Nhưng vấn đề ở đây là dựa vào cơ sở nào mà ông 
khẳng định con số tròn trĩnh 8.000 đại học trên thế giới? Cơ sở nào để ông BS nói 
rằng Mỹ có gần 4.000 trường đại học? Theo tôi thì chẳng có cơ sở nào cả.  

Tôi tò mò google thì thấy một trang web nói rằng theo International Journal of 
Scientometrics, infometrics and bibliometrics, trên thế giới có 17036 trường đại 
học. Họ còn cho trang web http://www.webometrics.info/methodology.html 
nhưng tôi không thể kiểm tra độ tin cậy của con số này. Tuy nhiên, con số này 
cũng cao hơn 2 lần con số của ông BS.  

Mỹ có bao nhiêu đại học? Câu hỏi này khó trả lời, bởi vì Mỹ có hệ 2 năm (cao 
đẳng cộng đồng) và 4 năm (đại học). Tôi tra trang web thống kê giáo dục của Mỹ 
thì thấy năm 2009, có 2.719 trường đại học và 1.690 trường cao đẳng cộng đồng. 
Như vậy, tôi nghĩ con số 4.000 của ông cũng không đúng.  
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Ông viết “dù ở bảng xếp hạng nào thì trong 100 hạng đầu của các trường đại học 
trên thế giới, các trường đại học Mỹ chiếm khoảng 40%”. Một lần nữa ông không 
cho chứng cứ, không dẫn nguồn. Thật ra, theo phân tích của ĐH Giao thông 
Thượng hải thì trong số đại học top 100 trên thế giới, Mỹ chiếm 54 trường (54%), 
còn nếu tính top 500 thì đại học Mỹ chiếm khoảng 31%. Nguồn ở đây: 
http://www.arwu.org/ARWUAnalysis2010.jsp. Một lần nữa ông lại viết sai.  

Chẳng những sai về con số đại học của Mỹ, tôi thấy ông cũng sai về con số thống 
kê giáo dục Việt Nam. Ông cho biết “Chúng ta có gần 87 triệu dân và hơn 450 
trường đại học” và “mỗi năm chúng ta có hơn 220.000 sinh viên ra lò”, nhưng 
cũng không đề nguồn. Theo thống kê của Bộ GDĐT, Việt Nam ta có 160 trường 
đại học, 120 trường công lập và 40 tư thục. Cũng theo thống kê của Bộ GDĐT, 
năm 2007-2008, có 152.272 sinh viên tốt nghiệp. Do đó, những con số của ông 
BS đưa ra đều sai.  

Chẳng những sai về fact, ông còn rất “vô tư” trong những so sánh. Ví dụ, ở một 
đoạn ông viết đúng rằng nếu so sánh giáo dục đại học của Mỹ và Việt Nam thì sẽ 
rất “khập khiễng”, ấy thế mà ngay trong đoạn văn phía dưới ông viết “Nước Mỹ 
sinh sau đẻ muộn, chỉ cần hai thế kỷ, họ đã vươn mình đứng dậy, thành cường 
quốc số 1 thế giới. Họ làm được sao ta không làm được”. Ông tự mình mâu thuẫn. 
Còn nhiều câu văn “rất vui”, rất rhetoric trong bài viết mà ông cho là “hàn lâm”.  

Mới đây, ông BS đặt câu hỏi “Vì ISI không phải là duy nhất để đánh giá về khoa 
học của một cá nhân nào. Vấn đề là ISI có đủ tầm để đánh giá hết tất cả các tạp 
chí chuyên ngành không”. Tôi e rằng ông nhầm lẫn vấn đề nữa. ISI có dịch vụ 
đánh giá cá nhân đấy, nhưng phải là những cá nhân xuất chúng. Thử nhìn qua 
trang http://www.isihighlycited.com thì biết. Trong danh sách nhà khoa học 
“highly cited” có ít nhất là một Việt kiều đấy. Còn ông hỏi ISI có đủ tầm để đánh 
giá các tạp chí chuyên môn hay không thì lại là một câu hỏi không nên có, và nó 
chứng tỏ ông không biết ISI. Xin nói cho ông rõ, ISI là trung tâm phân tích bài 
báo khoa học toàn cầu. Các tạp chí khoa học được ISI đưa vào danh sách là một 
“phần thưởng” và xem như là được công nhận. Bởi thế, phân tích của ISI được 
các trung tâm xếp hạng đại học dùng. Không có tạp chí nào của VN được đưa vào 
ISI. Có lẽ theo cách hỏi của ông, ISI không đủ khả năng đánh giá tạp chí của Việt 
Nam?  

Ông BS tự hào rằng bài viết của ông là “hàn lâm”. Nhưng dựa vào cơ sở thực tế 
trên tôi vừa trình bày, tôi đồng ý với bà TS rằng bài viết của ông BS chẳng mang 
tính học thuật và hai chữ “hàn lâm” còn quá xa để ông BS có thể với tay tới. Tôi 
cũng nói thêm rằng Bản tin của bà TS có quá nhiều hạt sạn.  

Onlooker 

Trả lời  

 TuaVan đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 6:46 sáng  

Đúng là bác nào nói Onlook thật là nội công thâm hậu! xin bái phục, bài 
này của Onlook còn hàn lâm hơn BS Hải, và hơn hẳn bà TS, hiểu rõ giáo 
dục VN hơn ai hết. Bà GD nên mời bác này về giảng bài thì hay hơn. 

1 Việt kiều có nhiều citation là vị này? không phải GS Tuần? 

http://hcr3.isiknowledge.com/author.cgi?&link1=Browse&link2=Results
&id=4648 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:00 sáng  

Bài viết của bác Onlooker thật xuất sắc, đúng là rừng càng già càng rậm, 
càng âm u mà. hahaha. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:22 sáng  

Bài viết của bác Onlooker mới đúng là hàn lâm. Quá tuyệt! Chắc không ai 
“bẻ” được rồi. Thanks! 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:39 sáng  

 
Gửi bác Onlooker: 

Thay mặt JIPV và IASFS, tôi xin chân thành cảm ơn những bài phản 
biện công phu và sâu sắc của bác. 

Vuhuy, phục trách IASFS của JIPV. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 1:03 chiều  

Mới xem kỹ lại bài viết của bác và của BS Hồ Hải thì bác Onlooker nhận 
xét về con số 4000 của BS Hồ Hải không chính xác. Thật ra, BS Hồ Hải 
viết là hơn 4000, cụ thể ở đoạn này: 

“trong hơn 4.000 trường đại học của Mỹ thì có 3.864 trường được công 
nhận bởi tổ chức College Board” 
Tuy nhiên BS Hồ Hải lại không có dẫn nguồn con số 4000 ở đâu ra. 
http://bshohai.blogspot.com/2010/05/mot-vai-suy-nghi-ve-muc-tieu-giao-
duc.html 

Một điểm nữa là bác Onlooker viện dẫn theo thống kê của bộ GD ĐT thì 
lại không thấy bác dẫn nguồn ở điểm này vì vậy trong khi mình không dẫn 
nguồn mà lại bắt bẻ người khác không dẫn nguồn thì e rằng nó kỳ kỳ! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 1:47 chiều  

Một điểm nữa là bác Onlooker viện dẫn theo thống kê của bộ GD 
ĐT thì lại không thấy bác dẫn nguồn ở điểm này vì vậy trong khi 
mình không dẫn nguồn mà lại bắt bẻ người khác không dẫn nguồn 
thì e rằng nó kỳ kỳ! 

Bản gốc: 

Theo thống kê của Bộ GDĐT, Việt Nam ta có 160 trường đại 
học, 120 trường công lập và 40 tư thục. Cũng theo thống kê 
của Bộ GDĐT, năm 2007-2008, có 152.272 sinh viên tốt nghiệp. 
Do đó, những con số của ông BS đưa ra đều sai. 

Nguồn: http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/16/l%e1%ba%a1i-
ban-lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-isi-va-khoa-h%e1%bb%8dc/ 

Comment: Có link đó thôi. Bài viết thế là quá công phu, quá tốt 
rồi. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:00 chiều  
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Bác Onlooker, 

Cám ơn bác đã đọc và nhặt sạn trong bản tin của TT của tôi. 

Tôi xin có đôi điều phản hồi: 

1. Những lỗi chính tả, sai sót trong số liệu, hoặc nhầm AUN thành 
ASEAN University National, tất cả là lỗi của tôi vì tôi chịu trách nhiệm 
bản tin đó. 

2. Bản tin đó có một danh sách dài, nhưng chỉ có TT tôi tự nguyện thực 
hiện và không được cấp kinh phí. Và nó cũng không công bố ở đâu mà lưu 
hành nội bộ, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về giáo dục đại học 
đến mọi người. Những người khác đồng ý để tên (trong danh sách cộng 
tác viên) là những người ủng hộ việc làm, đồng ý vào mailing list để nhận 
bản tin và hứa sẽ góp ý cho bản tin cũng như gửi bài viết, nhưng chưa ai 
gửi bài nào (ngoài BS Hải là người đồng ý phụ trách mục Thời sự và suy 
nghĩ – nay đã chấm dứt). 

3. Bản đầu tiên ra có nhiều lỗi do tôi ít quan tâm mà các em ở TT vẫn phải 
cho ra mắt cho kịp kế hoạch; bản tin số 2 nếu bác đọc thì hy vọng nó khá 
hơn một chút.  

4. Mong bác hiểu là với điều kiện hạn hẹp như tôi đang làm thì bản tin đó 
đã là một nỗ lực rất lớn rồi. Tôi làm để cho các em tập tành viết lách, nếu 
chưa viết được thì đọc, chọn dịch vv về những gì bên ngoài đang nói về 
những vấn đề mà ĐHQG và ngành GD đang quan tâm. Xin bác lưu tâm 
tiếp: trung tâm tôi chủ yếu làm hành chính và tham mưu cho lãnh đạo (tôi 
đồng ý là nếu không nghiên cứu, trong đầu không có gì thì tham mưu làm 
sao, nhưng với điều kiện như tôi đã tả thì xin bác đừng lấy chuẩn mực 
quốc tế ra để đánh giá nhé). 

Một lần nữa cám ơn bác. 

Trả lời  

48. vuninh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:39 sáng  

20:01 Ngày 15 tháng 9 năm 2010 
BS Hồ Hải nói… (trên blog của BS) 

Dear Inhainha, 
Tớ đã nói rồi sự tích cực của JIPV là tớ công nhận. Nhưng với trình độ kém như các bạn 
bên JIPV qua theo dõi thì tớ thấy JIPV không đủ tầm để đánh giá người khác. Hiểu 
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không? Vì ISI không phải là duy nhất để đánh giá về khoa học của một cá nhân nào. Vấn 
đề là ISI có đủ tầm để đánh giá hết tất cả các tạp chí chuyên ngành không? 

Các bạn đưa ra tiêu chí là ISI nhưng các bạn không đưa ra tên danh sách những tạp chí 
chuyên ngành nào mà ISI đánh giá là được họ đưa vào công nhận. Đó là lổ hổng lớn mà 
các bạn chưa đủ hiểu biết để thuyết phục mọi người tôn trọng JIPV. Nên JIPV khó lòng 
tồn tại một cách chính danh và được nhiều người ủng hộ. 

Chỉ có điều tớ không muốn gây với các bạn JIPV mà thôi. Làm việc khoa học là phải có 
một cái tầm hiểu biết không chỉ sâu mà còn rộng nữa. Nếu kiến thức chỉ đừng ở hiểu biết 
của một người mới còn đi học mà đi đánh giá người khác là bật thầy thì đó là sai hòan 
tòan. 

Tớ xin ví dụ: Hùynh Văn Ngãi là một TS Tóan thực sự được cụ Hòang Tụy nễ phục. 
Hằng năm các trường ĐH ở Pháp mời sang giảng dạy 4 tháng/năm. Nếu HVN không có 
khả năng thì người ta mời dạy làm gì? Chính vì thế HVN không thèm quan tâm ngồi 
chung với đám hủi và vẫn nhận đồng lương 2 triệu VNĐ/tháng, nhưng vận sống trên 
thiên hạ, hiểu không? Còn việc Inhainha bảo là thương binh liệt sĩ là sao? 

Muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên mình phải biết tôn trọng mình bằng sự thể hiện 
được khả năng hiểu biết, tầm của thời đại và tâm của một người vì cộng đồng, chứ không 
phải cực đoan và phủ định sạch trơn với chỉ một dúm kiến thức nhỏ nhoi của mình. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:53 sáng  

Nếu BS Hồ Hải có nhận xét tiêu cực về JIPV cũng chỉ vì BS Hồ Hải không hiểu 
hết về công việc của JIPV, không hiểu về ISI, nhưng điều quan trọng là BS Hồ 
Hải cũng hiểu về mục đích của JIPV khi lập ra JIPV. Điều đó cũng là đáng quý 
rồi. Chủ trương của JIPV là không tranh luận trên JIPV với những cá nhân không 
hiểu ISI nên đề nghị các bác không bình luận về bài post của BS Hải liên quan 
đến JIPV. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:51 sáng  

Trong đây có giới thiệu danh sách ISI: SCI, SCIE (xem hai đường links tới 
ISI). Bác nào rãnh thì bẻ BS Hải dùm cái. Ông k nên tự hạ thấp uy tín của 
mình như thế. 
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http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/ 

Thông tin đầy đủ như thế, ông chưa đọc mà ông lại tố JIPV thì tôi có quyền 
nghi ngờ những gì ông viết. Lẽ ra, ông nên hỏi ban quản trị của JIPV “chứng 
cứ đâu” trước khi phê bình người khác. Tôi thấy bác admin có vẽ rất qúy 
ông ấy, nhưng ông ấy “đụng vào” JIPV theo kiểu này thì theo tôi là nguy to. 

Vuhuy, phụ trách IASFS 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:02 sáng  

Thế mà ông Hải viết trên blog của ông: 

Muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên mình phải biết tôn trọng mình 
bằng sự thể hiện được khả năng hiểu biết, tầm của thời đại và tâm của 
một người vì cộng đồng, chứ không phải cực đoan và phủ định sạch trơn 
với chỉ một dúm kiến thức nhỏ nhoi của mình. 

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/gioi-thieu-truong-dom-bang-gia-cho-
giao.html?showComment=1284606073782#c6769115623395848176 

Sao ông lại làm khó chính ông như thế? Thất vọng quá! 

Trả lời  

 khach đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:50 sáng  

Calm down please! 

That post was months ago when Dr. Hai did not know anything about ISI, 
but Inhaha persuated him on that problem. So I think vuninh wanted to 
distract here. 

Trả lời  

o trungquan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 6:51 chiều  
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@BS Hồ Hải: Muốn người khác tôn trọng nên muốn nói gì thì nói bất kể đúng sai 
phải không? Kể cả không biết cũng nói luôn đúng không? Không hiểu trình độ 
khoa học của người khác thì quay ra chửi người ta kém đúng không? Đó là văn 
hóa? KHÔNG! Đó là chứng bệnh chung của nhiều người trong xã hội của chúng 
ta, k ít trong số đó là quan chức. Chắc cũng nên cảm ơn Bs Hồ Hải đã cho mọi 
người thấy được bệnh của ông. Tôi nghĩ bệnh này không có khả năng chữa! Hiện 
tại ông có thể trị bệnh cho người khác nhưng bệnh của ông thì chắc ông thể trị 
được! 

Không biết ISI không có gì khó xử đâu! Trình độ đại học làm sao biết được, ngay 
cả TS còn chưa biết, kể cả GS, PGS còn có khi chưa biết. Con cá trong ao tù thì 
biết nước biển là gì?  

Chỉ những người có NCKH đúng nghĩa thì mới biết và qúy trọng ISI như thế nào. 
Còn những người chỉ học để nâng cao kiến thức, suy nghĩ để hiểu vấn đề được rõ 
hơn mà gọi là NCKH thì đúng là không biết mình là ai! 

Không biết ông có biết câu, đại khái: học là là xóa ganh giới giữa cái chưa biết và 
cái đã biết trong phạm vi một con người, nhưng nghiên cứu là xóa cái ganh giới 
đó của nhân loại.  

Khi nào ông hiểu được ý nghĩa câu này thì hãy bàn về NCKH. Chứ hiện tại thì 
việc ông có thể làm là hô hào với một vài diễn viên phụ họa trên blog ông thôi.  

Tôi mới đọc blog ông, diễn viên của ông mang một trang nghiêm chỉnh đi so sánh 
với một trang web sex. Đó chính là cái văn hóa của ông đấy: xúm vào một ao và 
hò hét, bất kể bên ngoài biển rộng bao la ra sao. 

Cảm nghĩ người đi đường. 

trungquan 

Trả lời  

49. drtreo đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 4:55 sáng  

mãi đền bây giờ tôi còn nhớ BS NGÔ VĂN LONG hiện là PGĐ BVĐK TÂY NINH(Cha 
mẹ ở quận 4 TP HCM) 
Ông nói:” hãy mĩm cười, không nên nói gì, người ta sẽ không biết mình nghĩ gì, hay biết 
gì VỀ MÌNH?” 

Trả lời  

50. La Khanh Linh đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 6:20 sáng  

Kinh goi TS Vu Thi Phuong Anh 
Khi TS nhận biết và viết “diễn đàn “ảo” với những con người với tên tuổi “ảo” thì mọi 
việc đã quá muộn màng với con người thật(?) của TS! 
Ông BS Hồ Hải là con người thật,việc thật(?) mà TS biết rỏ.Ông ta rất khôn khéo,thông 
minh,hiêu biêt luât pháp.Ông ta xư dụng cái không gian mà TS cho là “ảo” để tranh luận 
với TS không tiết lời! Ông ta không bao giờ xư dụng blog cá nhân ông để tranh luân kiêu 
này(và bây giờ ông ta cao bay xa chạy,chăng thèm tranh luân chi nữa cho phí sức).Tiếp 
theo đó là nhưng ngươi khác nhảy vào…Họ biết TS nhưng TS không biết họ. 
Nêu TS bị kỹ luật về trò chơi “ảo” này thì quả thật đau lòng.Báo chí sẽ lơi dụng làm rùm 
beng. 
Rất mong đưọc TS trả lời 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:42 chiều  

Chào bạn Linh, 

Tôi không nghĩ sẽ bị kỷ luật vì vụ lùm xùm này. Nhưng nếu bị thì … càng có lý 
do để được nghỉ sớm, vì thực sự đã xin nghỉ vài lần rồi. Mệt mỏi lắm bạn ạ. 

Trả lời  

715 phản hồi tới “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” 

1. Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:18 sáng  

Một số bloggers cáo buộc JIPV nên lưu ý cho: trên JIPV có nhiều ý kiến khác nhau 
nên mới có tranh luận, không phải toàn bộ comments là thể hiện quan điểm của 
JIPV (nếu thế thì k có tranh luận, chỉ JIPV độc thoại). Admin đã công bố danh sách 
phát ngôn chính thức của JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-thong-tin-va-tuyen-
truy%E1%BB%81n-trung-th%E1%BB%B1c/comment-page-1/#comment-1046 

Ông BS Hải nên cẩn ngôn nha: 

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/gioi-thieu-truong-dom-bang-gia-cho-
giao.html?showComment=1284622668522#c1270808351085898060 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1065�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1065#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/#comment-1194�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-2/?replytocom=1194#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1075�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-thong-tin-va-tuyen-truy%E1%BB%81n-trung-th%E1%BB%B1c/comment-page-1/#comment-1046�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-thong-tin-va-tuyen-truy%E1%BB%81n-trung-th%E1%BB%B1c/comment-page-1/#comment-1046�
http://bshohai.blogspot.com/2010/09/gioi-thieu-truong-dom-bang-gia-cho-giao.html?showComment=1284622668522#c1270808351085898060�
http://bshohai.blogspot.com/2010/09/gioi-thieu-truong-dom-bang-gia-cho-giao.html?showComment=1284622668522#c1270808351085898060�


Dù Admin có đánh giá cao về ông, nhưng không phải Admin có toàn quyền trong 
JIPV. 

Ông ăn nói kiểu này là “chết” ông rồi: 

 
1. Tớ chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái này, như đã nói, nên tớ không biết ISI là gì 
là tớ dốt cái này tớ không sợ gì phải giấu dốt. 

2. Các bạn không đưa ra được danh sách các tạp chí mà ISI đã đưa vào để công nhận 
thì các bạn thiếu 1 tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng để cho mọi người nhìn các bạn ở tầm 
hiểu biết. 

3. Khi bàn NCKH tớ nói về tiền cứu và hồi cứu thì có bạn lại bảo không cần trong 
khoa học xã hội thì tớ hiểu các bạn như thế nào về khả năng hiểu biết về NCKH, nên 
tớ không tham gia bàn luận nữa. Qua đó tớ hiểu JIPV là như thế nào? 

Tự nhận k biết ISI, nhưng lại phán người khác k biết NCKH? Người từ hành tinh 
nào đến thế? 

JIPV có bình luận gì về the so-called “hồi cứu, tiền cứu” của ông chưa? 

Lúc trước JIPV bị bà TS đá, nay lại bị ông BS đấm. Nhưng kiến thức cả hai đều 
hỏng cả! 

Vuhuy, phụ trách IASFS 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:08 sáng  

Bác Vuhuy bình tĩnh, nên tranh luận với tinh thần hòa bình thì mới thuyết phục 
được người khác, bà TS đấm nhưng bà ấy cũng phải hiểu được nguyên tắc làm 
việc của JIPV, cũng đã phần nào nhận ra vấn đề. Riêng ông BS thì ông ấy cũng 
hiểu cách làm của JIPV nhưng có lẽ ông ấy “thất vọng” với JIPV vì không đứng 
về phía ông ấy trong vụ việc với bà TS mà lại đứng giữa! 

Với JIPV, việc nào ra việc ấy. Cá nhân tôi khâm phục cái tâm, những hành động 
khai sáng cộng đồng, chống dỏm, giả của bác ấy nhưng về NCKH thì tôi không 
đồng ý với ý kiến của bác ấy. 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:28 sáng  

 
Comment này tôi đã nói ông BS chưa đọc kỹ về JIPV. Sao ông có thể 
phán bừa bãi được? 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%
9Dng/comment-page-1/#comment-1070 

Những nguyên tắc tối thiểu trong nhận thức không cho phép người 
bình thường làm thế. Nói cho có nói để lợi gan không phải là nguyên 
tắc của JIPV. Tôi thành thật mong hai ông bà TS và BS suy nghĩ cho 
thật kỹ trước khi nói. 

Có nhận xét thành viên của JIPV là những NCS trẻ (?!) nên mọi 
người mất tôn trọng đến thế hay sao? Nhưng đó có phải là sự thật 
không? TS, posdoc, PGS, GS không được tham gia vào JIPV hay sao? 
Mọi người chỉ dựa trên những phán đoán (lại bị xem là chân lý) để 
hành xử hay sao?  

JIPV đã tạo một môi trường không phân biệt già trẻ, JIPV lấy tiêu chí 
khoa học làm chính. Do đó, tôi mong mọi người cẩn ngôn và phải suy 
nghĩ cho thật kỹ khi comments trên JIPV và trên blogs cá nhân. 

Tôi vẫn bình tĩnh. Mong bác Admin thông cảm. 

Vuhuy, phụ trách IASFS. 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:43 sáng  

Đúng như ME4 nhận xét. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bà Phương Anh 
đã nhận ra được vấn đề, và đã có những tranh luận nhã nhặn. Đương 
nhiên, JIPV chỉ đứng về cái đúng, cái khoa học, không chỉ đứng về cá 
nhân nào. 

Nếu mọi người phản biện như một PGS đã từng bị phong dỏm thì hay 
biết mấy: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-
nguy%E1%BB%85n-anh-dung-%E2%80%93-
tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-
tay-nguyen-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-
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tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-mon-sinh-
h%E1%BB%8Dc-th/

Vị PGS này có bức xúc, nhưng sau đó đã từ tốn vì ông biết ông vừa có 
công bố nghiêm túc ISI. Ông không cần mất bình tĩnh, nhưng người 
được việc là ai: ÔNG. 

 

Vuhuy, phụ trách IASFS 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:57 sáng  

“JIPV có bình luận gì về the so-called “hồi cứu, tiền cứu” của ông 
chưa”?  

Tôi nghĩ ông BS phàn nàn chuyện tôi bình luận về hồi cứu và tiền 
cứu, nên tôi muốn có vài lời bàn thêm để mua vui. Xin nhắc lại 
ông BS dịch chữ retrospective là “hồi cứu” và prospective là “tiền 
cứu”.  

Trước hết là background câu chuyện để các bạn nắm vấn đề. Tôi tỏ 
vẻ ngạc nhiên khi ông giảng dạy sinh viên của bà TS về hồi cứu và 
tiền cứu. Tôi viết:  

“Tôi ngạc nhiên khi thấy ông BS giảng dạy khái niệm retrospective 
và prospective cho nghiên cứu sinh giáo dục của bà TS. Theo tôi 
hiểu khái niệm retrospective và prospective là của bên y khoa chứ 
không phải bên khoa học giáo dục. Có thể bên giáo dục cũng có 
những nghiên cứu retrospective, nhưng rất hiếm. Trong khoa học 
giáo dục, người ta quan tâm đến phương pháp phân tích dữ liệu 
nhiều hơn là thiết kế nghiên cứu. Chỉ cần nhìn qua vài tạp chí như 
Journal of Educational Measurement, American Educational 
Research Journal, International Journal of Educational Research … 
sẽ thấy điều đó. Vì thế, việc bà TS không hiểu khái niệm 
retrospective và prospective cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 
Điều đó không phản ảnh trình độ chuyên môn của bà”.  

Trả lời bình luận trên, ông BS phê tôi như sau: “Bây giờ mới rảnh 
và đọc kỹ bàn luận của bạn Onlooker thì ra mới hiểu bạn Onlooker 
hiểu tiền cứu và hồi cứu đơn giản thế à? Thế thì hỏng rồi”. Tôi tạm 
thời chấp nhận kiến thức của mình “hỏng”. Tôi chờ ông giải thích 
nên có viết “Vậy thì tôi phải chờ bác giải thích về tiền cứu với hồi 
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cứu thôi. Nếu bác cho reference thì càng tốt để tôi còn học hỏi. Xin 
cám ơn bác trước nhé”.  

Nhưng thay vì giải thích thì ông viết một cách … vu khống như 
sau: “Khi bàn NCKH tớ nói về tiền cứu và hồi cứu thì có bạn lại 
bảo không cần trong khoa học xã hội thì tớ hiểu các bạn như thế 
nào về khả năng hiểu biết về NCKH”. Các bạn thử đọc lại trong 
đoạn trên tôi nhấn mạnh rằng “Có thể bên giáo dục cũng có những 
nghiên cứu retrospective, nhưng rất hiếm”, chứ tôi đâu có nói là 
trong khoa học xã hội “không cần” như ông gán ghép cho tôi. Thế 
này là ông BS gấp lửa bỏ vào miệng người nhé! Đó là thái độ 
không thể chấp nhận được của một người có học.  

Bây giờ tôi bàn về hai chữ mà ông BS đã giải thích. Tôi sẽ trích 
dẫn và bình luận để các bạn dễ theo dõi nhé.  

Ông BS hiểu như thế nào về hồi cứu và tiền cứu? Đây là giải thích 
của ông: “Nghiên cứu hồi cứu là nghiên cứu để định hướng 1 hay 
nhiều vấn đề. Nghiên cứu tiền cứu là để tìm ra và khẳng định hay 
lọai bỏ một giả thuyết được đặt ra”. Tôi không hiểu “nghiên cứu để 
định hướng một hay nhiều vấn đề” có nghĩa gì cả. Định hướng vấn 
đề? Có nghĩa là gì? Có lẽ ông BS có vấn đề trong việc diễn giải ý 
tưởng bằng tiếng Việt chăng? Còn chữ “khẳng định hay loại bỏ 
một giả thuyết” thì tôi nghĩ ông dịch từ tiếng Anh “accept a 
hypothesis” và “reject a hypothesis”, nhưng ông dịch không đúng. 
Accept là chấp nhận; còn reject là “bác bỏ”, chứ không phải loại 
bỏ (exclude). Nhưng có vấn đề trong cách hiểu này mà tôi sẽ nói 
dưới đây.  

Tôi cũng e rằng ông hiều sai về retrospective và prospective 
research. Nghiên cứu hồi cứu hay tiền cứu đều nhằm kiểm định 
một giả thuyết. Xin nhấn mạnh là “kiểm định” (test) nhé, chứ 
không phải “khẳng định” (determination). Hai khái niệm này khác 
nhau lớn trong khoa học luận. Từ giả thuyết tôi mới phát biểu được 
mục đích. Nếu giả thuyết của tôi là thu nhập gia đình thấp dẫn đến 
học sinh bỏ học, thì mục đích của tôi sẽ là tìm hiểu mối tương quan 
giữa thu nhập gia đình và tỷ lệ bỏ học. Tôi không thể khẳng định 
giả thuyết của tôi, nhưng tôi có thể kiểm định giả thuyết đó bằng 
dữ liệu nghiên cứu.  

Bây giờ tôi sẽ giải thích tại sao ông hiểu sai. Cái sai lầm của ông 
BS là ông nhầm lẫn giữa mục đích nghiên cứu và thiết kế nghiên 
cứu. Thiết kế nghiên cứu (experimental design) là phương pháp. 
Tôi có thể dùng phương pháp A hay phương pháp B hay cả hai để 
đáp ứng một mục đích. Ví dụ, nếu tôi muốn nghiên cứu về ảnh 



hưởng của thu nhập gia đình đến việc bỏ học, tôi có thể thiết kế 
theo hai hướng như sau.  

Hướng thứ nhất, tôi sẽ chọn một nhóm học sinh lớp 1, tôi thu thập 
thông tin về thu nhập của gia đình các em, sau đó tôi theo dõi đến 
năm lớp 12 để xem có bao nhiêu em còn theo học và bao nhiêu em 
bỏ học. Tôi có thể phân tích mối tương quan giữa thu nhập gia 
đình và xác suất các em bỏ học. Ở đây, cái yếu tố tôi quan tâm là 
thu nhập gia đình (exposure) và cái chỉ tiêu tôi quan tâm là hiện 
tượng bỏ học, còn gọi là “endpoint”. Endpoint này được ghi nhận 
SAU KHI tôi thu thập dữ liệu về exposure. Đó là cách thiết kế mà 
người ta từng gọi là prospective. Gọi là prospective bởi vì tiếp vĩ 
ngữ pro có nghĩa là tương lai. Trong y khoa RCT là một nghiên 
cứu prospective. Một cách hình tượng, “nghiên cứu tiền cứu” là:  

Exposure —-> Endpoint  

Hướng thư hai, tôi sẽ chọn một nhóm học sinh lớp 12, tôi ghi nhận 
bao nhiêu em còn theo học và bao nhiêu em bỏ học. Sau đó tôi hỏi 
về thu nhập gia đình của các em lúc năm lớp 1. Ở đây, cái 
exposure được thu thập SAU KHI tôi có endpoint. Tôi đi ngược về 
quá khứ. Bởi thế người ta gọi là retrospective, tức đi ngược thời 
gian để hỏi về exposure. Tôi vẫn có thể phân tích mối tương quan 
giữa endpoint và exposure, nhưng phương pháp sẽ khác một chút 
so với thiết kế prospective. Theo tôi biết, bên y khoa người ta gọi 
nghiên cứu bệnh chứng (case control study) là một dạng của 
retrospective đấy. Một cách hình tượng, “nghiên cứu hồi cứu” là:  

Exposure <—- Endpoint  

Cả 2 cách thiết kế hay phương pháp đều hợp lý. Nhưng mỗi 
phương pháp có cái hay và cái dở của nó. Mỗi phương pháp có tốn 
kém riêng. Nếu chọn prospective design tôi phải tốn công theo dõi 
học sinh qua nhiều năm, rất đắt tiền. Nếu chọn retrospective design 
tôi có thể làm ngay bây giờ, tốn ít tiền hơn. Tuy nhiên, giá trị khoa 
học của 2 thiết kế này không tương đương nhau nhưng tôi không 
muốn bàn ở đây. Tôi chỉ muốn qua ví dụ trên để chứng minh rằng 
có thể dùng 2 hoặc nhiều phương pháp để đạt được một mục đích.  

Các bạn có thể xem qua trang 
http://en.wikipedia.org/wiki/Retrospective_cohort_study và trang 
http://en.wikipedia.org/wiki/Prospective_cohort_study để có thêm 
thông tin và để kiểm tra những bình luận trên của tôi. Hay có thể 
đến đây http://www.vetmed.wsu.edu/courses-
jmgay/glossclinstudy.htm để biết thêm: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Retrospective_cohort_study�
http://en.wikipedia.org/wiki/Prospective_cohort_study�
http://www.vetmed.wsu.edu/courses-jmgay/glossclinstudy.htm�
http://www.vetmed.wsu.edu/courses-jmgay/glossclinstudy.htm�


Retrospective Study (Data): All events of interest have already 
occurred and data are generated from historical records (secondary 
data) and from recall (which may result in the presence of 
significant recall bias). Retrospective data is relatively inexpensive 
compared to prospective studies because of the use of available 
information and is typically used in case-control studies. 
Retrospective studies of rare conditions are much more efficient 
than prospective studies because individuals experiencing the rare 
outcome can be found in patient records rather than following a 
large number of individuals to find a few cases. 

Prospective Study (Data): Data collection and the events of interest 
occur after individuals are enrolled (e.g. clinical trials and cohort 
studies). This prospective collection enables the use of more solid, 
consistent criteria and avoids the potential biases of retrospective 
recall. Prospective studies are limited to those conditions that occur 
relatively frequently and to studies with relatively short follow-up 
periods so that sufficient numbers of eligible individuals can be 
enrolled and followed within a reasonable period. 

Sau cùng, tôi có thể nói thẳng luôn là ông BS chưa am hiểu về dịch 
tễ học. Nếu am hiểu biết về phương pháp dịch tễ học thì chắc ông 
chẳng nói đến chuyện này. Ngày nay, bất cứ ai cập nhật hóa dịch tễ 
học, thì chuyện phân biệt retrospective study với prospective là 
không cần thiết! Nếu ông muốn biết tại sao thì hãy tìm đọc bài 
bình luận của giáo sư Alvan Feinstein sẽ biết ngay. Nếu tìm không 
được bài của ông giáo sư thì cũng có thể tìm trong Medline vài bài 
trên BMJ để đọc qua cho biết thêm.  

Vậy mà ông phê bình bà TS rằng “Là tiến sĩ mà không biết tiền 
cứu (prospactive study) và hồi cứu (retrospective study) thì có phải 
là tiến sĩ không”! Bỏ qua việc đánh vần tiếng Anh sai, qua trình 
bày trên, tôi tự hỏi không biết ông BS có tư cách khoa học để đặt 
câu hỏi đó cho bà TS? Đến bây giờ thì các bạn có thể đánh giá câu 
nói của ông BS “Khi bàn NCKH tớ nói về tiền cứu và hồi cứu thì 
có bạn lại bảo không cần trong khoa học xã hội thì tớ hiểu các bạn 
như thế nào về khả năng hiểu biết về NCKH, nên tớ không tham 
gia bàn luận nữa” thấy hài hước như thế nào! Có lẽ JIPV nên kính 
cẩn trao trả câu này cho ông BS kính mến.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1094#respond�
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Tháng Chín 16, 2010 lúc 3:01 chiều  

Bác Onlooker, 

Tôi định không viết gì thêm, vì tôi vào đây chỉ vì việc của 
BS Hồ Hải, và trở lại hôm nay là chờ xem các phản hồi mà 
tôi nghĩ là sẽ không có. 

Tuy nhiên, tôi có đọc lướt phần comment của bác ở trên, và 
nghĩ rằng tôi nên viết để phản hồi một vài ý kiến với bác. 

1. Tôi kính trọng những hiểu biết của bác, những giải thích 
rõ ràng về prospective và retrospective research cùng phản 
bác với BS Hồ Hải. Bác đã giúp tôi làm rõ điều này. Chắc 
chắn là bác hiểu biết về nghiên cứu hơn tôi, điều đó không 
có gì phải bàn cãi.  

Tôi chưa bao giờ nói mình giỏi thống kê. Thậm chí tôi luôn 
ý thức rằng mình luộn phải củng cố thêm sự hiểu biết của 
mình về môn này. Tôi luôn thành thật về việc đó, nếu bác 
có đọc trang blog ncgdvn.blogspot.com mà các bác có đưa 
link trên trang này thì bác sẽ thấy rõ trình độ hiểu biết và 
quan điểm của tôi, và tôi không hề dấu diếm. 

Background của tôi như sau: bằng đại học ngành Ngữ văn 
Anh, chuyên ngành ngữ học (linguistics), hoàn toàn nhân 
văn. Tôi có BA Hons (5 năm thay vì 4 năm như mọi 
người). Sau dó có Graduate Diploma in TESOL vì tôi đi 
dạy tiếng Anh mà; rồi cuối cùng là PhD về Measurement 
and Evaluation in Language Education mà tôi cũn gọi là 
Language Testing (thật ra LT hẹp hơn).  

Nên thống kê tôi không hề được trang bị khi làm Tiến sĩ, 
hơi hổng chân so với bạn bè Úc cùng lứa, và luôn ý thức 
phải tự bổ sung; tuy vậy tôi cũng đủ biết để làm những gì 
mình cần làm; luận án tiến sĩ của tôi dùng Exploratory 
Factor Analysis.  

Khi ở Úc, lớp thống kê của tôi dạy chung cho các sinh viên 
Education và Nursing, nên tôi mới tin rằng dân Y như BS 
Hồ Hải sẽ vững vàng về thống kê để có thể giúp chuyên 
viên của tôi. 

2. Nếu bác cho rằng với năng lực NCKH của tôi mà bác đã 
suy đoán qua một số phát biểu và “lời khai” của tôi trong 
những comment ở trên thì không xứng đáng với vị trí của 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1108�


tôi hiện nay theo tiêu chuẩn của bác, thì đó là quyền của 
bác. Tôi không dám có ý kiến, vì tôi chỉ là một người khách 
đi lạc qua trang này, và tình cờ bị “đánh giá, xếp hạng”. 

Tôi thấy việc các bác “đánh giá, xếp hạng” các giáo sư (và 
bất cứ ai làm việc trong môi trường đại học, ví dụ như tôi) 
trên trang này cũng tương tự như các bảng xếp hạng trường 
đại học, mỗi nơi đưa ra một bộ chỉ số khác nhau theo quan 
điểm của mình, rồi sau đó thì đo và xếp hạng các đối tượng 
mà mình muốn xếp hạng. Nếu tiêu chí khác nhau, thì thứ 
hạng của cùng một thực thể sẽ khác nhau.  

3. Những nhận xét của bác gây cho tôi một cảm giác mơ hồ 
rằng ở đây tồn tại ít nhiều thành kiến chống lại ngành XH-
NV (so sánh với khối ngành TN-KT) chống lại các trí thức 
trong nước (so với trí thức VN ở nước ngoài), và chống lại 
những người làm việc trong khu vực nhà nước (so với khu 
vực tư nhân, đặc biệt khu vực có yếu tố nước ngoài). Xét về 
research output theo các định nghĩa mà thế giới phương 
Tây đang dùng thì bác nói đúng: những người thuộc khối 
TN-KT, đặc biệt là trí thức VN ở nước ngoài, hoặc đang 
làm cho nước ngoài ở VN, rõ ràng là có nhiều thành tích 
hơn.  

Nhưng họ cũng được đầu tư nhiều hơn rất nhiều lần. Nhưng 
cũng có thể có người nói, tại vì giỏi hơn nên mới có cơ hội 
để được làm với nước ngoài, tại dốt hơn mới đi làm cho 
nhà nước, tại dốt hơn mới đi học khối ngành XH-NV. Tôi 
cũng quen rồi, nên không buồn gì cả. Thật sự cuối cùng đó 
chỉ là lựa chọn của mỗi người.  

4. Bác có nói tôi quanh co ngạo mạn. Tôi e rằng bác hơi ác 
cảm và thành kiến với riêng tôi do thái độ tôi lúc mới vào 
trang này. Nhưng tôi tin rằng dù thái độ đó không làm cho 
mọi người thiện cảm lắm, nhưng hiểu được vì tôi vào với 
tư cách là một người bị tấn công. Lúc ấy tôi không phân 
biệt BS Hồ Hải như một cá nhân và JIPV như một tập thể, 
một “tổ chức”.  

Tôi chưa bao giờ tự xưng là chuyên gia, nhưng nếu người 
ta có gọi tôi như thế (và ở VN ai cũng có thể được gọi như 
vậy, một phép lịch sự của người Á Đông (trong xưng hô thì 
tôn người khác lên một chút và hạ thấp mình xuống một 
chút) thì từ đó cũng chỉ nên hiểu trong bối cảnh và điều 
kiện của VN, khu vực nhà nước, và nhất là ở lứa tuổi của 
tôi (50) mà thôi.  



Ý tôi muốn nói, có thể một người như tôi còn rất thấp theo 
tiêu chuẩn của bác, nhưng ở VN thời của tôi, mà cũng biết 
ít nhiều như tôi, sử dụng được tiếng Anh như tôi (nói điều 
đó chắc bác khinh thường lắm nhỉ, nhưng quả thực ở lứa 
tuổi của tôi thì điều đó khá hiếm bác ạ, điều kiện VN nó 
thế), thì có khi người ta cũng cho là “chuyên gia” thật đấy 
ạ. Biết làm sao được hở bác? 

5. Tôi không có ý định chứng minh là mình biết gì nhiều, 
nhưng hình như các bác vẫn muốn thách tôi trưng ra bằng 
chứng gì đó về khả năng viết lách, nghiên cứu của mình. 
Thôi thì tôi có sẵn gì trong máy thì đưa nấy. Đây là vài bài 
viết tôi lưu trong google doc, không nhiều lắm vì tôi không 
xem NCKH là nghề như các bác mà chỉ là phương tiện để 
tôi làm chức năng tham mưu cho lãnh đạo. Tôi vẫn tin là 
trong điều kiện hạn hẹp của mình thì tôi đã làm hết sức, và 
tôi cũng có một chút tự hào nho nhỏ về những gì mình làm 
được.  

Xin nói lại, nó có thể bị các bác coi chẳng là cái gì cả, tôi 
cũng không định khoe, nhưng không đưa ra thì có lẽ các 
bác cũng sẽ cho rằng tôi nói láo, nên thôi đưa lên đây. Tất 
cả những gì tôi làm đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết 
công việc của đơn vị, hoặc của đất nước, rất local, nên có 
thể cũng chẳng ai cần và tôi không quan tâm đến đối tượng 
độc giả quốc tế. Có thể cũng thiệt thòi vì không có “thành 
tích ISI” để khoe, thậm chí nhận tiền thưởng, nhưng thời 
gian thì có ít nên tôi phải lựa chọn theo ưu tiên của mình. 

Tôi e rằng bác Onlooker lại cho rằng tôi ngạo mạn? Thực 
ra, đó chỉ là thái độ của một người dám chọn con đường 
riêng của mình mà không đi theo đám đông thôi bác ạ.  

Nhân tiện, nếu các bác đã bỏ công đọc thì phân loại giúp 
dùm tôi với xem chúng là những loại “sản phẩm khoa học” 
gì. 

À mà hôm trước bác gì đó cho những cái tôi làm chỉ là dịch 
vụ. Theo tôi, “sản phẩm KH” theo nghĩa rộng thì bao gồm 
cả mấy cái dịch vụ nữa chứ phải không bác? Nó cũng đóng 
góp cho xã hội mà? 

(Tôi chưa đọc bài của GS Tuấn vì không có thời gian). 

1. 
https://docs.google.com/Doc?docid=0AW3GcuCxvQVBZ
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DU5czczcV82OGZyNWtrd2Zn&hl=en&authkey=CI7Ymu
gM

2. 

 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AW3GcuCxvQVBZ
DU5czczcV82M2RmOHhqOXdi&hl=en 

3. 
https://docs.google.com/Doc?docid=0AW3GcuCxvQVBZ
DU5czczcV8xNjA0dHY1N2NmNw&hl=en 

4. 
https://docs.google.com/Doc?docid=0AW3GcuCxvQVBZ
DU5czczcV8xNjA0dHY1N2NmNw&hl=en 

5. 
https://docs.google.com/leaf?id=0B23GcuCxvQVBNTY3
M2M4MGYtMmUxMS00NTlhLWI2ODMtNjdkMzk3M2I
zZGFk&hl=en 

6. 
https://docs.google.com/leaf?id=0B23GcuCxvQVBYTRiY
WRhMDItYjU0ZS00NDY5LTlmYTctNmNkMmFiMTdh
ZmU0&sort=name&layout=list&pid=0B23GcuCxvQVBO
TM1Y2FiNGUtZDMwNS00ODNhLTgzNzEtZjcxN2YyO
DkzOTE4&cindex=15 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:51 chiều  

Tôi chỉ mở được link số 1 của bác. Tôi nghĩ cái gọi 
là nghiên cứu của bác là giải pháp (rất cần thiết) 
thôi. Bác có thể đọc thêm thông tin do GS Tuấn 
tổng hợp: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-
d%E1%BB%A5c-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-
xuyen/comment-page-1/#comment-1115 

Tuy nhiên, tôi không có ý gì phê bình cái mà bác 
gọi là NCKH, vì thật ra đó là những thứ mà PGS, 
GS dỏm đã sử dụng để thăng tiến trong “học thuật”. 
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Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:47 chiều  

Chào Tuấn Ngọc, 

Cám ơn sự hòa nhã của bạn. 

Ở đây có một sự khác biệt cơ bản giữa quan 
điểm của tôi và quan điểm của mọi người. 
Tôi đã đọc lại và trong khi tôi gọi là “sản 
phẩm khoa học” thì các bác nói về “ấn phẩm 
khoa học”. Tôi nghĩ sản phẩm thì rộng hơn 
“ấn phẩm”, và trong khi ấn phẩm có nghĩa 
hẹp hơn, chỉ là những gì được công bố, mà 
mỗi ngành có những quy định riêng của nó, 
thì “sản phẩm” là bất cứ cái gì dùng được, 
như bài viết để tham mưu vv. 

Tôi cũng không đưa chúng ra như những 
bằng chứng NCKH, vì tôi đã nói tôi không 
vào đây để chứng minh năng lực NCKH, và 
đã đưa quá nhiều thông tin về quá trình đào 
tạo và công tác có quá nhiều thay đổi của 
tôi. Điều đó giải thích tại sao tôi không thể 
có những công bố có tầm cỡ như những 
người nghiên cứu giảng dạy chuyên nghiệp.  

Các bác đã thấy tôi điều kiện làm việc, 
lương bổng, con người… Trong điều kiện 
như tôi, những gì tôi làm được để đóng góp 
vào sự phát triển của đơn vị, của đất nước, 
dù vô cùng nhỏ, vẫn làm tôi tự hào, dù nó 
rất nhỏ và tôi chưa bao giờ vênh váo, nổ … 
vì nó. 

Tranh luận vừa qua rất có ích, nhưng theo 
tôi đến đây cũng đã đủ. Cám ơn JIPV. 

PA 

Trả lời  

 Nghiêm Quang đã nói 
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Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:38 sáng  

@TuaVan: 
Tôi trích ra 2 link, một là người quen của diễn đàn, viết 
tiếng Việt và nói về thống kê trong y khoa, người kia 
chuyên về thống kê ứng dụng trong nghiên cứu giáo dục. 

GS NVT chỉ đưa những kiến thức giáo khoa về thống kê, 
có thể kiểm chứng được nên tôi nghĩ không nhất thiết phải 
dẫn nguồn (dĩ nhiên, dẫn thì tốt hơn). Trong khuôn khổ một 
bài ngắn với số lượng chữ giới hạn, cả bác onlooker và 
NVT đều không thể trình bày hết các khía cạnh liên quan. 

Không phải “tất cả case control đều là retrospective study” 
nhưng “In contrast with cohort and cross sectional studies, 
case-control studies are usually retrospective”. Nguồn: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1726024/pd
f/v020p00054.pdf 

Trả lời  

 thuyenan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:30 sáng  

Kính chào bác Onlooker: 

Nội công bác thâm hậu quá. Cảm ơn bác đã cho độc giả những 
phản biện thuộc dạng “không thể cãi được”. 

Tôi biết tôi là người trẻ, đang học để làm NCKH, mới chỉ biết 
nghiên cứu kiểu ăn theo thôi. Do đó, tôi chưa am tường nhiều khía 
cạnh của NCKH. Tôi chỉ biết đơn giản nơi tôi làm việc: không có 
ISI là đói, có thì ok. 

Nói như thế để bác biết tôi chỉ hiểu: gọi là nghiên cứu là phải có 
công bố nghiêm chỉnh, tức ISI. Vì lí do đó nên tôi ái mộ những bài 
viết của GS Tuấn. 

Khi nghe bà TS nói về những sản phẩm khoa học của bà, tôi lấy 
làm lạ về NCKH của bà. Và tôi cho đó là những dịch vụ, không 
phải NCKH. Thế là bà bảo phải định nghĩa lại NCKH, rồi tố GS 
Tuấn là dạng “áp đặt” và không hiểu rộng bằng bà. Xin xem link 
comment: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1138�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB
%9Dng/comment-page-1/#comment-1040 

Nhân đây tôi xin bác hoan hỉ cho một bài comment đầy đủ về vấn 
đề này để tôi và bà TS có thêm thông tin. 

Tôi xin cảm ơn bác Onlooker trước. 

Thuyenan 

Ps: Không chỉ khai sáng cho tôi, mà tôi nghĩ bài viết của bác sẽ 
khai sáng cho nhiều người vì nhiều bạn tôi đang theo dõi vụ này. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:20 chiều  

Thuyenan, 

Tôi không nhớ mình có nói cần định nghĩa NCKH? Bạn có 
thể chỉ ra giúp không, vì nhiều comments quá tôi đọc 
không ra. 

Có lẽ trong câu chữ hai bên đã không hiểu nhau. Tôi chỉ 
phản ứng (hơi cảm tính) vì thấy các bạn ở đây trích GS 
Tuấn nhiều lần ở nhiều nơi để support các lập luận của 
mình. 

Tôi nói về “sản phẩm khoa học” và “dạy NCKH” là để 
phản đối BS Hồ Hải, vì ông ấy ngay từ đầu đã hỏi tôi một 
cách thách thức là có biết NCKH là gì không. Nên tôi mới 
nhắc tới mấy từ này trong các cuộc tranh luận ở đây. Và sự 
việc đã dẫn dắt đến chỗ dài dòng như thế này. 

Tất nhiên tôi cũng sẽ xem lại những gì mình nói, và rút 
kinh nghiệm những chỗ nào mình chưa cẩn trọng.  

Nhưng tôi nghĩ có lẽ bạn có ít nhiều thành kiến với tôi đấy. 
Tôi vào đây với thái độ của người bị tấn công, và lúc đầu 
tôi không nhận ra được đâu là JIPV, đâu là BS Hồ Hải và 
những người ủng hộ ông ấy, và đâu là những con người 
khách quan. 

Trả lời  
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 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:54 sáng  

Trình của bác Onlooker là bậc thầy của tôi! Vậy mà có “ai đó” bất 
cẩn nghi ngờ bác chưa từng công bố khoa học nghiêm túc. Thật 
đáng tiếc! 

Trả lời  

 TuaVan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 1:27 chiều  

Phải bái bác Onlooker này làm sư phụ, về kiến thức và cả 
cách tranh luận. Cám ơn GS đã khai sáng cho mọi người. 

BS HH có cái kém là cứ ai không biết chuyện gì đó là chê 
không đủ trình độ. Ví dụ như người NCKH thuần túy về 
khoa học cơ bản như chỉ làm in vitro, nghiên cứu toán học, 
về giáo dục thì nghiên cứu thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt 
trong quá khứ thì có mấy ai cần khái niệm retro hay 
prospective làm gì, bác onlooker cho hỏi có phải vậy 
không? Nhưng BS Hải thì đầu tiên áp dụng ngay cái hay 
làm từ Y học lâm sàng vào ngay ngành xã hội và phán 
không biết là không có NCKH. 

Trả lời  

 Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:46 chiều  

Cám ơn giải thích cặn kẽ của bác Onlooker. 

GS NVTuấn cũng từng trình bày đề tài này và phân tích lầm lẫn 
của vài tác giả trên Tạp chí Y học TPHCM về prospective vs. 
cross-sectional study: 
http://www.ykhoanet.com/NCKH/nguyenvantuan/hieulamthuatngu
.htm 

Tôi thấy bà Gabriella Belli, dạy thống kê trong nghiên cứu, đánh 
giá giáo dục (Educational Research and Evaluation), có 1 chương 
sách khá dễ hiểu: 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/95/04701810/047018
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1095-1.pdf 
http://www.soe.vt.edu/edre/faculty/belli.html 

Trả lời  

 TuaVan đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 1:04 sáng  

Bài viết đó của GS Tuấn cũng không có tính hàn lâm 
(@onlooker) vì không có dẫn chứng và nguồn. Nhiều bài 
của GS cũng như thế, khoa học theo tôi không fix một cách 
cứng nhắc. Tại VN mọi người đã dùng tiền cứu và hồi cứu 
và tôi thấy vẫn thích hợp, nó chỉ là từ ngữ mà mình cho là 
tương đương là được. 

GS có viết về case control như sau: 
“case-control study (tạm dịch “nghiên cứu đối chứng”) là 
những nghiên cứu được tiến hành hiện tại, mà trong đó nhà 
nghiên cứu đã có thông tin về bệnh trạng của đối tượng, 
nhưng muốn tìm hiểu các yếu tố nguy cơ trong quá khứ 
(past) của đối tượng. Vì định hướng tìm về quá khứ nên 
những nghiên cứu này còn được gọi là retrospective study 
(mà có người dịch là “hồi cứu”)”.  

TÔi không hiểu lắm, như vậy GS nói tất cả case control 
đều là retrospective study? nhưng tôi tra thấy “prospective 
case control” ra rất nhiều trên các tạp chí.  

Vì vậy cách phân loại có rất nhiều trường phái, link của bác 
Quang gởi cũng không hay. Theo tôi thấy người ta phân 
loại kiểu như sau: 

- Study design: (cross sectional, case control or cohort) 
-Timing data collection (retrospective or prospective) 

Như vậy có 2×3 =6 loại, bao phủ hết các trường hợp như 
sau: 

retrospective cross sectional 
retrospective case control 
retrospective cohort 

prospective cross sectional 
prospective case control 
prospective cohort 
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Bác nào thấy cái nghiên cứu nào ngoài 6 cái này không? 

Trả lời  

2. Hien Thao đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 12:34 chiều  

Tôi xin đề nghị các bác admin đừng xóa trang này, vì người ngoài cuộc như tôi học được 
vô số điều hay, từ những kiến thức uyên thâm của bác Onlooker đến thái độ tham gia 
tranh luận của tất cả các bên. Vô cùng cảm ơn các bác, đặc biệt là bác Onlooker đã dành 
thời gian cho mọi người. 

Trả lời  

3. Nguyen Ha đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 2:38 chiều  

Toi thay hom nay JIPV co mot quyet dinh dung dan khi de lai tren trang chu cac duong 
link co y nghia. 
Toi mong cac tranh luan co tinh logic va co thien tam hon. 

Trả lời  

4. trungquan đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:09 chiều  

Tôi nghĩ những tranh luận như thế này là cần thiết. Qua đây mọi người sẽ có dịp thấy 
được bệnh tật của những người hay hô hào trong ao của họ. Thật giả sẽ được phô ra. Xin 
cảm ơn JIPV đã tổ chức cuộc tranh luận này. Chuyện ông BS im lặng thì chẳng sao, vì 
còn gì để nói đâu. Khi mà mọi người bàn sang ISI, NCKH nghiêm túc thì ông rút là phải. 
Nếu ông có nói thì cũng chỉ hò hét hoặc nói nhảm thôi. 

Trả lời  

5. Tin 17-9-2010 « BA SÀM đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:55 sáng  

[...] – Bất ngờ được biết qua một độc giả về cái trang nầy: Tạp chí Giáo sư dỏm Việt 
Nam. Riêng trong đó có Phòng tranh luận khoa học với 300 phản hồi. [...] 

Trả lời  
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6. Ngoc Tai đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 1:40 sáng  

Theo tôi, cuộc tranh luận giữa ông bác sĩ và bà tiến sĩ là rất hữu ích. Nó làm cho thật giả 
lộ ra. Nó cho thấy thực chất của cả hai nhân vật này. Nó giúp cho tất cả khán giả một bài 
học, không chỉ về tri thức nghiên cứu khoa học, mà về thái độ tham gia tranh luận và sự 
khiêm tốn cần có. Nó làm cho mỗi người đều phải thận trọng hơn khi đại ngôn về một 
điều gì đó hay khi định dạy đời ai. Nó khiến những người “ngồi nhầm chỗ quá lâu” như 
bà tiến sĩ, nếu còn chút tự trọng, phải xem lại bản thân mình mà từ chức. Nó khiến người 
ngoài cuộc đánh giá đúng “khả năng nghiên cứu khoa học” và tư cách của những kẻ chỉ 
biết search google mà dám cho rằng mình giỏi nhất nước như ông bác sĩ. Tóm lại, nó rất 
có ích. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 8:06 chiều  

Bạn Ngọc Tài, 

Bạn nói thế là nặng lời đấy. Tôi không muốn “ngồi nhầm chỗ” mà bị bắt phải 
ngồi. Và chưa lâu, mới nửa nhiệm kỳ. Và trên thực tế, tôi đã từ chức hai lần trong 
nửa nhiệm kỳ ấy. Tôi ở lại chỉ vì nghĩ mình cũng có thể làm một chút gì đó thôi. 

Tôi nghĩ nếu có gì học được trong cuộc tranh luận này là tất cả chúng ta cần học 
cách tôn trọng người có ý kiến khác với mình, và ứng xử hòa nhã, đặc biệt trong 
những tranh luận công cộng như thế này bạn ạ. 

Trả lời  

7. onlooker đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:02 sáng  

Về chuyện ”sản phẩm khoa học” thì tôi không có gì để thêm bác ơi. Tôi chỉ là người 
đứng ngoài nhìn vào cuộc chơi của các bác. Tôi cũng chỉ học lỏm từ các GS Tuấn, GS 
Chính, GS Hiển, GS Tụy … Những người này, nhất là GS Tuấn và GS Chính, đã kêu gọi 
công bố ISI từ hơn chục năm qua và họ đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Các bác phải dự 
các cuộc họp nội bộ trong đại học mới thấy người ta chỉ trích hai bác GS này như thế nào. 
Đủ thứ mũ nón được tung ra. Nhưng trong số đó vẫn có những người tốt và cấp tiến. Việc 
bà TS ”tố” GS Tuấn ”áp đặt” còn hơi muộn đó! Và có phần mâu thuẫn nữa. Trong Bản 
tin 1/2010, bà viết rằng ”Đã ra ’sân chơi’ cùng với người thì phải chơi chung ’luật chơi’”, 
nhưng hình như lời nói không đi đôi với việc làm.  
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Tôi đã chỉ ra rằng trong môi trường đại học (không nói đến doanh nghiệp), dù làm trong 
lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn hay khoa học tự nhiên thì việc nghiên cứu khoa học 
là chuyện đương nhiên. Khoa học xã hội & nhân văn tôi nói ở đây bao gồm kinh tế học, 
xã hội học, giáo dục, tâm lý học. Nghiên cứu giáo dục cũng có liên quan đến tâm lý học 
và sử dụng nhiều phương pháp của tâm lý học. Chẳng nói đâu xa, ngay trong trang nhà 
trung tâm của bà TS vẫn có mục ”nghiên cứu” cơ mà!  

Nghiên cứu khoa học không hẳn là một cái nghề. Người bác sĩ lâm sàng điều trị bệnh 
nhân vẫn làm nghiên cứu. Tương tự, người làm về kiểm định chất lượng giáo dục hay 
khảo thí vẫn cần nghiên cứu. Tại sao? Tại vì làm nghiên cứu khoa học là một cơ hội để 
giải thích cái mình quan sát. Gặp một ca bệnh đặc biệt là cả một cơ hội vàng để nghiên 
cứu thêm, để tìm hiểu thêm. Tại sao học sinh có điểm cao thích vào các ngành thương 
mại và y khoa? Giải thích được những câu hỏi như thế là một đóng góp tri thức cho xã 
hội. 
Tôi nghĩ nghiên cứu cũng là một cơ hội học hỏi người khác, để cập nhật hóa kiến thức, để 
tiếp cận với thực tế, và để tự nâng cao tay nghề của chính mình. Thử tượng tượng một 
người đứng lớp giảng dạy mà không làm nghiên cứu thì anh ta chỉ là ”thợ giảng”. Bởi 
thế, nghiên cứu không nên hiểu như là một cái nghề, mà có thể hiểu như là một phương 
tiện để trao dồi kiến thức và tự khẳng định mình trong chuyên ngành.  

Kiểm định chất lượng giáo dục tôi xem là một bộ môn của khoa học xã hội. Kiểm định 
chất lượng giáo dục là vấn đề bức thiết ở nước ta hiện nay. Kiểm định chất lượng đòi hỏi 
nghiên cứu định lượng và định tính. Đòi hỏi rất nhiều. Rất nhiều câu hỏi trước mắt, ví dụ 
như ở VN dùng những chỉ tiêu nào để đánh giá chất lượng, những chỉ tiêu đó đo lường 
bằng phương pháp gì, độ chính xác ra sao, trọng số cho từng chỉ tiêu chí xác định như thế 
nào, cách xếp hạng của nước ngoài có hợp lý không, yếu tố nào dẫn đến học sinh thành 
công ở đại học, vân vân. Những câu hỏi cấp thiết này đòi hỏi nghiên cứu nghiêm túc. Kết 
quả nghiên cứu có thể dùng để cố vấn lãnh đạo và định hướng cho chuyên ngành.  

Đã nghiên cứu thì phải có sản phẩm. Sản phẩm có thể là bài báo khoa học có peer review, 
hay dưới một hình thức khác như bằng sáng chế, hay qua hình thức đào tạo. Trong trường 
hợp nghiên cứu giáo dục thì không có bằng sáng chế, nhưng vẫn phải có sản phẩm bài 
báo khoa học. Những bài báo trên báo chí đại chúng như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, hay tạp 
chí như Tia Sáng, hay thậm chí tạp chí khoa học xã hội của VN không thể xem là bài báo 
khoa học được, vì những bài báo đó chưa qua peer review và những tạp chí đó không 
được đồng nghiệp quốc tế công nhận. Cần phải có công bố trên các tạp chí ISI hay SCI 
chuyên ngành.  

Tôi đã nói trên rằng công bố nghiên cứu trên tạp chí ISI cũng là một cách khẳng định tư 
cách khoa học của mình. Lấy gì để chứng minh bạn là chuyên gia? Lấy gì để đánh giá 
bạn có trình độ cao hơn đồng nghiệp? Dựa vào cái gì để phân biệt một tiến sĩ xoàng với 
một tiến sĩ đẳng cấp? Tại sao Ngô Bảo Châu chiếm giải Fields mà không là một tiến sĩ 
khác? Tại sao cũng ra trường cùng năm, nhưng tiến sĩ A trở thành giáo sư còn tiến sĩ B 
thì phó giáo sư trong cùng trường? Trả lời: công trình nghiên cứu khoa học chính là một 
thước đo khách quan, là cơ sở thực tế nhất, là tiêu chí phân biệt thấp cao. Dĩ nhiên, còn 



có thước đo khác nữa, nhưng trong học thuật thì bài báo khoa học là thước đo quan trọng 
nhất. Không thể biện minh cách khác được.  

Theo tôi thấy, vấn nạn học thuật ở nước ta bắt đầu từ những người đề ra qui chế học hàm 
giáo sư. Trong cái qui chế đó người ta đánh đồng một bài báo trên tạp chí ISI với bài báo 
trên tạp chí VN không có peer review. Theo qui chế đó, bạn công bố 1 bài báo trên 
Nature hay Science, bạn có 2 điểm, tương đương với điểm của một bài báo trên tạp chí y 
học của đại học y dược TPHCM! Nhưng ai cũng biết công trình trên Nature hay Science 
có giá trị gấp nhiều vạn lần công trình trên tạp chí y học TPHCM. Với cách tính điểm 
như thế, các ứng viên chức danh GS hay PGS không có động cơ để làm nghiên cứu có 
chất lượng, không cần nghĩ đến tạp chí ISI, thay vào đó họ đua nhau sống trong cái ao 
làng, đó là công bố trên tạp chí VN nơi mà bài của họ chắc chắn được chấp nhận. Với 
cách tính điểm đó, bà TS khả kính của chúng ta sẽ trở thành GS nay mai. Xin lỗi bà nếu 
tôi nói vậy không công bằng cho bà, nhưng xin hiểu cho đó chỉ là một ví dụ thôi.  

Tôi nghĩ thật là đáng tiếc khi bà TS hỏi nghiên cứu khoa học là gì hay “sản phẩm khoa 
học” là gì. Đáng lẽ bà phải hỏi ”sản phẩm của nghiên cứu khoa học là gì” mới hợp lý 
chứ! Nhưng tôi không thể nào thử tưởng tượng được một tiến sĩ thật mà hỏi câu đó! Có lẽ 
bà nên hỏi lại: học vị tiến sĩ là gì? Cái này thì GS Tuấn đã trả lời trên Vietnamnet. Lại xin 
lỗi giáo sư vì tôi lại ”lôi” tên ông ra đây!  

http://www.tuanvietnam.net/2010-07-06-tien-si-la-gi-va-khong-la-gi- 

Đẳng cấp của đại học tùy thuộc một phần vào nghiên cứu khoa học. Thước đo của nghiên 
cứu khoa học là bài báo khoa học trên tạp chí ISI hay SCI. Việt Nam chúng ta hay nói 
đến việc đại học VN lọt vào danh sách top 200 vào năm 2020. Nhưng ngay cả các chuyên 
gia kiểm định chất lượng giáo dục đại học chưa từng có kinh nghiệm công bố ISI, chưa 
am hiểu thế nào là bài báo khoa học thì chúng ta trông mong gì.  

Nói đến nghiên cứu là phải đề cập đến tạp chí khoa học. Tôi mới đọc thấy ông BS bình 
luận về tạp chí khoa học như thế này: “Vì bên y khoa của tớ khi đã trở thành specialist rồi 
thì mấy cái tạp chí như Lancet hay New England Journal of Medicine,… không còn là sự 
quan tâm nữa, mà chỉ quan tâm khi kiểm định lại các luận án, bài báo mà thôi. Ở mỗi 
mức hiểu biết khác nhau người ta chọn 1 tạp chí đễ quan tâm.” Tôi thật sự thấy lấn cấn 
trong câu này …  

Một lần nữa, ông BS cố tình đánh tráo chủ đề và nhập nhằng. Cái việc trở thành specialist 
(BS chuyên khoa) và tạp chí y khoa có liên quan gì với nhau? Trong y khoa, theo tôi biết 
từ chị sinh viên trường y đến BS chuyên khoa đến giáo sư khoa trưởng đều phải cập nhật 
hóa thông tin và kiến thức. Những tạp chí y khoa như NEJM và Lancet là phương tiện 
chuyển tải thông tin. Do đó, bất cứ ai làm trong ngành y không phân biệt đẳng cấp đều 
phải đọc các tạp chí đó.  

“BS chuyên khoa quan tâm đến kiểm định lại các luận án, bài báo”? Để làm gì? Luận án 
của ai? Bài báo nào? Câu này thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Bài báo nào mà không cần 
kiểm định? Một phát hiện được công bố hôm nay sẽ là đề tài nghiên cứu và kiểm định 
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của nhiều thế hệ kế tiếp. Chẳng cần phải BS chuyên khoa mới kiểm định, sinh viên y 
khoa đã học kiểm định từ những năm ngồi ghế đại học.  

“Ở mỗi mức hiểu biết khác nhau người ta chọn 1 tạp chí đễ quan tâm”. Làm BS chuyên 
khoa mà chỉ chọn 1 tạp chí thôi sao? Chẳng lẽ làm giải phẫu lồng ngực chỉ quan tâm đến 
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery? Không quan tâm đến Annals of Surgery 
sao? Không cần đọc JAMA à? Thật ngạc nhiên! Câu này cũng nói lên một phần trình độ 
và khả năng của ông BS!  

Các bác JIPV vinh danh ông BS chống dỏm, khôi phục đạo đức học thuật. Nhưng tôi 
ngạc nhiên khi thấy ông tuyên bố rằng “Thời kỳ tôi làm việc ở nhà nước, tôi chỉ biết 
“cầm cu chó đái” nên tôi không thể đăng ISI. Hầu hết các công trình của tôi nghiên cứu 
rồi báo cáo trong nước là tôi tặng cho ai đó lấy thạc sĩ, CKII, phó GS, và TS khi họ cần”. 
Nếu thật, đây là một vi phạm đạo đức của người làm khoa học. Người nào dùng kết quả 
của ông BS không xứng đáng được chức GS hay TS. Trong y khoa, hiện tượng này gọi là 
“tác giả ma” hay ghost author. Các bác có thể google để biết hiện tượng ghost authorship 
ra sao. Ông là tác giả ma của những luận văn và công trình nghiên cứu. Hiện tượng tác 
giả ma thể hiện một vi phạm đạo đức khoa học.  

Do vậy, tôi thấy bác TomTom có một bình luận rất thích hợp: “Bác đã tỏ ra nhiệt tình 
chống vấn nạn bằng cấp dỏm qua rất rất nhiều bài. Trong khi đó cũng chính bác thông 
đồng với những người thân, người bạn của bác sử dụng kiến thức vay mượn (trường hợp 
này là của bác) để “lấy thạc sĩ, CKII, phó GS, và TS khi họ cần”. Hành động này là 
Plagiarism bác ạ; và bác chống dỏm ở đâu khi bác tiếp tay cho những người nghiên cứu 
giả mạo ăn cắp công trình nghiên cứu của người khác làm của mình nhằm tiến thân và đạt 
được những bằng cấp “dỏm””. 

Comment của TomTom cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa, nhưng chẳng ai quan tâm! Cái 
comment đó vạch trần cái “đạo đức giả” của ông BS. Một mặt ông hô hào chống dỏm, 
chống đạo đức giả, nhưng ông lại chính là người dự phần làm nên cái dỏm. Thật là đáng 
tiếc.  

Nhưng ở đây cũng có thể có 2 trường hợp, hoặc là ông nói không thật, hoặc là ông nói 
thật. Nếu ông nói thật thì ông cũng vi phạm đạo đức y nghiệp, đạo đức khoa học. Nếu 
ông nói không thật và chỉ có ý khoa trương thì tôi không có gì bàn thêm. Chẳng có công 
bố ISI thì ai mà kiểm chứng được những gì ông nói?!  

Tôi chỉ là người qua đường thấy chuyện vui nên bàn vài ba câu, chứ không có hàn lâm gì 
cả. Tôi cũng như phần đông các bác ở đây, xuất hiện với cái nick ảo. Ảo khác với thật, dù 
trong thực tế ở mức độ nào đó, ảo cũng là thật. Bởi thế, tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận 
với nói với người thật việc thật như bà TS.  

Tôi e rằng bà TS lại có tư duy hơn thua. Không! Tôi không tìm cách hơn thua ai cả. Tôi 
chỉ giải thích những gì tôi biết, cũng giống như bà đã nhã nhặn giải thích những việc bà 
làm. Tôi không chấp nhận rằng những nhận xét về retrospective và prospective của tôi là 
bằng chứng tôi hơn bà về cái gì đó. Ngàn lần không. Thế giới này có nhiều cái chúng ta 



học lẫn nhau, kể cả học những người không có học vấn cao. Xin nhắc lại rằng không có 
chuyện hơn thua ở đây.  

Thôi, tôi đã dừng lại ở đây khá lâu, đã làm mất thì giờ của các bác và gây xáo trộn chút 
đỉnh.  

Onlooker 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:48 sáng  

Tôi nghĩ JIPV nên mở thêm một viện gọi tên là viện phản biện khoa học. Trong 
viện chứa những bài phản biện khoa học lại những bài báo, những vấn đề phát 
biểu trên báo chí hoặc phương tiện công cộng. Đương nhiên những bài phản biện 
này trước khi được đăng lưu trữ trên JIPV sẽ phải được peer review và public 
review. Đây cũng là một cách hay giúp JIPV hàn lâm và chuyên nghiệp hơn. 

PS: tôi đề cử bác Onlooker làm viện trưởng viện này. Những bài viết của bác nếu 
thêm cơ chế bình duyệt nữa thì đã sẵn sàng để đăng trên viện phản biện khoa học 
rồi. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:16 sáng  

Tôi đã thử thuyết phục bác ấy làm Editor 1 tuần nay, Viện Trưởng một 
viện nào đó từ 2 ngày nay nhưng đều không thành công. Bác ấy muốn làm 
khán giả, quan sát thôi. 

Tôi nghĩ phải cân nhắc kỹ khi thành lập Viện mới vì những chức năng na 
ná nhau. Như trang trước: Phòng thảo luận khoa học, Phòng trao đổi khoa 
học, chức năng khá giống nhau, sau rồi nhiều người phê bình. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:54 sáng  

Viện này không phải là viện trao đổi nội bộ giữa các thành viên, mà chức 
năng của nó là phản biện lại những thông tin trên báo chí, những phát 
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ngôn, tuyên bố của những cá nhân có ảnh hưởng đến cộng đồng, giống 
như những bài của bác Onlooker đấy. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:10 sáng  

Nếu trích những bài hay trên báo chí hoặc của người khác ngoài JIPV đã 
có “Phòng giáo dục thường xuyên” của bác Tuan Ngoc@ rồi. Nếu trích 
những bài dở trên báo chí hoặc của người khác ngoài JIPV thì có thể đưa 
vào 2 “phòng thảo luận khoa học” ở trang chủ và phòng của IASFS do bác 
Vuhuy phụ trách. Tuy nói là trao đổi nội bộ, nhưng cả 2 phòng này đều 
cho phép mọi độc giả vào comment. 

Thế nên tôi nghĩ lập viện mới mà chồng lên chức năng của cả 3 phòng sẽ 
hoặc là thừa, hoặc là sẽ ít việc. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:03 sáng  

Trích những bài báo hay là nhiệm vụ của “phòng giáo dục thường xuyên” 
Chức năng của “phòng thảo luận khoa học” là thảo luận những vấn đề liên 
quan GS dỏm, về những vấn đề nội bộ JIPV 
Chức năng của “phòng tranh luận” do bác Vuhuy phụ trách là gì tôi cũng 
không rõ lắm, lúc thì về trường giả, bằng dỏm, lúc thì về BS Hồ Hải và 
TS.VTPA, nói chung cũng khá lung tung. 
Điều tôi muốn ở viện mới là một trung tâm có chức năng phản biện lại 
những những thông cáo báo chí, những phát ngôn của những cá nhân có 
ảnh hưởng cộng đồng. Những bài phản biện này phải được viết với đầy đủ 
các phần gồm tiêu đề, diễn giải, kết luận. Hay nói cách khác, nó là một bài 
phản biện hoàn chỉnh chưa từng được đăng ở nơi khác. Bài phản biện này 
cũng phải có dạng manuscript để bình duyệt và bản final. Ý tôi là như vậy. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:26 sáng  

JIPV đồng ý đề nghị của ME4. JIPV xin phong bác Onlooker làm Trưởng 
phòng tranh luận khoa học, thuộc Ziện tranh luận cộng đồng. Đây là 
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Phòng “phức tạp” vì có nhiều đối tượng Độc giả nên người có tầm như 
bác Onlooker là rất phù hợp. 

Bác Onlooker đã vào dannh sách Editor thường trực của JIPV. Một thư 
mời đã được gửi đến bác theo địa chỉ email mà bác đang sử dụng. Bác có 
thể cung cấp địa chỉ mới nếu có thay đổi.  

Editor Vuhuy đã xin từ chức do quá tải. Tạm thời Editor Vuhuy làm phó 
phòng và đang chờ bố trí công tác khác. 

Xin cảm ơn các bác và mong bác Onlooker giúp sức cho JIPV. 

Trân trọng, 

Giaosudom 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:13 chiều  

Chúc mừng bác Onlooker. Hy vọng bác lãnh đạo phòng này để 
biến nơi đây là nơi tranh luận học thuật online tốt nhất VN trong 
tương lai. 

Trả lời  

o drtreo đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:37 chiều  

@onlooker: chuyện trong y khoa chỉ có giới y khoa hiểu rỏ hơn ai hết 
Trong ngành y người đi trước rước người đi sau 
GS đở đầu cho nhân viên hay học viên của mình 
có như vậy lớp trẻ mới có điều kiện học tập làm việc 
Đa phần, các intern doctor,hay học viên chuyên khoa phẩu thuật nhưng đứng tên 
là người khác 
Nếu có bề gì có người chịu, người nhà không thắc mắc, hoặc thắc mác cũng 
không sao vì ở đây có rất nhiều bậc thầy và GS 
Mổ ở BVCR khác BV ở tuyến tỉnh hay huyện vì không còn nơi nào khác để đi 
nữa 
Nếu không làm gì có thế hệ tiếp nối 
Việc BS HẢI nói là có thật chứ chẳng ngoa, nhưng BS HẢI là 1 đại đao ở BVCR 
Thu thập dử liệu chia sẽ dử liệu cũng bình thường thôi, không phải viết mướn hay 
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viết thuê luận văn kia mà, cũng không phải bán luận văn 
tôi e rằng bạn vội kết luận quá nặng rồi! 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:36 chiều  

Bác Onlooker, 

Chúc mừng bác đã được bổ nhiệm làm Editor. 

Tôi xin có một chút phản hồi về từ “sản phẩm khoa học” mà tôi đã dùng, và bị 
bác phê phán khá nặng lời là Tiến sĩ mà nói như vậy thì thật là kém cỏi. Tôi nghĩ 
nếu bác chỉ dựa vào cụm từ “sản phẩm khoa học” mà nói như thế hơi oan cho tôi. 

Mong bác hiểu, tôi làm công việc hiện nay nó không phải là NCKH gì cả, mà bị 
coi là công chức nhà nước, rất giống quản lý hành chính (dù tôi không ủng hộ 
chuyện này).  

Vì vậy, tôi dùng ‘sản phẩm khoa học” là dùng đúng từ của nhà nước đấy ạ. Từ 
này được dùng rất nhiều ở các trường đại học và ở Bộ KH-CN. Khi bác xin tiền 
trợ cấp “nghiên cứu” của Bộ KH-CN thì ngay lập tức bị hỏi “sản phẩm khoa học” 
là gì. 

Xin bác xem những nơi dưới đây: 

http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=761 

http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=65 

http://www.svkhoahoc.com/diendan/hoat-dong-cua-truong/98-san-pham-khoa-
hoc-cong-nghe-cua-khoa-khoa-khtn-xh-da-cong-bo-tu-2002-den-2008-a.html 

Còn đây là mẫu đăng ký NCKH: 

http://www.husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=6&download_id=43 

Vậy, nếu tôi làm công việc quản lý, thì yêu cầu đầu tiên đối với tôi là làm đúng 
luật lệ và quy định hiện hành. 

Nếu cụm từ ấy sai, nó sai một cách hệ thống bác ạ. Nếu tôi đi học ở nước ngoài 
rồi về VN làm ở VN nên ‘dỏm’ đi như vậy, bác bảo tôi nên làm sao bây giờ? (Câu 
này là than thở, không phải “ngạo mạn” đâu bác. Hình như cách nói của tôi không 
hợp tai bác hay sao ấy?) 
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Mong được bác chỉ giáo. 

Trả lời  

8. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:45 sáng  

Tôi viết comment này để gửi Editor Vũ Huy (?) hoặc ai đó có trách nhiệm trên trang này. 

Hôm nay tình cờ tôi thấy trên trang Anh Ba Sàm (anhbasam.com) một mẩu tin với dòng 
link dẫn đến cuộc tranh luận ở đây giữa tôi và BS Hồ Hải.  

Cuộc tranh luận này lẽ ra đã không xảy ra nếu tôi không bị nêu tên tuổi cụ thể với những 
thông tin sai lạc như các bạn đã thấy. Tôi cũng đã không biết đến nó nếu như một số đồng 
nghiệp của tôi không báo cho tôi biết. 

Do tên tuổi và công việc của tôi được nêu cụ thể nên tôi buộc lòng phải xuất hiện và đề 
nghị đính chính. Thật ra, trước khi xuất hiện, tôi cũng đã gửi mail trực tiếp đến BS Hồ 
Hải đề đề nghị ông ấy phát biểu có trách nhiệm hơn ở diễn đàn công cộng, chứ không 
muốn làm om xòm (“xả rác”, trích lời bạn Inhaiha trên trang blog cá nhân của BS Hồ Hải 
– xin phép tôi không đưa link nhé vì tôi không muốn lại quảng cáo cho bạn đọc nơi khác 
rồi lại làm rùm beng lên nữa). Một phần nội dung của mail đó tôi đã trích lại và đưa lên 
diễn đàn này. 

Nếu BS Hồ Hải phản ứng nhã nhặn và thực hiện những đính chính, hoặc nếu ngay sau 
khi tôi yêu cầu mà JIPV đã xóa ngay các comment của BS Hồ Hải nhắc đến tôi, thì mọi 
việc không đến nỗi om xòm như thế này. 

Nay, sự việc lại còn được đưa ra rộng thêm qua việc “quảng cáo” trên trang anhbasam 
(có lượng độc giả khá lớn), thì tôi nghĩ sẽ có những ảnh hưởng xấu, mà người chịu ảnh 
hưởng nặng nhất không phải là tôi, mà là BS Hồ Hải. Tôi biết mình nói ra những điều đã 
nói là hơi mạnh tay, nhưng tôi buộc lòng phải nói khi bị thách thức vì biết có những 
người quen của tôi đang theo dõi cuộc tranh luận này. Sự thách thức đó đến trước hết là 
từ BS Hồ Hải khi tôi buột miệng nói “khởi kiện”. Nếu tôi không nói gì, thì sự nghi ngờ 
của những người tôi quen biết sẽ rơi vào tôi. 

Sau khi trấn tĩnh lại tôi đã đọc kỹ các comments của BS Hải và có yêu cầu đính chính 
những thông tin không đúng, nhưng BS Hải đã không phản hồi. 

Nay, để sự việc không bị đẩy đi xa hơn nữa cho BS Hải (là điều ngay từ đầu tôi không 
muốn), tôi chính thức đề nghị JIPV đóng tranh luận này lại. Xin nói lại: tôi đề nghị điều 
này không phải vì ở đây có phần thảo luận về năng lực NCKH của tôi, mặc dù nó cũng sẽ 
có ít nhiều ảnh hưởng xấu, mà vì tôi không muốn gây thiệt hại nặng hơn cho BS Hải – 
mặc dù chính BS Hải là người đã khơi mào, và cũng đã tạo dư luận xấu về tôi qua trang 
blog của ông ấy. 
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Cuối cùng, cám ơn các bạn JIPV đã có công bằng đối với tôi trong cuộc tranh luận giữa 
tôi với BS Hải, mặc dù BS Hải trước đó đã là cộng tác viên (?) của JIPV (hình như thế, 
tôi không rõ). 

Mong các bạn xem xét đề nghị này. Tất nhiên, có làm hay không thì đó là quyền của các 
bạn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:16 chiều  

Bác PA à, 
Dường như lý do yêu cầu đóng phòng là chưa hợp lý đó. Nếu bác yêu cầu đóng vì 
lý do nào đó có ảnh hưởng đến bác thì JIPV sẽ xem xét. Còn lý do gây thiệt hại 
hoặc ảnh hưởng đến “người đó” thì hãy để “người đó” lên tiếng bác nhỉ. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 1:23 chiều  

Bác Giáo sư dỏm 4, 

Tôi đề nghị đóng vì tôi sợ bị ngộ nhận là cố tình “hạ độc thủ” đối với 
người có mâu thuẫn với mình – là điều mà tôi không bao giờ cho phép 
mình làm. 

Nhưng các bác nói như vậy thì cũng có lý, mà để lại thì cũng góp phần 
giúp làm rõ những gì BS Hải đã nói về tôi trước đây trên blog cá nhân của 
ông là không đúng. 

Tôi không có ý kiến gì nữa. Mọi việc nên xem là một bài học, cho tất cả 
mọi người, kể cả tôi. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:18 chiều  

Cảm ơn bác Phương Anh. Tôi đã báo Chief đề nghị của bác. Nhưng theo tôi 
thì cứ mở rộng tranh luận. Ngoài việc của hai bác, còn nhiều vấn đề khác rất 
cần tranh luận. Tôi lấy làm thất vọng vì BS Hồ Hải đã có những phát biểu 
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không đúng về JIPV trên blog của ông sau cuộc tranh luận này. Như bác 
Chief đã thông báo: không phải toàn bộ comments ở đây đều là quan điểm 
của JIPV. JIPV có nhiều độc giả, comments đúng quy định thì k thể xóa 
được, vấn đề là phải phản biện comments mà người có liên hệ cho là không 
đúng về nội dung. 

Khoa học của JIPV thì đã có nhiều người đánh giá, trong đó có những giáo 
sư hàng đầu thế giới. Những nhận xét mang tính chụp mũ vì hờn giận của 
một ông BS không có công bố ISI và cũng không có công bố khoa học nào 
được quốc tế đánh giá cao thì đâu có ý nghĩa gì. 

Tuy nhiên, sự chụp mũ đó cũng là bài học kinh nghiệm cho những ai “muốn 
nói gì thì nói bất kể không biết mình đang nói cái gì”. 

Cũng xin lưu ý bác Phương Anh: bác nên tìm hiểu lại thông tin ISI, ý nghĩa 
công bố ISI, kiến thức và nhận thức của bác về vấn đề này đã bị hỏng nghiêm 
trọng. Nhưng tôi đánh giá cao ở bác sự nhã nhặn và kiên trì. Những quan 
điểm của bác về ISI có dấu hiệu đi ngược lại Bộ Khoa Học & Công Nghệ, 
http://www.nafosted.gov.vn/, mà tôi và JIPV đang ủng hộ. 

Tôi cũng mong ông BS chưa hiểu thế nào là NCKH nên tham khảo trang đó, 
hoặc hỏi các chuyên gia trong đó để biết thêm chi tiết, dù tôi không hy vọng 
ông có thể hiểu đúng những nội dung trong đó. 

Vuhuy 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:27 chiều  

Bác Vũ Huy, 

Cám ơn những góp ý của bác, đặc biệt là lời khuyên nên tìm hiểu ISI. 
Thực ra tôi cũng đã bắt đầu đọc ít nhiều về nó (nhân cuộc tranh luận này), 
nhưng cũng không có mấy thời gian; công việc hàng ngày đối với tôi đã 
quá tải rồi.  

Tôi hy vọng trong tương lai bác và mọi người sẽ hiểu rõ tôi hơn, và sẽ 
thấy rằng những điều tôi sắp nói dưới đây không xuất phát từ lợi ích cá 
nhân. Mặc dù tôi không mong rằng mình sẽ được hiểu và chấp nhận ngay. 

Nếu bác xem lại những “tâm sự” của tôi ở trên, hay trong những phản hồi 
đối với bác Onlooker, nay đã là Editor – congratulations, bác Onlooker – 
có thể các bác sẽ nghĩ là tôi “quanh co”, “ngụy biện” để che dấu những sự 
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kém cỏi của mình. Tôi không thế, bác ạ. Mình là ai, xấu hay tốt, thì trước 
sau gì cũng lộ ra thôi – nhất là vào thời buổi nối mạng toàn cầu như thế 
này. 

Nhưng tôi thực sự có ít nhiều lo ngại – cái này khác quan điểm với bác và 
Bộ KH-CN đây – và thậm chí hơi bất bình (có thể chưa đúng, xin bác cứ 
tranh luận) với cách làm hiện nay, cả ở JIPV này và ở Bộ KH-CN. Và 
chẳng những thế, mà còn ở toàn XH của VN. 

Số là như thế này: tôi vốn gốc XH-NV; tôi thích văn chương, ngôn ngữ, 
vv, và đã chọn đi ngành đó, nhưng suốt bao năm đi học và sau đó là đi dạy 
tại ĐH Tổng hợp (nay đã tách ra thành 2 trường ĐH Tự nhiên và ĐH 
KHXH-NV) thì những người lãnh đạo luôn luôn là những người thuộc 
khối khoa học tự nhiên. Khoa học xã hội và nhân văn luôn luôn bị lép vế – 
cả trong đầu tư cho các mặt hoạt động, lẫn trong việc đánh giá thành quả 
lao động và tác động của những lao động đó đối với xã hội. 

Sau này, khi (bị đưa đẩy) phải làm đánh giá chất lượng, tôi lại càng có cơ 
hội thấy rõ sự chênh lệch trong đầu tư và sự đánh giá của xã hội đối với 
loại lao động khoa học của những người khối ngành xã hội – nhân văn. 
Tôi không biết bác có ở VN và có hiểu tình hình VN hay không, nhưng tôi 
thực sự cho rằng những yếu kém của xã hội VN hiện nay về mọi mặt, đặc 
biệt là về giáo dục, đều có căn nguyên từ sự đánh giá không đúng mức tầm 
quan trọng của khối ngành XH-NV như lúc này. 

Tôi cũng biết rằng nhiều người trong khối ngành XH-NV hiện nay là dỏm 
thực sự. Nhưng thực ra, cũng có những người thực sự giỏi, thực sự đáng là 
GS, PGS nhưng không có (không thể có) công bố ISI. Một người mà tôi 
thực sự kính trọng là cố GS Cao Xuân Hạo, chắc là ông không có ISI, 
thậm chí không có bằng Tiến sĩ (hồi ấy chưa có quy định này, thời còn 
“cơm chấm cơm” ấy). Một người khác cũng mới quá cố, có lẽ chẳng có 
bất cứ bằng cấp gì, là nhà văn Sơn Nam, một người mà tôi cho là xứng 
đáng là một giáo sư ngành dân tộc học vì những “nghiên cứu điền dã” 
(field study) của ông về văn hóa dân gian Nam Bộ. Kiến thức của ông là 
vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nhưng ông sẽ khó có thể có ISI. 

Tôi hiểu công bố quốc tế là cần thiết, đặc biệt là nếu mình muốn có đẳng 
cấp, và muốn được có vị trí trong các bảng xếp hạng quốc tế. Mọi bảng 
xếp hạng đại học đều có vài chỉ số về research output – tôi không dám 
dùng tiếng Việt để gọi từ này vì sợ bị hiểu nhầm (và bị kết án?), nhưng tôi 
cho rằng đối với khối ngành XH-NV, nếu chỉ lấy số bài báo có công bố 
quốc tế theo ISI thì khối ngành này lại càng bị đánh giá thấp, không có 
giáo sư, phó giáo sư, không có tiếng nói và chỗ đứng trong ngành giáo dục 
vì thói “sính danh xưng, sính bằng cấp” của VN, thì mọi việc càng tệ hơn 
nữa. 



Điều này không có nghĩa là khối ngành XH-NV không nên công bố quốc 
tế. Nhưng, không hiểu bác có nghĩ giống như tôi không, muốn làm gì cũng 
phải có chuẩn bị lâu dài và có những điều kiện cần thiết để thực hiện nó. 
Nếu khối ngành xã hội nhân văn hiện nay lương đã thấp, nên khó có điều 
kiện học hành, càng khó có học bổng đi nước ngoài (bác có thấy là đa số 
học bổng là dành cho khối ngành tự nhiên và kỹ thuật hay không?), dẫn 
đến không biết ngoại ngữ, không công bố quốc tế, không có vị trí vv? Vậy 
nếu chỉ ép có công bố ISI, mọi người phải làm sao? Hay là muốn tồn tại sẽ 
tìm một cách gian lận nào đó, ví dụ, mượn người nước ngoài làm giúp 
theo kiểu ghost author?  

Nhắc lại, tôi không hề nói ISI là không tốt, và tôi không nên quan tâm. Tôi 
đang, và sẽ quan tâm, nhưng tôi cũng có những băn khoăn về cách triển 
khai nó. Chỉ là những trăn trở, cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt của vấn đề thôi. 
Tôi sợ những hô hào theo kiểu đám đông, một phần có lẽ vì ở VN, một 
nước trung ương tập quyền, khi ở trên quyết định điều thì toàn bộ mọi 
người ở dưới đều phải làm theo, bất chấp những khác biệt, nên dễ có 
những sai lầm và bi kịch ở cấp cá nhân. 

Hy vọng bác hiểu, và mong mọi người không cho là tôi cố tình quanh co 
để dấu dốt. Đó chỉ là những suy nghĩ rất thật của tôi thôi. 

Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:46 chiều  

Theo ISI không phải là hô hào theo đám đông đâu bác. Tôi thấy 
chủ trương của Bộ KHCN là xác đáng, chỉ có ISI, patents mới đưa 
khoa học VN lên thôi. Những người thuộc thế hệ trước mà bác đề 
cập thì tôi nghĩ JIPV k xét đến. 

Tôi thấy bác tranh luận khá thoải mái, có lẽ vì bác là TS nên bác k 
sợ bị xét dỏm. Tôi có đọc qua tâm sự của bác, cũng khó mà yêu 
cầu bác có ISI. Nhưng nói đến NCKH nghiêm túc thì phải là ISI 
hoặc patents. Do đó, nếu bác k nói về NCKH thì chắc mọi người 
không yêu cầu ISI với bác. Cũng như vị BS, hô hào NCKH nhưng 
thật ra ông ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa học – kỹ 
năng – NCKH. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:44 chiều  
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Bác Khang Trần, 

Tôi hô hào NCKH vì tôi thấy mình và các chuyên viên của 
mình yếu kém chứ không lớn lối nói rằng mình nhất thiên 
hạ đâu bác. 

NHy vọng dần dần các bác hiểu và thông cảm với tôi hơn. 

Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:04 chiều  

Như tôi đã nói, tôi thông cảm với bác. Hiện tại chưa 
làm được như tiêu chuẩn của Bộ, nhưng nếu bác và 
nhân viên của bác có sự hiểu biết đúng đắn về 
NCKH nghiêm chỉnh và ISI là cũng ok rồi. 

Ai không biết bác và TT bác phải làm những dịch 
vụ đó để tồn tại, và cũng có chút thành tích báo cáo. 
Và không phải chỉ mình bác, mà còn nhiều nhiều 
người khác, ngay cả có hàm cao hơn bác.  

Và hiện tại Bộ đang cải tổ lại, và bác cũng thấy nó 
khó ntn! 

Theo tôi theo dõi thì do bác có tranh luận về NCKH 
nghiêm chỉnh nên bác Trưởng phòng mới … như 
thế. 

Trả lời  

 Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:50 chiều  

Bác xem tiêu chuẩn cho KH-XH đây, chỉ bằng 1/9 các ngành khác 
thôi hà, chỉ xét hot cases thui: 
=========================== 

Sau ngày 13 tháng 5 năm 2010: 

Tiêu chuẩn phong: 

(Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0. 
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(Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5. 

(Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (4) 7. 

(Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (5) 9. 

Đối với KHXH: PGS, GS có 0 bài ISI ghi địa chỉ Việt Nam = rất 
dỏm (việc xem xét cũng ưu tiên cho các trường hợp thật “hot” = 
đang phá hoại nền giáo dục của đất nước = lợi dụng báo chí để 
chống đối khoa học chân chính). 

Thông tin tham khảo: 

* Tiêu chuẩn một tiến sĩ chất lượng: một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài 
ISI sau 5 năm nghiên cứu 

*Tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng: một sau tiến sĩ khá có 
ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm nghiên cứu 

*Tiêu chuẩn GS, PGS của các nước trong khu vực. 

*Điều kiện lịch sử, đặc thù xã hội ở Việt Nam 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) đưa ra một 
tiêu chuẩn riêng để xét năng lực làm khoa học cả cuộc đời (hoặc ít 
nhất là ngay thời điểm so sánh) của các GS, PGS nước ta. 

Theo JIPV, một PGS không thuộc diện xét nếu chỉ cần có năng lực 
tương đương với một anh sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu. Và để 
“bị loại” khỏi việc phong hàm GS của JIPV, một anh GS phải có 
năng lực khoa học gấp đôi một anh sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên 
cứu (vì thời gian làm khoa học dài hơn rất nhiều, và thường được 
nhà nước trợ cấp không ít qua các đề tài nghiên cứu). 

Tất cả những anh PGS và GS dưới chuẩn này sẽ thuộc diện phong 
hàm của JIPV với chất lượng từ RẤT DỎM đến DỎM, KÉM và 
YẾU theo tiêu chuẩn đã công bố như trên. 

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, 
kém, yếu: 

1.1. Là main authors của bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành 
hẹp (được quy định bởi ISI), không kể số lượng, 

1.2. Có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, 
technical reports,…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện 



trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các 
chuyên gia trên thế giới. 

1.3. Đối với KHXH, là main author của ít nhất 01 ISI paper ghi địa 
chỉ Việt Nam. 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-
c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-
kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/ 

Trả lời  

9. Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:18 chiều  

GS Tuấn có phản hồi vụ tranh luận này. Tuy nhiên cái link bác ấy đặt đến JIPV bị 
sai nên khi click vào “JIPV” nó không work: 

Cũng xin lấy entry này nhắc một chuyện nhỏ. Hôm qua tôi vào trang JIPV, thấy các bác 
bên ấy tranh luận quá hăng say về ISI, trường dỏm, này nọ, và có đem tên tôi ra “tế 
thần”. Chuyện trường dỏm tôi đã mất ý chí để viết gì nữa. Chỉ mong các bác trích dẫn ý 
kiến thích hợp thôi. Xin các bác cho tôi giấc mộng bình yên nhé.  

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1078-chan-hung-giao-duc#comments 

Trả lời  

10. trung đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:41 chiều  

Các bác tranh luận hay quá. Lâu lắm mới vào lại JIPV, đọc đã quá. Mấy lâu nay các bác 
đưa cái link blog của bs Hồ Hải, vào đọc thì thấy ko thích bác ấy. Cảm giác bác ấy nổ 
quá, vỗ ngực quá, cái gì bác ấy cũng nhất cả. Dù bác ấy có 1 số nhận định tốt, nhưng đọc 
rất khó chịu. Nay thì cảm giác ấy đã thành sự thật, là chính bác ấy cũng có chỗ rất dốt. Cả 
TS PA nữa cũng vậy. Làm TS mà sao chẳng hiểu gì về khái niệm cơ bản của NCKH vậy. 
Phải để bác Onlooker khai hóa văn minh vậy mà chưa chắc đã nhận ra. 
Dù sao cũng thấy vui vì JIPV còn khỏe mạnh và hữu ích. Ngày cuối tuần có chỗ nghỉ 
ngơi tích cực, ko cần thư giãn ở mấy cái web si đèn đèn. 
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là “Một cái chùa có 1 ông thầy chùa, bán cái chùa đi 
cũng còn 1 ông thầy chùa” 
Have a nice weekend! 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1165#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1157�
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1078-chan-hung-giao-duc#comments�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1157#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1176�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1176#respond�


o Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:55 chiều  

Cải hai người đều chưa hiểu NCKH là gì, nhưng thay vì nhã nhặn tìm hiểu và trao 
đổi như bà TS thì ông BS chỉ biết hò hét (thật ra có biết gì đâu nói, cãi hết nước 
bọt rồi ông ấy mới tự thú “tớ k biết ISI”). Đó là sự khác biệt.  

Nhưng ông lại tiếp tục tuyên bố trên trang nhà của ông: tôi quang minh chính đại, 
“họ” là ảo. Chắc tôi cũng nên “dạy” (chứ k cần NCKH!!!) ông biết: Thằng điên, 
thằng khùng đi lang thang ngoài đường có quang minh chính đại không? Có quá 
đi chứ! Nhưng có ai nghe những người đó không, chắc là không. Người ta chỉ 
nghe những người có nhận thức, có hiểu biết, biết khả năng của mình tới đâu, biết 
đúng, biết sai…… Chứ k ai lắng nghe những kẻ to mồm nhưng thật sự là cái 
thùng rỗng, và hay kiêu to để chim chốc sợ mà bay xa. 

Bài học cuối đời mà ông cần học: tôi không quan tâm anh là ai, nhưng tôi quan 
tâm anh nói đúng hay sai, dù anh có to mồm – tiền tài – danh vọng nhưng cuối 
đời anh ăn nói như một thằng điên thì mặc anh. 

Trả lời  

 Nick của bạn vi phạm thuần phong mỹ tục nên đã bị thay đổi đã 
nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:09 chiều  

Nói chuyện kiểu này thì sợ quá, hãy tự biết mình đi Khang Tran ơi, chả ai 
cần cậu phải dạy. 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:14 chiều  

Chắc là có. Có khi là có nhiều. Tôi thấy Khang Tran tự biết mình, 
ngược lại thì khó viết hay như thế. Những bài học này không phải 
ai cũng có khả năng học dù chúng rất cơ bản. Cảm ơn Khang Tran. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:05 chiều  
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Hic, chỉ trong 1 tiếng mà đã kín 2 trang trong bảng thông thông tin. Thế 
này phòng này phải có 2 trưởng phòng mới quản lý nổi. Không có bác 
Onlooker lại giống bác Vuhuy xin từ chức vì quá tải, không theo kịp tranh 
luận của các bác. 

Tôi là “quản gia phòng bên cạnh”, qua đây xem các bác tranh luận. Nhân 
trưởng phòng mới còn chưa có mặt, tôi qua trông nhà giúp. Các bác trao 
đổi ở đây là rất tốt, nhiều người sẽ học hỏi thêm từ tranh luận này. Vì vậy, 
các bác tránh tấn công người khác, nhất là khi người tấn công không có 
mặt ở đây. Các bác cố gắng tranh luận logic, hoà nhã nhé. Thanks! 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:27 chiều  

Tôi thấy bác chim_nhon trao đổi bên Vinh danh của bác rất hoà 
nhã. Nếu bác cũng tham gia lãnh đạo phòng này thì hay lắm. Tôi 
nghĩ phòng này như là “cửa khẩu” của JIPV. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:46 chiều  

Cảm ơn bác đã có lời khen và tin tưởng.  

Quả thực làm “quản gia” của một phòng đã là quá mệt rồi. 
Không biết tôi còn tiếp tục được lâu nữa không. Tôi muốn 
được vô tư như bác, được thoải mái tranh luận mà không bị 
cái mác “đại diện”, “phát ngôn” của JIPV trói buộc.  

Chúc bác một cuối tuần vui vẻ! 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:04 chiều  

Đó là tôi nói thật. Tôi theo dõi thấy trang chủ của 
trang này “tuân lệnh” các bác gâm gấp. Tôi mà có 
đề nghị gì chưa chắc được quan tâm. Nhưng mà 
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chắc k có chuyện đó vì tôi không giỏi và có thông 
tin như mấy bác ở đây.  

Bác tưởng tượng xem ý kiến của một giảng viên 
quèn và của trưởng khoa, hiệu trưởng nghe ai? Ai 
có cơ hội trao đổi với hiệu trưởng. Do đó ý kiến của 
tôi là cũng để trang của các bác mạnh lên. 

Tôi ủng hộ trang này cũng do một số GS của tôi 
giới thiệu. Họ rất phục các bác. 

Trả lời  

11. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:17 chiều  

Gửi bác Phương Anh danh sách các tạp chí chuyên ngành nghiên cứu giáo dục được ISI 
công nhận. Bác dùng google search các tạp chí để tìm tài liệu nhé. Trong số các tạp chí 
này, có rất nhiều tạp chí open source. 
http://giaosudom4.wordpress.com/2010/09/18/cac-t%E1%BA%A1p-chi-nghien-
c%E1%BB%A9u-giao-d%E1%BB%A5c-trong-isi/ 

Tôi nghĩ bác nên định hướng cho nhân viên của bác đọc những loại này mới khá lên nổi. 
Một trong những lý do các nghiên cứu các ngành xã hội bị rẻ rúng, xem nhẹ cũng xuất 
phát từ việc sản phẩm của các bác ngành xã hội làm ra không chất lượng, chủ yếu dạng 
vứt đi. Có một lần tôi nghe ai đó nhận xét là Việt Nam chưa có ngành khoa học xã hội 
đúng nghĩa. Ngẫm nghĩ cũng có phần đúng vậy đó bác. 

Trả lời  

o TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:25 chiều  

Tuyệt vời! Tôi và mọi người rất cần nững thông tin như thế. Cảm ơn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:27 chiều  

Các bác cần danh sách ngành gì thì cứ gửi thư cho JIPV, các editors sẽ cung cấp 
cho các bác. 
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Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:29 chiều  

Cảm ơn bác. Tôi muốn biết ngành Tâm lý và Văn hóa học. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:51 chiều  

Ngành Linguistics http://giaosudom4.wordpress.com/2010/09/18/journals-
linguistics/ 
còn ngành tâm lý là ngành lớn, có tính liên ngành nên nhiều sub-
categories. cụ thể bác cần biết trong linh vực nào? 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:59 chiều  

Tôi nghiên cứu về Clinical psychology and Counseling 
psychology. Dùng NC các bạn đừng bắt nha, vì tôi chưa có công 
bố ISI nào cả. Nhưng gần đây tôi đã tìm hiểu kỹ qua những bài viết 
của GS Tuấn. Cảm ơn. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:24 chiều  

http://giaosudom4.wordpress.com/2010/09/18/psychology-clinical/ 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:22 chiều  

Cảm ơn JIPV nhiều lắm. 
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Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:03 chiều  

Cám ơn bác GS dỏm 4 nhiều. 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:09 chiều  

Hoàn cảnh tôi chắc không khác bác PA. Tôi chưa có bài ISI nào. Đang cố 
gắng đây. Bước đầu là phải đọc hiểu vài bài chuẩn ISI cái đã. Sau đó sẽ đi 
từ từ lên, muốn có ngay cũng khó. Tôi được biết có một bài ISI là cả giới 
khoa học quốc tế biết mình  

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:52 sáng  

Bác Minh, 

Tôi không biết bác là ai, nhưng thôi thì cứ tin bác chân thành vậy nhé, dù 
đời nhiều cạm bẫy (hic hic!) 

Nếu bác có hoàn cảnh giống tôi, tức bác đang ở VN. Mình đang buộc phải 
sống cuộc đời của anh Giáo Thứ. Vậy, làm cách nào để “vô sản ISI toàn 
VN, đoàn kết lại” để có sức mạnh tạo ra ISI cho mình đây nhỉ? Đặc biệt là 
khối tâm lý, giáo dục?  

Nhân tiện, tôi xin lỗi bác, nhưng cũng một phần vì gộp 2 ngành này vào 
làm một hội đồng mà tôi không bao giờ có ý định “phấn đấu” được phong 
PGS của VN đâu. Vì theo tôi biết thì đa số người trong cái hội đồng toàn 
là dân tâm lý thôi, mà tâm lý học Liên Xô về ấy! 

Trả lời  

 Nguyen Van Thanh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:01 chiều  
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Nói có thì cô có thể nghi ngờ, người ta nói không cô cũng nghi 
ngờ. Pó tay! 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:32 chiều  

Nguyen Van Thanh ạ, 

Tôi đùa ấy mà, em không đọc được giọng đùa vui trong đó hay 
sao? 

Tóm lại, tôi viết cho bác TVMinh để bày tỏ là một lời cám ơn, và 
một gợi ý là chúng ta cần tìm cách kết nối lại để chung sức làm ra 
kết quả tốt đẹp hơn (tức ISI publications nhiều hơn). 

Còn phần cuối, là lời tâm sự thôi mà! 

À, cám ơn em bài thơ nhé. Dù chẳng biết em là ai. 

Trả lời  

 kimmai đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 1:42 chiều  

Rất mong chổ của bác sẽ có nghiên cứu quốc tế trong thời gian tới. 
Bác nên đăng lí bản quyền truy cập tạp chí từ Thư viện QG ngay 
đi. Lúc trước bác bảo tra ISI bằng google thì tôi hơi bị shocked. 
Nay bác đã hiểu thì tôi cũng vui. 

Trả lời  

 OngTu đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:28 chiều  

Cám ơn bạn Kim Mai nhiều nhé. 

Trả lời  

12. Sao Sang đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:51 chiều  
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Trả lời bác Duy Le. 

Chào bác Duy Le. 

Do đang làm việc ở nước ngoài và bận nghiên cứu nghiêm túc nên lâu lâu tôi mới ghé 
thăm JIPV một lần. Lần ghé thăm gần đây tôi thấy có cuộc “thư hùng” giữa BS Hồ Hải 
và TS Phương Anh. Xem qua tôi thấy cuộc “thư hùng” này không trên tinh thần khoa học 
theo đúng nghĩa của JIPV, mà đây chỉ là một cuộc công kích cá nhân lẫn nhau. Vốn yêu 
chuộng hòa bình, tôi muốn tỏ ý can gián BS Hồ Hải và TS Phương Anh, mong hai người 
làm hòa, chỉ trao đổi công việc khoa học mà thôi. Theo đường link của JIPV, tôi đã tìm 
hiểu BS Hồ Hải và TS Phương Anh qua blog của họ. Qua việc tìm hiểu này, tôi nhận thấy 
khởi nguồn của cuộc chiến từ một comment của bác Duy Le trong bài viết của BS Hồ 
Hải(mà bác Duy Lê đã dẫn link ở trên): “Đã viết sai chính tả mà lại còn ngụy biện, ráng 
cãi chày cãi chối. Nếu đã nói đàn ca tài tử, thì ít nhất ông cũng nên dùng “phím” thay vì 
phím, để người khác khỏi hiểu lầm. Trình đã kém mà cứ hay ngụy biện”. Tôi nghĩ rằng, 
đây là comment mà bác Duy Le cố tình tấn công BS Hồ Hải vì mấy lẽ sau: 
+ thay vì góp ý nhã nhặn hơn, bác Duy Le đã dùng lời lẽ, ý tứ không đúng mực với một 
người lớn tuổi hơn mình nhiều. 
+ tôi không tìm thấy trước đó BS Hồ Hải đã xúc phạm gì bác Duy Le. 

Bắt đầu từ comment này của bác Duy le, cuộc chiến diễn ra. Vậy thì đúng là bác Duy Le 
khơi mào cuộc chiến. Còn cuộc chiến diễn ra như thế nào(từ blog của BS Hồ Hải lan 
sang JIPV) thì mọi người đã rõ. Ai tốt, ai xấu, ai hay, ai dở trong cuộc chiến này tôi 
không bình luận. Tôi không khen BS Hồ Hải hay TS Phương Anh là quân tử, cũng không 
chê họ là tiểu nhân. Tôi chỉ mong họ cư xử như người quân tử mà sớm kết thúc cuộc 
chiến thôi.  

Nói thêm, những cái gọi là “Phương pháp nghiên cứu khoa học” của BS Hồ Hải, của TS 
Phương Anh hay ở Việt Nam nói chung tôi không quan tâm, mặc dù tôi làm KH nghiêm 
túc. Tôi nhớ có người nói( hình như là cố GS Nguyễn Văn Đạo nói?): ở VN những người 
dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học là những người chưa bao giờ nghiên cứu 
khoa học, hoặc nghiên cứu khoa học mà chưa bao giờ thành công. 

Chào các bác, chúc các bác mạnh khỏe. 

Trả lời  

o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:06 sáng  

Thưa anh sao sáng, em thừa nhận cái com đó của em cũng hơi quá đáng,em xin 
ghi nhận góp ý này.Đọc lại cái com đó thì rõ ràng em nói Bác Hải ngụy biện là có 
cơ sở, còn câu “trình..” thì đúng là em có quá lời. Nhưng có lẽ bác không biết 
nguồn cơn trước đó, khi BS Hải chê bai ĐH QG và các thầy tôi làm việc ở đó là 
không biết nghiên cứu khoa học, nhưng nói với giọng rất trịch thượng và mỉa mai 
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“ngâm cứu pha học” trong khi tôi đã thắc mắc và hỏi chính ông ấy về hiểu biết 
NCKH và khả năng làm NCKH của ông. Qua cách ông trả lời thì tôi cũng hiểu 
ông ấy không hiểu gì về NCKH, vậy mà dám phán bừa bãi, NCKH đâu phải là 
chuyện phổ thông đại chúng, không hiểu biết, chưa từng làm thì sao dám phán 
bừa?.  

“Bắt đầu từ comment này của bác Duy le, cuộc chiến diễn ra. Vậy thì đúng là bác 
Duy Le khơi mào cuộc chiến. ” Câu này em sợ là anh nói oan cho em rồi. Nếu nói 
cuộc chiến diễn ra thì là tranh luận giữa em và bác Hải thôi. Sau đó Bác Hải có 
một cái com có ý xúc phạm đến cô PA, ĐHQG và trung tâm cô ấy đang công tác 
thì cái này là do Bác Hải chứ?Sau khi bác Hải post email riêng lên thì không còn 
ai com tiếp nữa. Mọi chuyện tưởng kết thúc ở đó thì BS Hải sau đó lại cứ rêu rao 
trên blog của bác ấy, chê bai ĐHQG này kia, cũng không ai nói gì. Bác ấy lại còn 
sang tận JIPV này, lôi tên cô PA ra bàn luận, thế nguồn cơn của trang này ở JIPV 
có thể nói là do ai ạ? Sao nguồn cơn là do em ạ? Em mong bác đánh giá công 
bằng hơn. 

“Tôi nhớ có người nói( hình như là cố GS Nguyễn Văn Đạo nói?): ở VN những 
người dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học là những người chưa bao giờ 
nghiên cứu khoa học, hoặc nghiên cứu khoa học mà chưa bao giờ thành công.” 

->Dạ, cái này theo em hiểu là ngụy biện kiểu dựa vào nhận định của một 
bigname. Một người có thể có trình độ cao, và am hiểu nhiều tuy nhiên chưa chắc 
nhận xét đã đúng. Nói cho đơn giản thì có thể nhận định đó của GS Đạo không 
chính xác, và bác dựa vào đó để kết luận như vậy thì e rẳng cũng không chính xác 
và võ đoán. Để bẻ gãy nhận định kiểu này theo em rất đơn giản. Bác có thể vui 
lòng vào phòng vinh danh những nhà khoa học có nhiều công trình khoa học theo 
chuẩn ISI không ạ? Theo em thấy thì ở Việt Nam cũng không phải không có các 
nhà khoa học Việt Nam làm NCKH đàng hoàng đâu, và họ cũng không phải là 
không thành công đâu. Với điều kiện của Việt Nam mà làm được như vậy là rất 
đáng khâm phục rồi. Và em nghĩ có 1 vài trong số họ dạy môn Phương pháp 
nghiên cứu khoa học đó ạ. Em có thể chỉ ra 1 người. 

Trả lời  

 Sao Sang đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 1:06 chiều  

Bác Duy Le thân mến! 

Đáng lẽ tôi không nên comment về chủ đề này nữa, nhưng vì tôi đã nhắc 
đến bác trong hai comment trước nên cũng phải có trách nhiệm trao đổi 
với bác. 
Đầu tiên, mong bác thông cảm cho tôi rằng những so sánh của tôi sau đây 
là không có ý gì xúc phạm bác nhé. Việc so sánh chỉ là hình thức thôi. 
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Tôi xin có một so sánh thô thiển giữa cuộc chiến này và cuộc chiến tranh 
Iraq để thấy rỏ bác Duy Le có can dự chính vào cuộc chiến này. 

Qui ước như sau: 

ông Hồ Hải = Mỹ, 
bà Phương Anh = Iraq, 
bác Duy Le = Anqueda+Taliban. 
JIPV = Liên Hợp Quốc 

Diễn biến cuộc chiến như sau: 

+ comment của bác Duy Le(đã nhắc lại ở comment trên của tôi) = 
Anqueda và Taliban tấn công trung tâm thương mại thế giới ngày 
11/9/2001. 
+ Ông Hồ Hải tấn công bác Duy Lê, cuộc chiến giữa Hồ hải và Duy Lê 
diễn ra = Mỹ tấn công Afghanistan, cuộc chiến giữa Mỹ và Taliban diễn 
ra. 
+ bác Duy Le bỏ chạy khỏi blog của ông Hồ Hải, tạm thời ông Hồ Hải 
thắng = Taliban và Anqueda rút vào rừng núi, tạm thời mỹ thắng. 
+ ông Hồ Hải nghi ngờ bác Duy Le là học trò bà Phương Anh và bà 
Phương Anh hậu thuẫn cho bác Duy Le = Mỹ nghi ngờ Iraq hậu thuẫn cho 
Anqueda và Talibal và Iraq chứa chấp khủng bố. 
+ ông Hồ Hải tố bà Phương Anh ở JIPV = Mỹ tố cáo Iraq ở Liên Hợp 
Quốc. 
+ ông Hồ Hải tấn công bà Phương Anh = Mỹ tấn công Iraq. 
+ bà Phương Anh chống đõ vất vả, suýt nữa bỏ cuộc chiến = Iraq thua, chế 
độ Saddam Hussein sụp đổ. 
+ ông Hồ Hải bỏ chạy khỏi JIPV = Mỹ rút quân khỏi Iraq. 
+ Nhân dân vùng dậy làm chủ đất nước = bà Phương Anh vùng lên khẳng 
định mình. 

Như vậy, theo diễn biến trên thì bác Duy Le có can dự vào cuộc chiến, 
mặc dù bác Duy Le không tham gia trực tiếp cuộc chiến giữa ông Hồ Hải 
và bà Phương Anh. 

Những so sánh của tôi trên đây chỉ là về mặt hình thức thôi, bản chất các 
cuộc chiến là khác nhau nhé. Mong bác Duy Le đừng nghĩ tôi cho bác là 
khủng bố nhé. “Khủng bố” có thể xấu cho phe này nhưng cũng có thể tốt 
cho phe khác(trong trường hợp này “khủng bố” = “cảm tử” = “quyết tử 
cho Tổ Quốc quyết sinh”). 

Chúc bác Duy Le và các bác khỏe. 

Trả lời  
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 Sao Sang đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 1:17 chiều  

Đính chính:  

Nhân dân vùng dậy làm chủ đất nước —-> Nhân dân Iraq vùng 
dậy làm chủ đất nước 

Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 4:31 chiều  

Chào anh Saosang, 

Rất xin lỗi anh nhưng tôi phải nói thật là so sánh này rất khập 
khiễng và buồn cười. Tôi thấy bản chất, sự việc, etc… mọi thứ đều 
khác xa nhau. Và anh so sánh để làm gì ạ? Trong com trước anh 
kết luận tôi là người khơi mào cuộc chiến giữa ông Hải và cô PA, 
tôi đã chỉ ra tôi không phải là người khơi mào. Mà ông Hải chính 
là người khơi mào cuộc chiến đó ở trang JIPV này. Anh lại lôi 
chiến tranh Mỹ và Irac ra để chứng minh. Tôi chỉ hỏi anh một câu 
thôi ạ: Mỹ tấn công Irac có phải lí do thực sự là vì Alquede và 
Taliban? Hay vì những lí do khác? Như dầu mỏ, chính trị, và 
những lí do đen tối nào đó nữa? Cứ theo như anh nói thì Mỹ đánh 
Irac là vì Alqueda? Cứ vậy suy ra ông Hải sang JIPV nói xấu cô 
PA là vì Duy Le hay sao??? 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 7:27 chiều  

Tôi nghĩ anh Sao Sang so sánh cũng hay đấy chứ. Anh Duy 
Lê nghĩ kỹ xem. Đương nhiên anh đòi 100% thì khó à. Liên 
hiệp quốc thì có khi bất lực với Mỹ, nhưng tôi thấy JIPV thì 
đúng nghĩa là trung gian, dù HH trước đây là thân cận của 
JIPV.  

JIPV chấp nhận mất thân cận hung tàn để bảo vệ lẽ phải thì 
tôi rất phục. 

Trả lời  
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13. TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:20 chiều  

Tôi theo dõi phản hồi của chị PA ở trên. Tôi đánh giá chị cao hơn người đồng cấp của 
chị: 

PGS rất dỏm – gian dối Nguyễn Phương Nga – Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo 
và Nghiên cứu Phát triển giáo dục ĐHQGHN: “PGS.TS”, Giám đốc, ủy viên hội đồng 
học hàm ngành tâm lý học – giáo dục học: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-
gian-d%E1%BB%91i-nguy%E1%BB%85n-ph%C6%B0%C6%A1ng-nga-trung-tam-
d%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-
dao-t%E1%BA%A1o-va-nghien-c%E1%BB%A9u-phat-tri/ 

Vị này chẳng những dỏm mà còn gian dối. Chị PA tuy chưa có thành tựu ISI, nhưng cũng 
là người “dám làm, dám chịu”, thể hiện qua việc đối đáp với cộng đồng. Nhưng về 
NCKH thì tôi nghĩ mọi người phải cố gắng lên thôi. JIPV cung cấp nhiều thông tin rất thú 
vị. Một lần nữa cảm ơn JIPV. 

Trả lời  

14. TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 9:47 chiều  

Bác Onlooker phản biện theo phong cách của JIPV nên nói mạnh quá, nhất là những ý 
kiến về cá nhân khác. Nhưng điều đó không làm giảm tính hàn lâm của bài viết, rất đáng 
để mọi người suy nghĩ. Tôi nghĩ chắc không nên chạm đến chức vụ của chị PA, tôi k bao 
che cho chị nhưng dù gì thì chị cũng mới là TS, chưa phải sư sải gì. Nhiều GS, PGS lãnh 
đạo các cơ sở đào tạo mà cũng dỏm đó thôi. Tôi không nguỵ biện, đúng là khi nói đến 
NCKH nghiêm túc thì phải có ISI. Bản thân tôi cũng chưa có được, nhưng đang cố gắng. 

Chỉ buồn cho anh BS, anh nghĩ mọi người xung quanh chỉ có nhận thức thấp kém như 
anh thôi sao? Cái nghề y thì anh có thể giỏi, nhưng gọi là nghiên cứu y học thì anh phải 
có công trình nghiêm túc đường hoàng, nói chung chung sao được. Anh thích phán người 
này kém, người kia sai, nhưng thật ra anh chả hiểu cái đinh gì thì thật là tội, kiểu như 
“mấy ông bần cố nông dạy vợ”. Hình như anh nghĩ JIPV này là trang nhà của anh, chỉ có 
anh và một nhóm diễn viên quần chúng tung hứng,….., và anh được xem là “vua” một 
cõi (trong blog của anh). Thật lố lăng và buồn cười.  

Tôi thấy mọi thứ giời đã rõ, luật pháp làm gì. Ra ngoài đó cãi qua cãi lại cuối cùng được 
gì, hay là làm giàu cho luật sư và báo chí? Nhưng vấn đề giữa hai người thật ra chả có gì, 
cũng tại sự quá tự tin và ngạo mạn của một trong hai người thôi (không biết người nào)! 
Chỉ cần nói với nhau cho rõ và sau đó không nên bàn nơi công cộng là tốt rồi. Những 
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người trưởng thành và có lòng tự trọng ít khi nào đâm sau lưng những người từng chung 
chạ (công việc) với mình, thường giải quyết rõ ràng một lần rồi thôi. Tôi cũng vừa xem 
trang nhà của “ông vua”, thấy ông đề cập “danh dự và tự trọng”. Theo tôi những chuẩn 
mực này quá xa vời đối với ông, ông khó với tay tới. 

Trả lời  

15. ba0gia đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 10:44 chiều  

Nói thực trước là tôi chỉ là anh Công Nhân xã hội chủ nghĩa việt nam nhé, tôi chả biết 
nghiên kíu khoa học là cái gì cả vì level kém và tôi cũng chả quan tâm NCKH là cái gì?  

Nhưng theo cách nói chuyện của các bạn thì thật vọng quá. Phải chăng ông BS chạm tới 
lòng tự ái của các bạn nên các bạn quay ra công kích ông ấy? 

Trả lời  

o Duy Le đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:11 sáng  

“phải chăng ông BS chạm tới lòng tự ái của các bạn nên các bạn quay ra công 
kích ông ấy?” 

Thưa bác Baogia, tôi không biết bác dựa vào cơ sở nào để có nhận định trên. Nếu 
có thể mong bác cho dẫn chứng, và người ta công kích ông ấy có đúng hay 
không? Ông BS “chạm tới lòng tự ái của các bạn” như thế nào? Nếu ông ấy nói 
điều gì đó sai về bác thì bác phải làm thế nào? 

Trả lời  

16. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 10:56 chiều  

Chào JIPV, 

Tôi đã ngồi gần suốt đêm Thứ Sáu để đọc tất cả và trả lời một số comment ở trên có liên 
quan đến tôi và năng lực của tôi, như các bạn có thể thấy. Trong tuần do tôi phải đi làm 
nên chỉ đọc lướt và trả lời vội vã, đôi khi không rõ nên gây hiểu lầm và nhiều tranh cãi. 

Tôi vào đây vì một comment của BS Hồ Hải đụng đến cá nhân và TT của tôi mà không 
đúng, như các bạn giờ đây có thể phán đoán được rõ ràng. Nhưng rồi vì BS Hồ Hải lại 
nói đến năng lực khoa học của tôi không đáng để hiểu những cái ông ấy giảng, và có một 
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vài người biết BS Hải và biết tôi qua blog đó lại nên lại thòng thêm việc phân tích năng 
lực nghiên cứu của tôi qua công bố theo chuẩn ISI. Và mọi việc dây dưa đến giờ. 

Tôi nghĩ bây giờ mọi việc đã quá rõ ràng. Về tôi với BS HH thì chắc chẳng còn ai có ý 
kiến gì nữa. Việc công nợ giữa tôi và BS Hải thì tôi sẽ tự giải quyết, không còn liên quan 
đến JIPV.  

Nhưng trên trang này tôi lại thấy có xuất hiện thêm một “Phó phòng” (tạm dịch thế) và 
trong các topics có thêm topic mâu thuẫn giữa BS HH và TS VTPA. Tôi thấy điều đó là 
hoàn toàn không phù hợp vì nó có hàm ý là topic này sẽ còn được bàn đến dài dài, như 
những topic khác chẳng hạn NCKH hay chuẩn ISI.  

Nếu để như vậy, tôi thấy nó có vẻ giống như các bạn để đó như một trò cười mà ngay từ 
đầu tôi đã không muốn nó xảy ra. Và nói gì thì nói, JIPV cũng có một phần trách nhiệm 
khi để BS HH đăng những thông tin sai lạc về tôi trên diễn đàn này mà không kiểm 
chứng, vì comment ấy nhắc đến tôi như một người thật việc thật. 

Vì vậy, tôi đề nghị JIPV bỏ topic về tôi và BS HH trong 3 topics của trang này. Và tiếp 
tục tách riêng mục mâu thuẫn này ra chỗ khác, nhưng không cho comments nữa, mà đóng 
lại để lưu làm “bài học” tranh luận trên diễn đàn công cộng. Còn nếu nó không đáng, thì 
cũng có thể bỏ đi luôn. Lần này là tôi yêu cầu vì tôi, chứ không phải vì BS Hồ Hải nữa, 
nên mong các bạn xem xét.  

Vì dù gì thì toàn bộ sự việc cũng chẳng có gì hay ho cả. Và tôi xin nhắc lại – với tất cả sự 
trân trọng về sự khách quan, tính công bằng, khoa học trong việc phản biện lại cả tôi và 
BS HH – là dù sao thì các bạn cũng có phần trách nhiệm trong việc không lọc thông tin 
ban đầu từ BS HH, khiến vụ tranh luận này đã nổ ra. 

Tôi vẫn có thể quay lại đây, nhưng để trao đổi về những vấn đề khác, nên rất mong các 
bạn bỏ cái topic không lấy gì thú vị này đi. Nó chẳng hay ho gì, thật vậy. Bài học cần 
học, hay là trò vui nếu có, thì cũng qua rồi! 

Mong các bạn xem và phản hồi nhé. 
———————————- 
 
JIPV@: Đã xóa tên topic theo yêu cầu chính đáng của bác. Nơi đây không phải là 
nơi đùa giởn nên bác yên tâm. Đối với những comments mà bác cho là tấn công cá 
nhân vô căn cứ và tác giả không có chứng cứ hoặc không cam kết chịu trách nhiệm 
một cách chính danh, bác có quyền đề nghị JIPV can thiệp mà không cần phải phản 
hồi. 

Trả lời  

17. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:22 chiều  
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@Bác Phương Anh: Tôi e rằng bác hiểu “tác giả ma” (ghost authorship) không đúng. Tác 
giả ma là người chấp bút viết bài báo cho người khác mà không đứng tên tác giả. Nếu sự 
thật ông BS viết luận văn hay làm nghiên cứu cho người khác để người khác đứng tên mà 
ông BS không đứng tên tác giả, thì ông BS là tác giả ma. Còn bác nói tác giả trong nước 
hợp tác với nước ngoài và cả 2 bên cùng đứng tên thì không phải là hiện tượng tác giả 
ma. Đó là hợp tác khoa học bác à.  

Thật ra, đó là một cách hợp tác mà tôi nghĩ VN rất cần. Làm nghiên cứu khoa học là phải 
hợp tác. VN cần hợp tác với quốc tế nhiều để học hỏi người ta. Bác và trung tâm của bác 
cũng cần hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. Tôi thấy bác đã làm được vài việc. Những 
việc đó có thể là tiền đề để bác làm tiếp. Để làm tiếp và để có công bố quốc tế, bác cần 
phải làm một cách có quy cũ, đúng chuẩn mực, đúng phương pháp. Bác cần phải có một 
hay vài chuyên gia cố vấn và hợp tác với bác. Cố vấn về chủ đề đến phương pháp. Tôi 
biết nhiều người có thể giúp bác.  

Tôi chợt nghĩ tại sao bác không sử dụng dịp này để đi đầu và làm gương cho các trung 
tâm khác bằng cách làm một nghiên cứu cho hay? Các bác JIPV đã đưa ra vài tạp chí 
chuyên ngành rồi đó. Bác thử vào đó để xem và quyết định. Trước mắt, bác chọn tạp chí 
trung bình, đứng cao quá (vì khó công bố) mà cũng đừng thấp quá (vì dỏm). Còn thế nào 
là cao hay thấp thì các bác JIPV sẽ cố vấn cho bác. Sau đó, bác chọn đề tài phù hợp với 
tạp chí. Sau đó bác chọn người hợp tác, rồi suy nghĩ cách làm và thực hiện. Tôi thấy 
chẳng có gì khó cả. Tôi đã thấy có vài bạn bên VN bỏ giờ riêng ra làm như vậy vì nhà 
nước không tài trợ cho họ. Họ đã thành công. Tôi nghĩ bác cũng sẽ thành công. Bác đã có 
vốn Anh ngữ, là một cái vốn rất quí, nó giúp cho bác tiếp cận với khoa học quốc tế.  

Tôi chúa ghét bàn chuyện mà không có thành quả, outcome. Tôi muốn biến những thảo 
luận vừa qua với bác và các bác khác thành outcome. Tôi nói như thể chắc bác cũng hiểu 
rằng tôi không hề có ác ý gì khi tôi đã có những dòng phê phán bác hay ai đó.  

@Bác Sao Sang trích lời của cố GS Nguyễn Văn Đạo “ở VN những người dạy môn 
Phương pháp nghiên cứu khoa học là những người chưa bao giờ nghiên cứu khoa học, 
hoặc nghiên cứu khoa học mà chưa bao giờ thành công”. Câu này tôi cũng từng nghe 
trước đây. Thật ra, nói như vậy hơi quá đáng. Ở nước ta có người có kinh nghiệm làm 
khoa học đó chứ, nhưng họ không đứng lớp dạy thôi.  

@ba0gia: Bác không phải là đối tượng để chúng tôi quan tâm. Nhưng nếu bác muốn thì 
hãy về với vai trò của bác. Bác định nghĩa cho chúng tôi biết khái niệm “Công Nhân xã 
hội chủ nghĩa việt nam” là gì nhé. Bác có phải là người Việt? Xin nhắc bác là “Việt 
Nam” chứ không phải “việt nam” nhé!  

@DrTreo: Tôi không hiểu bác viết gì cả. Tôi chưa kết luận gì cả. Bác có biết rằng câu 
của bác “Đa phần, các intern doctor,hay học viên chuyên khoa phẩu thuật nhưng đứng tên 
là người khác” thể hiện một sự thối nát trong khoa học. Còn câu “Việc BS HẢI nói là có 
thật chứ chẳng ngoa, nhưng BS HẢI là 1 đại đao ở BVCR” thì bác chỉ nói cho có nói chứ 
chẳng có cơ sở nào cả. Nó cũng y như những gì ông BS viết cho có viết mà không có cơ 
sở.  



Đọc qua vài comment của bác tôi thấy hình như bác có vấn đề về tiếng Việt. Cách hành 
văn, ý tứ, câu cú, chính tả đều có vấn đề. Nói ra bác đừng buồn nhé, bác là BS mà viết 
như vậy trên JIPV bác không thấy ngượng sao? Bác có thật là một BS không vậy?  

Nếu tôi là trưởng phòng hay gì gì đó mà các bác JIPV phong cho, tôi sẽ yêu cầu các bác 
phải viết hay phát biểu đàng hoàng trước khi được lưu lại. Theo tôi, viết đàng hoàng là 
như bác Phương Anh, bác Duy Le, bác Tom Tom, bác TVMINH và nhiều người khác mà 
tôi không nhớ hết. Đề nghị các bác phải tôn trọng tiếng Việt! 

Tôi cũng đồng ý với bác PA là nên xóa bỏ tên phòng có tên bất cứ một cá nhân nào. Cụ 
thể, nên sửa tiêu đề “Một số thông tin về trường dỏm, mâu thuẫn giữa TS Vũ Thị Phương 
Anh và BS Hồ Hải, tranh luận về “thế nào là NCKH” , “công bố ISI“,” thành “Một số 
thông tin về trường dỏm, nghiên cứu khoa học, ISI”, 

Onlooker 
————————— 
Giaosudom@: Đã đổi tiêu đề theo yêu cầu của bác. Bác thấy comments nào không 
phù hợp thì yêu cầu JIPV xóa nhé, không cần phải phản hồi. Việc giải thích cho mọi 
người hiểu NCKH nghiêm túc, thông tin ISI không phải là chuyện đơn giản. Xin 
cảm ơn bác đã tham gia giúp JIPV trong việc khó khăn này. 

Trả lời  

o drtreo đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:31 chiều  

2onlooker: kHÔNG BÀN LUẬN GÌ THÊM 
Rỏ là BÁC HẢI nói về JIPV tôi nghĩ là chuẩn xác 
Và bác ấy nói với tôi” đám con nít biết gì về anh” khi tôi hỏi anh có biết onlooker 
là ai không? làm gì? 
—————– 
Giaosudom@: Bác không nên “tự hạ thấp” mình như thế. JIPV không là nơi 
chửi lộn như các nơi khác bác à. Tùy đề nghị của bác Trưởng phòng đối với 
comment này. 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:56 chiều  

Tôi nghĩ JIPV là đinh gì đối với ông Hải. Lãnh đạo từ cao đến thấp ông ta 
cũng xem ra gì đâu, nên ông xem JIPV là “đám con nít” là may lắm rồi. 
Ngay cả một cường quốc với tên tiếng Việt là Mỹ hay Hoa Kỳ mà ông còn 
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viết là “Mẽo”. Văn hóa và trình độ của ông là thế! Vì trong blog và phòng 
mạch của ông, ông là ông vua! 

Qua đây, chắc chị Phương Anh đã hết giận, hết buồn vì những chuyện đã 
qua nhỉ? 

Trả lời  

 Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 3:23 chiều  

Ông BS có lần cho rằng tôi muốn mượn tên tuổi ông để kiếm số 
má khi phê bình ông ta. Tôi thì thấy phòng mạch ông ế quá nên 
mượn blog để kiếm khách. 
(Hình như đa phần thời gian của ông là ở trên blog, cuối mỗi entry 
lại nhét thêm tên phòng mạch. Quảng cáo?). 
Tôi đùa . 

p/s: Về tần suất phạm lỗi chính tả, ông BS đang giữ kỷ lục trong 
diễn đàn này. Trên blog, đã có người đề cập. Chưa hết, ở vị trí mặt 
tiền của website phòng khám chỗ ông làm việc, có một mục mang 
tên “Ý kiến khách hành” (sic). Bệnh xem ra khó chữa. 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:02 sáng  

Người có nhận thức, có hiểu biết thì phải có chính kiến của mình, biết 
phân biệt đúng sai, ít khi hô hào theo người khác. Biết đâu người khác tệ 
hơn mình thì sao. À mà cũng khó vì có khi bản thân mình không biết 
người mà mình “trích dẫn” họ tệ như thế nào. 

Trả lời  

o drtreo đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:39 chiều  

khi nào bạn bị tai nạn ,mà bị gãy chân và gần Bv tôi làm bạn sẽ biết tôi là ai liền! 

———————- 
Giaosudom@: Bác sĩ chân chính không bao giờ nói thế. Bác không nên “tự 
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hạ thấp” mình như thế. JIPV không là nơi chửi lộn như các nơi khác bác à. 
Tùy đề nghị của bác Trưởng phòng đối với comment này. 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:51 chiều  

Thật kinh hoàng cho văn hóa và đạo đức của một số bs Việt Nam. Hình 
như bs là ông trời thì phải! 

Trả lời  

 TVMINH đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:09 sáng  

Tôi nghĩ các bác không nên xóa những comments vô văn hóa trên. Không 
biết bệnh thì làm sao trị được bệnh phải không các “bác sĩ”. Có khi chỉ trị 
bệnh cho người khác mà không biết mình bệnh gì, nhất là những bệnh về 
thần kinh. Dr này là bạn của Dr kia nên cũng dễ phát hiện “bệnh” của 
nhau. Một lần nữa tôi cảm thấy hết sức thông cảm cho chị Phương Anh và 
JIPV! 

Trả lời  

18. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:15 sáng  

Tôi nghĩ cứ để comment của DrTeo ở đó một thời gian để mọi người có dịp biết thêm về 
một con người trong nhóm người bà bác PA đã phải đối đầu. Xã hội cũng cần biết những 
con người như thế này và một con giống như trong nhóm đó được mô tả trong entry của 
bsngoc.wordpress.com.  

@DrTreo: Xin nhắc cho bác biết rằng không phải chỉ bác hay bác HH là BS ở đây nhé. 
Đừng nói quá mà mang tiếng lộng ngôn.  

@TVMINH: Tôi van bác! Đừng lấy những cá tính butchery trong cái tâm của ông ấy mà 
suy luận cho tất cả BS Việt Nam. Rất nhiều BS VN là người lương thiện.  

Onlooker 

Trả lời  
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o TVMINH đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:23 sáng  

Bác Trưởng phòng nói oan cho tôi rồi. Tôi nói “Thật kinh hoàng cho văn hóa và 
đạo đức của một số bs Việt Nam”. Chỉ một số thôi bác à. Nhưng vài ba người thì 
cũng đủ để buồn rồi. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:36 sáng  

Trời! Có chuyện như thế hay sao? Tàn nhẫn đến thế sao? 

http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/17/ph%E1%BA%A3i-ch%E1%BA%BFt-
truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn/ 

Đây là Phòng tranh luận cộng đồng nên tôi nghĩ những comments vô văn hóa vẫn 
có thể được lưu lại (còn những Phòng, Viện khác thì không thể), bởi đó là những 
bằng chứng không thể chối cãi cho những gì đang diễn ra xung quanh ta.  

Không phải dễ dàng phát hiện được độc tố của một bông hoa đẹp. 

Trả lời  

 drtreo đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 4:18 sáng  

onlooker qua comment của bạn tôi đoán bạn học trường nào của VN rồi 
Không phải BK TP HCM, không phải Y khoa TP HCM 
người ta nói like teacher like pupill 
Những gì mà bạn đang làm chẳng khác nào bôi ….lên mặt thầy của mình 

Trả lời  

o drtreo đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 4:26 sáng  

onlooker yên tâm nếu ngày mai mà tôi khỏe, vì bửa nay tôi bận làm việc 
Tôi sẽ hỏi anh làm ở TTCP xem trường ĐH KHTN làm như vậy đúng hay sai? tôi 
sẽ báo lại cho Anh HẢI biết 
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Trả lời  

 Duy Le đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 10:14 sáng  

Chào bác drtreo,  

Cháu không hiểu sao lại có chuyện “trường ĐH KHTN làm như vậy đúng 
hay sai?” Trường đại học KHTN sao lại có liên quan gì ở đây? Bác ám chỉ 
Bac Onlooker công tác ở đấy chăng? Cho dù là vậy thì cháu thấy cũng 
chẳng có gì liên quan. ” tôi sẽ báo lại cho Anh HẢI biết” -> Cái này sao 
giống CIA báo lại cho tổng thống Mỹ quá. 

Trả lời  

19. vuninh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 3:34 sáng  

Tin hot: Trong bài viết mới nhất đăng trên blog của mình sáng nay 18/9, Hồ Văn Hải đã 
không tiếc lời lăng mạ JIPV vì những phát hiện của mọi người về “năng lực” và “trình 
độ” của gã. Nói về “trình độ” chửi thì em nghĩ các bác ở đây phải “học” gã này nhiều. 
Các bác nên bổ sung thêm phòng nghiên cứu về “nghệ thuật chửi” và phong gã Hồ Văn 
Hải này làm trưởng phòng!! 

“Dân gian Việt có câu “Chưa ráo máu đầu thì đừng xuất hiện chốn giang hồ”. Còn ông bà 
mình bảo “Chưa vỡ bọng cứt mà đã huyênh hoang”. Thế nhưng ở nước Việt hiện nay có 
rất nhiều nhóm người (http://bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-web-
jibv.html) “chưa vỡ bọng cứt”, đã nặc danh để lập diễn đàn để phủ định sạch trơn, rất trẻ 
con khi hành xử. Thầm nghĩ, những hạng người này mà về lãnh đạo quốc gia thì sẽ ra 
sao? Thôi thì trách làm gì với đám trẻ con? Tôi tự thấy mình, máu đầu cũng đã ráo, bọng 
cứt cũng đã vỡ, nên tôi xuất hiện trên chốn giang hồ ảo bằng tên và hình ảnh thật cho mọi 
thông tin…” 

Trả lời  

o Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:18 sáng  

Hồ Hải bàn về xin học bổng Phổ thông, đại học Mỹ thì có thể tham khảo. Nhưng 
nếu Hồ Hải bàn sang học bổng sau đại học thì xin thưa “chỉ là trẻ con nói chuyện 
con nít” thôi. Lí do tại sao: Hồ Hải là người dốt về NCKH, k hiểu NCKH là gì thì 
làm sao có thể tư vấn những vấn đề liên quan đến đào tạo sau đại học. Đừng có 
mà bị lừa. 
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Một người dốt mà k biết mình dốt, quang minh chính đại như một anh hề thì mọi 
người nên cận thận. Đọc kỷ kinh nghiệm của bà Phương Anh trước khi dùng. 

Thời nay người ta xem cái anh nói có đúng không, k cần biết a thế nào. Đương 
nhiên cái kiểu quang minh chính đại thì có khi rất dễ lừa người khác. Chính vì 
quang minh chính đại nên người ta mất cảnh giác và rất dễ bị lừa. 

Con cá trong ao tù bao giờ cũng hung dữ hơn con cá ngoài biển khơi. 

Trả lời  

20. la khanh linh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:16 sáng  

Chào các bạn, 

Tôi là một độc giả, thỉnh thoảng có viết vài comments trên trang mạng này. Tôi thấy “áy 
náy” khi biet một số người tên thật, việc thật lại “xông pha” vào đây (không hiểu motive 
của họ là gì?) và những tổn thương cho cuộc đời thật của họ chắc là không nhỏ. 

Từ trong bản chất “Tạp Chí GS dỏm” đã là dỏm, phản khoa học và phi dân chủ rồi. Các 
bạn là ai? Các bạn đừng nên lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. 
——————— 

Giaosudom@: Xin giới thiệu bác trường hợp này. Nếu không còn gì để nói thì mong 
bác nghĩ ngơi cho khỏe nhé. BBT không có thời gian để edit tiếng Việt của bác (có 
thể chưa đầy đủ), chỉ làm lần này thôi. 

Trả lời  

21. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:29 sáng  

@TVMINH: Chỉ nói đùa thôi bác à. Tôi biết bác cũng cẩn thận trong lời nói mà.  

@Vuminh: Có gì để bàn đâu bác. Chỉ tán nhảm cho vui thôi. Thú thật, tôi chưa nghe câu 
thành ngữ / tục ngữ “Chưa ráo máu đầu thì đừng xuất hiện chốn giang hồ” bao giờ. Có lẽ 
vì còn con nít quá nên chưa nghe đến. Không hiểu ông HH dùng chữ “giang hồ” ở đây có 
nghĩa gì. Nếu “giang hồ” là nơi tụ tập của các băng đảng du côn đấm đá chém giết nhau, 
thì JIPV chúng tôi quả thật không dám tham gia, chứ nói gì đến chuyện xuất hiện. Những 
chỗ đó thì có lẽ thích hợp với ông HH hơn, như chính ông thú nhận “Tôi tự thấy mình, 
máu đầu cũng đã ráo, bọng cứt cũng đã vỡ, nên tôi xuất hiện trên chốn giang hồ ảo bằng 
tên và hình ảnh thật cho mọi thông tin…”. Sao ông không cho luôn trang web 
asiaclinic2004.com của ông để bệnh nhân có thể nhận ra một người “bác sĩ giang hồ”?  
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@La Khanh Linh: Bác phán “phản khoa học” và “phản dân chủ” e rằng không đúng. 
JIPV làm việc minh bạch, có tiêu chuẩn đàng hoàng, thì sao là phản khoa học được bác? 
JIPV xét duyệt một cách công khai “Under Public Review” thì sao gọi là phản dân chủ 
nhỉ? Còn tên tạp chí “Giáo sư dỏm” thì chỉ là cái tên. Nó cũng giống như Yahoo! hay 
Google xuất phát ban đầu chỉ là vui. Vui nhưng có ích. Bác có nghe qua giải Ig Nobel 
chưa? “Giáo sư dỏm” cũng thế, nói là “dỏm” nhưng là thật đấy bác à. Những giáo sư đã 
được phong “giáo sư dỏm” có ai phản bác được không? Bác nên khách quan hơn nhé!  

@DrTreo: Tôi có gì mà yên tâm với không yên tâm hả bác? Bác đã 2 lần đe dọa chúng 
tôi. Lần trước bác đem cái chức năng bác sĩ của bác ra dọa “tai nạn” rồi sẽ biết, lần này 
bác đe dọa … méc cấp trên. Cái đe dọa thứ nhất cho chúng tôi thấy bác là một kẻ sẵn 
sàng dùng thiên chức của mình để hại người vì lý do cá nhân. Tiếng Việt ta có chữ “đồ 
tể”. Cái đe dọa thứ hai của bác cho thấy bác có tính nết của … trẻ con. Nó nhỏ mọn lắm 
bác à. Cố gắng làm người lớn đi nhé! Ở đây bàn chuyện nghiêm túc, chứ không phải là 
nơi để bác đe dọa người khác.  

Tôi đã đọc kỹ những comments của bác. Tôi chẳng thấy có ý gì cả. Tiếng Việt thì bác 
chưa rành, mà đã học thói khoe khoang loại tiếng Anh bồi của bác. Bác không tôn trọng 
tiếng Việt. Muốn vào phòng này thì phải nói chuyện đàng hoàng, đâu ra đó, có trước có 
sau, chứ không phải linh tinh hay đe dọa được.  

Xét qua những “tội” trên của bác, tôi với tư cách trưởng phòng dề nghị Admin cấm bác 
DrTreo không cho vào phòng này nói chuyện nữa.  

Onlooker 

————————— 
Giaosudom@: DrTreo đã mất quyền comments theo đề nghị của Trưởng phòng và 
theo những gì đã diễn ra. Việc dùng nick khác thì comments vẫn bị đưa vào spam. 
Mọi trao đổi với Tạp chí (nếu có) xin gửi qua email.  

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:36 sáng  

Bác Onlooker, 

Tôi đã định comment về Princeton Review lâu rồi từ khi vào đây, nhưng vì đang 
nằm trong danh sách “nghi vấn” của JIPV, lại bị BS HH liệt chung vào nhóm với 
Nghiêm Quang là người vô tình gây ra cuộc hỗn chiến vừa qua của tôi với BS HH 
nên tôi không dám hó hé. 

Nay mọi việc tạm ổn, và có hiểu biết về nguyên tắc ứng xử trên JIPV hơn, tôi xin 
trở lại vấn đề này với các ý kiến và chứng cứ sau: 
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Trước đây đúng là có một Princeton Review đúng nghĩa, tức tên một tạp chí là ấn 
phẩm của ĐH Princeton, nhưng đã đình bản cuối TK 19.  

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=prreview 

Còn ngày nay ai nằm trong công nghiệp luyện thi đều biết nó là một công ty 
chuyên cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến luyện thi, tương tự các TT luyện thi 
ĐH của VN. 
http://www.princetonreview.com/ 

Nếu ngồi xem xét nghĩa trong từ điển thì đúng là cả hai cách hiểu “tạp chí” và 
“luyện thi” đều đúng. Xem liệt kê nghĩa bên dưới. 

noun 
(http://www.yourdictionary.com/review) 
- a looking at or looking over again 
- a general survey, report, or account 
- a looking back on; retrospective view or survey, as of past events or experiences 
- reexamination; specif., judicial reexamination, as by a higher court of the 
decision of a lower court 
- a critical report and evaluation, as in a newspaper or magazine, of a recent book, 
play, etc., or of a performance, concert, etc. 
- a magazine containing articles of criticism and appraisal, often in a specific 
field: a law review 
- the act or process of going over a lesson or subject again, as in study or 
recitation 
revue 
- an examination or inspection; specif., a formal inspection, as of troops on parade 
or of ships, by a high-ranking officer, or as a ceremony honoring some dignitary 

Nếu muốn chắc ăn, có thể xét theo theo nguyên tắc của corpus linguistics (tạm 
dịch ngữ học dữ liệu) bằng cách tìm ít nhất một (1) cụm từ khác có cấu trúc “tên 
riêng + review” trong đó review có nghĩa luyện thi. 

Tôi dùng cú pháp “*.* review” để tìm thì tìm thấy không chỉ Princeton Review 
mà còn có Kaplan Review (hoặc Kaplan CPA review)nữa. Nghe Kaplan thì hẳn ai 
cũng biết nó là gì rồi, không có ấn phẩm hàn lâm gì cả! 

http://www.wired.com/epicenter/tag/kaplan-review/ 
http://gmatclub.com/forum/kaplan-review-79040.html 
http://www.schweser.com/cpa/. 

Ngoài ra còn có Bisk CPA Review. 
http://www.cpaexam.com/  

Và cũng là sách dạy luyện thi. 
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Kết luận: Bác Nghiêm Quang đúng và rất nhạy cảm và thận trọng khi diễn giải ý 
nghĩa của cái tên Princeton Review. Hiểu rằng review là tên tạp chí thì điều này 
hầu như ai cũng làm được, còn khẳng định rằng review là luyện thi, bất chấp đám 
đông không đồng ý với mình, thì chỉ có bác Nghiêm Quang. 

Nói thêm: Tôi xuất thân từ nghề dạy tiếng Anh, nên nghe Princeton Review (PR) 
thì biết ngay nó là gì rồi. Sách dạy luyện thi tiếng Anh của PR thì đầy rẫy. Nên 
khi nghe bác Nghiêm Quang nói vậy thì thấy hợp lý ngay lập tức. Nhưng muốn 
nói chuyện với bác Onlooker thì phải có chứng cứ, phải không ạ? 

Xin ý kiến phê duyệt của bác. 

Trả lời  

 Nguyen Van Thanh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 10:56 sáng  

Xin chia vui cùng cô Phương Anh. Nếu không có JIPV thì suốt kiếm này 
em không nghĩ là cô có thể minh oan. Em không nghĩ toà án có thể giúp 
cô mấy vụ linh tinh này. Cô đã để lại bài học qúy cho nhiều người, trong 
đó có em. 

Còn về NCKH (đương nhiên người ấy k phải là đối tượng để bàn) thì em 
nghĩ mình phải cố lên thôi cô ơi. Nhiều người có học vị, học hàm cao hơn 
cô còn chưa hiểu. Em chúc cô đi tiên phong cho họ. Theo những gì em 
biết thì hiểu biết của Onlooker là rất hàn lâm, thầy của em đã đọc và ông 
cũng công nhận như thế, và thầy em cũng rất qúy tinh thần cầu tiến của cô. 
Nếu cô muốn có ISI thì cô có thể làm như mấy bác ở đây hướng dẫn, em 
tin là sẽ được. 

Cô hay TT hãy đăng lý ngay một tài khoản Thư Viện Quốc Gia đi, cô trở 
lại trang nhất của JIPV vì em thấy họ có lưu ở đó. Cô sẽ xem được xếp 
hạng ISI, có thể load được tạp chí quốc tế,….. từ từ em tin là nhóm cô sẽ 
làm được, không khó lắm đâu nhưng mình phải biết ngưỡng nó cở nào. 
Phải đọc bài ISI thì mới mong đăng bài ISI. 

Em chúc cô thành công, và một lần nữa chúc mừng cô đã thoát ra được trò 
đâm sau lưng của “người ấy” (sao cô k dùng “người lạ”, hay là cô còn 
vương vấn?). Cách làm việc nghiêm chỉnh của JIPV đã dạy “người ấy” 
của cô bài học nhớ đời rồi, k dám nữa đâu. 

Em cũng đang đón xem ý kiến của bác Trưởng phòng về Princeton 
Review. Lúc trước “người ấy” của cô cũng đã nổ rùm beng, nhưng em 
cũng xin thưa là em chưa rõ lắm. Mong bác Trưởng phòng khai sáng cho 
em, và có thể “người ấy” nữa. Hi hi hi. 
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Trả lời  

 Nguyen Van Thanh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:07 sáng  

Qua đây em mới hiểu thêm là phải có nước thứ ba thì hai nước 
tham chiến mới có thể giải quyết được mâu thuẫn. Blog người ấy 
và blog AnhVu còn khuya mới làm được việc này, chỉ làm tăng 
thêm thù hận. Cảm thấy tội nghiệp cho người ấy của cô quá. Bị 
mấy bác ở đây bắt bí và bỏ trốn. Làm sao bẻ cong sự thật ở một 
Tạp Chí chuyên đánh giáo GS, PGS như JIPV. 

Em thấy mấy em học sinh nhỏ tuổi thì còn đánh nhau, quay phim 
này nọ, thù hận này nọ. Chứ người lớn rồi thì ai lại đi đâm sau 
lưng người đồng chí của mình nơi công cộng. Chỉ có con nít và kẻ 
điên mới thế phải không cô? 

Bây giờ người ấy của cô làm gì? Đang “ngậm một mối câm hờn 
trong ao tù”. Hi hi hi. 

Trả lời  

22. Trung tâm lưu trữ « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:41 sáng  

[...] động: Editors và Độc giả đề nghị những comments cần được lưu trữ từ Phòng tranh 
luận khoa học.  Các bác chỉ cần post links trực tiếp đến comments được đề nghị, Editor 
[...] 

Trả lời  

23. trung đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:26 sáng  

DrTreo có lẽ đã chọn nhầm nghề. BVCR là BV hạng đặc biệt, nên ko biết có nhiều BS 
đặc biệt nhầm nghề như DrTreo hay ko? Ngành Y Sài Gòn thật xấu hổ vì đã có những kẻ 
lưu manh như vậy lọt vào làm cái nghề cao quý là cứu người ko phân biệt họ là ai. Chỉ là 
1 diễn đàn ảo, thành viên & khách thăm đều là những người có học, lẽ ra mọi phát biểu ở 
đây nên & phải chuẩn mực để cư dân mạng có thể học hỏi được, thì lại nhảy xổ vào 1 vài 
kẻ như vậy. Mọi người sẽ nghĩ gì về nghề Y nữa? “Chỉ là bạn ảo mà ông ta còn đe đọa, 
cầu cho bị tai nạn để vào BVCR sẽ biết (tay) ông ta là ai!”. Nếu là BN đang nằm tại khoa 
của ông ta thì sao? “Mày cứ lôi thôi, ông cho mày đi đứt, mất đường về quê mẹ con ạ!” 
Cầu mong cho mọi người ko bao giờ gặp phải loại BS như DrTreo trên đường đời! 
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Dốt thì còn có thể đào tạo, dần dần cũng biết cách làm. Còn vô đạo đức thì vô phương 
cứu chữa. Có cho vào trung tâm Phục hồi nhân phẩm thì ra trường càng lưu manh hơn. Ôi 
Ngành Y ở VN!!! 

Trả lời  

o Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:38 sáng  

Bác than làm gì! Dr này là chí cốt của HH đó. Đúng là “like teacher like pupill” 
(theo lời ông ấy) như ông ấy trích dẫn. Ngành giáo và ngành y là những ngành đòi 
hỏi rất cao về nhân phẩm con người, nhưng chắc ở đâu cũng có sạn thôi. 

Trước đây tôi có đọc một bài báo của HH đá một GS tầm cở. Tôi k hiểu nên chưa 
biết thế nào. Nay cảm ơn HH đã “gợi ý” cho tôi câu trả lời. Ghê tởm quá! 

Trả lời  

24. Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:27 sáng  

Hồ Hải tiếp tục lừa thiên hạ. Thật quá đáng. GS cũ của tôi đang ở Việt Nam và có tên 
trong danh sách:  

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/ 

Thế nhưng Hồ Hải lại nói phét: 

4. Bạn phải chuẩn bị một CV theo yêu cầu, liệt kê những công trạng bạn đã từng làm sếp. 
Một thư của sếp bạn và một thư của giáo sư của bạn thật đúng với những gì bạn có và 
thật hùng hồn, trung thực, không được dối. Đây là khó khăn cho ứng viên ở Việt Nam, vì 
các giáo sư của Việt Nam khó lòng viết được một bức thư tốt được. 

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/lam-sao-nhan-hoc-bong-executive-mba-o.html 

Một kẻ dốt về NCKH sao có thể nói bừa như thế được, sao “phủ định sạch trơn” thế (theo 
ngôn ngữ của HH). Còn nhiều sạn khác mà tôi k buồn viết ra. Một người chỉ biết search 
google và làm việc với người bệnh thì mọi người nên cẩn thận. 

Trả lời  

25. vuninh đã nói 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1244#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1246�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1246#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1245�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/�
http://bshohai.blogspot.com/2010/09/lam-sao-nhan-hoc-bong-executive-mba-o.html�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1245#respond�


Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:59 sáng  

Em thấy thế này ạ: bạn bè của Hồ Hải chắc cũng được gã BS này tuồn bài để trèo cao và 
làm dởm (như Tomtom và Onlooker đã nói trên) cần phải được nêu danh ở đây để mọi 
người được “chiêm ngưỡng”, tránh bọn sâu mọt này làm “rầu nồi canh” của ngành y VN. 
Đọc qua nhiều comment của drtreo, e cũng nghi ngờ có khi drtreo này là Hải clone nick ở 
đây để cãi chày cãi cối cho xứng với thói hoang tưởng tự đại của gã hoặc là một trong 
mấy ông bạn được tuồn bài kia nhảy vào cãi để trả công. Chẳng hiểu em có Tào Tháo quá 
không nhỉ? Đọc cái comment đe dọa của drtreo mà em sợ suýt ngất, chẳng hiểu cõi hồng 
trần này lại có kẻ ít y đức đến thế – cầu cho người ta tai nạn để trừng trị chỉ vì cãi nhau 
trên web. Mọi người, ai có điều kiện, cùng tìm hiểu xem drtreo này thực chất tên tuổi, 
chức vụ là gì ở BVCR để mọi người cùng tránh rơi vào tay gã. 

Trả lời  

o Khang Tran đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 10:08 sáng  

Dễ ợt. Vào BVCR hỏi ai là bạn của HH chuyên về “tai nạn”. Từ đó chọn ra vài 
anh gàn gàn (chắc là rất ít), và cuối cùng sẽ biết thôi. Cảm ơn HH đã giúp mọi 
người biết và tránh xa những bạn bè thất đức của ông. Ghê tởm. 

Nhận thức của những người bị thần kinh và bị nhốt trong ao tù có khác. 

Trả lời  

26. Nguyen Van Thanh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:32 sáng  

“Thơ” tặng JIPV: 

================================= 
Tự đại, kiêu căng có Hải Hồ, 

Nhã nhặn, kiên trì có Anh Phương. 

Thanh liêm, chính trực có JIPV. 
********************************* 

Anh Phương, Hải Hồ vốn đệ huynh, 

Một thời hợp tác để bình sinh, 

Tài rởm Hải Hồ dần hé lộ, 
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Anh Phương kinh tởm vội chia tay, 

Hải Hồ mấy phen thề rửa hận, 

Một cõi JIPV tưởng nhà mình, 

Rung cây nhác khỉ, khè thiên hạ, 

Không ngờ trần trụi bởi éo le, 

Tài rỏm, danh hư đành bị lộ, 

Xa bay, cao chạy rút vào hang. 

Trả lời  

o Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 2:37 chiều  

Hởi ơi một gã Tơ Treo, 

Đùng đùng nổi giận cậy tài hư huynh (HH). 

Trước đe sau dọa JIPV, 

Để khi tại nạn, Tơ Treo trả thù. 

Trăm năm trong cõi JIPV, 

Tơ Treo bị cấm, hư huynh thân tàn. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:20 chiều  

Khóc Hãi Hồn; Tặng JIPV. 

Hãi Hồn thôi đã thôi rồi, 

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta. 

Nhớ từ thuở Y khoa ngày trước, 
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Đầu óc minh mẫn khác gì tui đâu. 

Bây giờ ai hỏi Hãi sao? 

Tự cao, tự đại học phường tiểu nhân. 

Trí khôn phải học, phải rèn, 

Chớ đâu dễ có hởi phường ngu si. 

Trách chi chỉ biết trách Trời, 

Làm cho ngu xuẩn một đời Hãi ta. 

(Hãi Hồn – Tên họa một nhân vật điên rồ trong cư dân mạng dù tuổi đã xế 
chiều, không biết có phải “người ấy” của PA không?) 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:33 chiều  

Thôi bác ạ, cái gì cũng vừa phải thôi, không nên vì một chuyện 
nhỏ mà bỏ đi cái lớn hơn. Trước kia, BS. HH cũng là bạn cũ của 
chúng tôi trên con đường chống dỏm, chống giả. Nay cơ sự ra như 
thế là điều không ai muốn. Hơn nữa, độc giả JIPV là người có học, 
là trí thức, … nên ta không nên dùng những ngôn từ như thế. Việc 
BS. HH dùng những ngôn từ trong blog của bác ấy nên để độc giả 
đánh giá: tốt thì theo, xấu thì xa.  

Vài lời chân thành 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:45 chiều  

Thương thay cho một thằng khùng, 
Chả nghiên chả cứu nhưng đòi hư danh. 
Tối ngày quản blog linh tinh, 
Tự ca, tự tụng danh tài có ta. 

Một ngày nắng đẹp hắn ta, 
Lê la lếch lếch sang nhà phương xa. 
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Tự vỗ ngực, tự xưng danh, 
Nhưng khi bị kiểm tức thì ze rô. 

Nói năng thì chỉ nói càng, 
Tưởng cho ngon miệng, ai ngờ thương tâm. 
Thân béo tốt nhưng ngu sì, 
Tưởng đâu uyên bác, ai ngờ lộng ngôn. 

(tặng gã điên rồ và những tri thức rởm) 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 12:15 sáng  

Khóc Tơ Treo: 

Tơ Treo ơi hởi Tơ Treo, 
Hư huynh chạy trốn, ông đàng nơi nao? 
Tình huynh nghĩa đệ cao vời, 
Dù cho ngu xuẩn vẫn là nghĩa huynh. 

Đất bằng dậy sóng Tơ Treo, 
Thì ra ngu dốt là nguồn với cơn. 
Trước gây việc dữ tại Trèo, 
Truyền xe tứ mã tức thì phân thây. 

Tơ Treo này hởi Tơ Treo, 
Tu tâm tích đức sớm hồi trầm luân. 
Trù cho tai nạn, nạn tai, 
Tơ Treo trọng tội khó hời Viêm Dương. 

Thế là một kiếp Tơ Treo, 
Trù eo thiên hạ, nhưng mình lãnh thay. 
Thương cho một kiếp Tơ Treo, 
Chả gieo ân đức nên giờ hết (đầu) thai. 

Tặng Ban Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm với lòng mến phục. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 12:39 sáng  
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Khóc Hải Treo: 

Hai người gặp gỡ làm sao? 
Thì ra ngu dốt nên là bạn nhau. 
Huynh ngu, đệ dốt chẳng nao, 
Vì đâu nên nỗi hay vì tù ao? 

Huynh ơi! Huynh hỡi! Huynh à! 
Đợi em theo với huynh đà nơi nao? 
Dù cho có dốt, co ngu, 
Em đây, huynh đó, ai mà dám thoi. 

Có lần em đã ca huynh, 
Đài đao Chợ Rậy, ai đà hơn huynh. 
Thế nhưng sự thật quá linh, 
Người ta đã kiểm, huynh nghiền ze rô. 

Hư huynh! Ơi hỡi hư huynh, 
Sao anh bỏ chạy em tìm nơi nao? 
Dù cho vật đổi sao dời, 
Đầu Treo ngu dốt vẫn nồ Hải ngông. 

(nồ = nổ) 

Trả lời  

27. trung đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:57 sáng  

Hỡi các BS ở BVCR, hẫy tìm hiểu xem dr Treo là ai? Làm ở khoa nào? BS Hồ Hải thực 
chất là người thế nào giúp bà con ở Sài Gòn với!!! 

Trả lời  

28. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 10:26 chiều  

@Bác PA: Về The Princeton Review (PR), thú thật với bác là tôi không theo dõi kỹ về 
chuyện The Princeton Review. Nay thấy bác hỏi tôi mới đọc lại những gì ông BS và bác 
Nghiêm Quang viết. Ông BS hiểu PR là tạp chí. Bác NQ thì cho nó là ôn tập. Tôi mới 
ghé thăm trang web của Princeton Review để xem qua “sản phẩm” của họ là gì. Theo như 
mô tả thì tôi hiểu PR là một công ti dịch vụ giáo dục. Không cần phải nghiền ngẫm lâu 
tôi cũng có thể nói rằng bác NQ hiểu chính xác về PR, còn ông BS hiểu sai.  
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Tôi nghĩ không nên quá đặt nặng vào cái tên. Chữ review, như bác đã chỉ ra, có nghiều 
nghĩa. Nó có thể là tạp chí khoa học (như Physics Review), là bài báo tổng quan (review 
article — bác làm luận án tiến sĩ thì bác chắc biết rành cái này), là duyệt binh. Nhưng 
trong trường hợp PR thì nó chỉ là … cái tên của một công ty. Bác NQ chính xác khi chỉ ra 
công ty này có niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ. Họ cũng có thể lấy bất 
cứ tên nào, như The Princeton College, hay the Princeton Academy, hay The Princeton 
Institute, nếu họ muốn. Mấy chữ college, academy, hay institute trong văn cảnh này 
không phải là trường cao đẳng, không phải là viện hàn lâm, cũng chẳng phải là viện 
nghiên cứu. Tiệm uốn tóc vẫn có thể lấy tên Academy làm tên kia mà! Do đó, tôi nghĩ 
không nên nhìn cái tên để đoán chức năng, mà phải xem nội dung thật họ làm gì.  

Nói đến cái tên, tôi nghĩ nó cũng giống như danh xưng “giáo sư” vậy. Một “Giáo sư A” 
từ trường Houston College khác với “Giáo sư B” từ Harvard University và càng khác với 
“Giáo sư Trần” từ một trường ở VN, dù tất cả họ đều mang danh “giáo sư”. Chỉ có cách 
xem CV của họ mới biết giáo sư thật hay dỏm. Đó cũng chính là việc của JIPV!  

Theo trang web của họ mô tả, PR là một công ty dịch vụ giáo dục. Hoạt động của họ bao 
gồm dạy kèm (tuoring) và dạy trực tuyến để nâng cao khả năng học sinh được nhận vào 
đại học. Họ còn cho ra những bảng xếp hạng trường cao đẳng và đại học. Công ty có thể 
ra một tạp chí, nhưng tôi không thấy mô tả trong trang web. Bác PR là công ty vì lợi 
nhuận: http://www.linkedin.com/companies/the-princeton-review.  

Nói tóm lại, tôi thấy bác NQ đã hiểu đúng về Princeton Review. Còn cách hiểu của ông 
BS thì … có lẽ không cần bàn thêm, nhưng nó một lần nữa nói lên trình độ hiểu biết cơ 
bản của ông còn nhiều hạn chế. Tôi chỉ muốn nói một ý rằng không nên bị lu mờ trong 
phán đoán bởi những cái tên “hào nhoáng” như review, institute, college, academy, 
center.  

Nhân đây xin nhắc nhẹ nhàng các bác một điểm nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta nên tỏ ra ”trung 
lập” (neutral) và bớt cảm tính. Theo tôi, những chữ như “gã”, “hắn”, “thằng” … tuy 
không có gì sai nhưng nó nói lên định kiến. Tôi hiểu có khi các bác phải dùng vài chữ đó 
vì phải gieo vần cho bài thơ ). Nếu chúng ta dùng những chữ như thế thì chúng ta có 
khác gì ông ấy đâu. Không, chúng ta phải khác, phải ở đẳng cấp khác, phải “trưởng 
thành” hơn. Tôi không có ý nói các bác còn non dạ đâu nhé, nên tôi để chữ trưởng thành 
trong ngoặc kép. Để chứng minh đẳng cấp và “trưởng thành”, chúng ta nên tránh dùng 
những chữ cảm tính như thế. Chúng ta nên cố gắng dùng những chữ neutral thì tốt hơn. 
Bác phó phòng Chim_nhon đã nhắc rồi nên tôi không nói lại nữa. Vấn đề là chứng cứ. 
Các bác có khi chẳng cần bình luận, mà chỉ cần trình bày chứng cứ rõ ràng thì người ta sẽ 
phán xét. 

Các bác có hồn thơ quá! Tôi phục cái tài làm thơ của các bác lắm. Nói thật đấy chứ 
không nịnh đâu nhé. Đôi khi chúng ta cũng cần có lúc “bay bổng”. Những vần thơ của 
các bác làm cho không gian cyber bay bổng nhẹ nhàng hơn. Cám ơn các bác.  

Onlooker 

http://www.linkedin.com/companies/the-princeton-review�


Trả lời  

o Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:21 chiều  

Tôi cảm ơn bác Trưởng phòng đã góp ý. Tôi xin bác sửa tất cả thành “ông” dùm 
tôi. Tôi không tự sửa được. Đúng là chúng ta phải có sự khác biệt. Bác Trưởng 
phòng chẳng những nội công thâm hậu, mà còn tấm lý nữa. Nói thiệt, không nịnh 
đâu. 

Trả lời  

o Nghiêm Quang đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 7:27 sáng  

Cám ơn cô PA đã đề cập lại câu chuyện và bác onlooker đã bỏ công giải thích về 
Princeton Review. Thực sự đây chỉ là chi tiết nhỏ nằm trong một phụ chú của bài 
viết. Tôi không hiểu vì sao editor (cựu) trưởng phòng vuhuy trong 2 comments 
liên tiếp xoáy vào đó để tấn công rằng NQ “lộ rõ ý đồ khi có ý tung tin mù, gây 
nhiễu dư luận” và rằng “Cho đến thời điểm này, chưa thấy nhà giáo dục nào có 
những nghiên cứu và bài viết khoa học như BS Hồ Hải” (sic). 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment
-page-1/#comment-751 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment
-page-1/#comment-752 

Những câu tâng bốc BS Hồ Hải, và cáo buộc tôi (sặc mùi CAND) lúc đó của 
vuhuy rất thiếu chuyên nghiệp và thiên lệch. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:31 sáng  

Người ta đã biết sai, xin từ chức và đã được bố trí công tác khác. Bác 
“phản công” nữa làm gì? Nhưng chắc cũng nên nói một lần đúng 
không . 

Giaosudom 

Trả lời  
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29. OngTu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 1:37 sáng  

Thưa bác Onlooker, 

Hôm nay ghé blog của BS HH, đọc các comments tôi nhặt được câu này: 

Các chú anti-giaosudom lôi anh vào để quảng bá thương hiệu và giúp các chú ấy 
thêm vây cánh, nhằm mục tiêu trong sạch hóa nền khoa học nước nhà ( mục tiêu 
phụ là giúp bán account cho bọn THOMSON REUTERS  

Bỏ qua mục tiêu của người nói, và òoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu chính đáng của JIPV 
là làm trong sạch nền giáo dục nước nhà, tôi cảm thấy phần được tô đậm ở trên là điều 
mà JIPV cũng nên thực sự quan tâm.  

Vì quan điểm được nêu trong đoạn trích nói trên cũng là quan điểm mà tôi đã nghe và có 
ít nhiều chia sẻ. Không phải vì ngụy biện, dùng quan điểm đó để biện minh cho việc 
mình không có ISI publications đâu bác ạ. Mà vì chỉ muốn hỏi lại: có thật là điều đó đúng 
cho mình không, hay lại chạy theo đám đông (xin lỗi bác, no implacation intended, chắc 
bác đã hiểu tôi ít nhiều rồi phải không ạ?)  

Tôi cũng xin giới thiệu một bài viết của nước ngoài mà TT của tôi đã dịch; nó nằm trong 
bản tin số 2 của TT nếu bác muốn tiếp tục nhặt sạn (hic!), hoặc có thể tìm thấy nó trên 
trang ncgdvn.blogspot.com mà tôi sẽ đưa link ở đây (không phải để quảng cáo đâu ạ, 
nhưng nếu có URL thì tiện cho cộng đồng mạng kiểm tra và tranh luận hơn). 

Bài viết về Global rankings bằng tiếng Anh: 
http://globalhighered.wordpress.com/2010/06/23/bibliometrics-global-rankings-and-
transparency/ 

Bản dịch của bài viết trên: 
http://ncgdvn.blogspot.com/2010/07/o-luong-thu-muc-xep-hang-toan-cau-va-su.html 

Bài viết trên NatureNews: 
http://www.nature.com/news/2010/100616/full/465864a.html 

Mong bác và JIPV lưu ý ạ. Tôi rất mong được nghe phản hồi. 

Nói thêm: I am a newly-converted ISI supporter đấy bác ạ, nhưng vẫn cứ phải thường 
xuyên examine your faith, đúng không bác? 
——————- 
Giaosudom@: Bác vui lòng xem lại những thông tin quan trọng mà JIPV lưu ở 
Front page. Bác có thể tự tìm ra câu trả lời, và bác cũng sẽ tự biết bác và đồng 
nghiệp của bác phải làm gì để giúp khoa học Việt Nam phát triển. JIPV rất mong 
bác đọc kỹ và sau đó vui lòng tuyên truyền chủ trương của Bộ KH-CN và Qũy Phát 
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triển KH&CN Quốc Gia đến đồng nghiệp của bác (chắc mấy bác ở Bộ sẽ cảm ơn 
bác nhiều đấy). Bác cũng có thể đăng kí đề tài nghiên cứu của Qũy, và nếu được đề 
tài thì bác và đồng nghiệp có thể an tâm tập trung nghiên cứu. Chắc chắn bác 
Trưởng phòng Onlooker sẽ có chia sẽ với bác. Xin cảm ơn bác đã chia sẽ những ưu 
tư. 

Trả lời  

o OngTu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 1:44 sáng  

Xin lỗi, phần tôi viết ở trên có mấy lỗi ấn công, xin được đính chính: 

òoàn toàn –> xin đọc là ‘hoàn toàn’ 
implacation –> xin đọc là ‘implication’ 

Vì chúng ta cần phải tôn trọng tiếng Việt, tôi đồng ý với bác hoàn toàn. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 7:31 sáng  

Có thật là điều đó đúng cho mình không, hay lại chạy theo đám đông (xin lỗi bác, 
no implication intended, chắc bác đã hiểu tôi ít nhiều rồi phải không ạ?)  

và nhân hôm nay rảnh chút vào thăm trang của Cục Thông tin khoa học và Công 
nghệ quốc gia tôi thấy có nhiều điểm đáng ghi nhận: 
- Đã cho phép truy nhập, download 2000 tạp chí và xem tóm tắt 2000 tạp chí khác 
từ ScienceDirect. 
- Truy cập được vào Web of Science. 
http://db.vista.gov.vn/huongdankhaithac.pdf 
- Giá rất rẻ: 300.000 VNĐ/năm 

Tuy nhiên, thực đáng buồn là Do hiện tại số lượng người truy cập vào hệ thống 
đã tăng nhanh đột biến, hơn thế nữa nhiều người sử dụng dịch vụ đã quên không 
ngắt kết nối sau khi kết thúc truy cập, làm ảnh hưởng đến hệ thống, làm ảnh 
hưởng đến đa số nguời dùng. Để khắc phục hiện tượng này, từ ngày 15/3/2010 
chúng tôi áp dụng việc hạn chế thời gian cho mỗi phiên truy cập ở mức độ 90 
phút/phiên. Quá thời gian đó hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối.  
http://db.vista.gov.vn/login.aspx 

Qua đây, tôi đề nghị Admin và các bác đang ở VN đề nghị Cục thông tin mở rộng 
thời lượng và phạm vi truy cập báo. Cụ thể là nên mua thêm báo ở: 
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- IEEE: http://ieeexplore.ieee.org/search/advsearch.jsp?tag=1 Trang này là quan 
trọng nhất cho các khối kỹ thuật, có khi còn chất lượng hơn ScienceDirect. Trước 
mắt trang này nên ưu tiên mua bản quyền trước. 
- Springer-Verlag: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
- SPIE: http://www.spiedl.org/  

Ngoài ra còn nhiều journal ở các chuyên ngành khác các bác bổ sung thêm. 

Trả lời  

o OngTu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 11:24 sáng  

Bác Chim_Nhon ạ, 

Cả ngày hôm nay tôi cố gắng vào mấy links bác nêu mà không vào được cái nào? 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 11:33 sáng  

2 cai links đầu thì vào lúc nào cũng được rồi nhé, vì là links hướng dẫn 
của Cục thông tin KH&CN. 3 cái links sau phải mua bản quyền mới vào 
search báo, xem, download báo được. Sorry đã không giải thích trước và 
làm mất thời gian của bác. 

Trả lời  

30. la khanh linh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 6:50 sáng  

Giaosudom@: JIPV đã trả lời email của bác trong Phòng Hỏi & Đáp. Mong bác k 
đề cập những vấn đề như đã đề cập nữa. Cảm ơn bác. 

Trả lời  

31. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 8:00 sáng  

@OngTu: Về ISI và THOMSON REUTERS và comment của ông HH thì có lẽ nó phản 
ảnh cái tầm của ông ấy mà thôi. Tôi chỉ giải thích cho các bác thôi, chứ không giải thích 

http://ieeexplore.ieee.org/search/advsearch.jsp?tag=1�
http://www.springerlink.com/home/main.mpx�
http://www.spiedl.org/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1294#respond�
http://ncgdvn.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1302�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1302#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1303�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1303#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1292�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/?replytocom=1292#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1295�


cho ông HH nhé. Thật ra, như bác OngTu nói, vấn đề này đã được một GS đầu ngành về 
cơ học là GS Nguyễn Hoa Thịnh đặt ra trước đây để bác bỏ đề nghị của Gs Phạm Đức 
Chính. Sau đó GS NVTuấn có một bài phản biện hay ở đây:  

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/02/nen-nhuong-buoc-cho-he-tre_24.html 

Tôi sẽ giải thích khác với GS Tuấn. Các bác thử tưởng tượng một trường hợp đơn giản 
nhé. Bác mới phát hiện một yếu tố quan trọng có thể tiên đoán chất lượng giáo dục, bác 
công bố phát hiện đó trên một tạp chí chuyên ngành. Đến khi bác nộp đơn xin đề bạt, bác 
“kể công” rằng bác có ngần ấy công trình nghiên cứu. Hội đồng xét duyện đơn của bác 
nói: chúng tôi tin anh tài giỏi, nhưng anh hãy chứng minh cho chúng tôi biết công trình 
của anh có ảnh hưởng chứ không phải là những tờ giấy in vô hồn. Bác nộp đơn xin tài trợ 
cho nghiên cứu, hội đồng phản biện cũng hỏi tương tự: làm sao chúng tôi biết công trình 
của anh trong quá khứ có ảnh hưởng, nếu không có ảnh hưởng thì chúng tôi tiếp tục đầu 
tư cho anh để làm gì?  

Một tình huống khác. Ông PGS Trần Công Toại và đồng nghiệp Mỹ của ông công bố 
được 3 bài báo trên một tạp chí quốc tế. Làm sao chúng ta biết công trình đó có chất 
lượng? Làm sao chúng ta biết tạp chí đó có uy tín trong chuyên ngành? Làm sao so sánh 
công trình của ông Toại với một người khác cũng có công bố trên tạp chí quốc tế? Có thể 
so sánh ông với một BS có bài trên Lancet như BS Trần Tịnh Hiền không? Lấy thước đo 
nào để so sánh?  

Những tình huống trên dẫn đến câu hỏi mấu chốt là làm sao bác biết công trình khoa học 
có tác động đến chuyên ngành? Lấy gì để đo cái gọi là “tác động” đó? Một cách thực tế 
nhất là bác đếm xem có bao nhiêu đồng nghiệp đã sử dụng công trình của bác. Bác có thể 
scan tất cả tạp chí để đếm. Nhưng bác có thì giờ và phương tiện làm chuyện đó không? 
Trường của bác có khả năng làm chuyện đó không? Câu trả lời là KHÔNG. Các bác và 
trường các bác không có khả năng đánh giá tầm tác động của công trình của chính các 
bác và của đồng nghiệp các bác.  

ISI (Institute for Scientific Information) do Eugene Garfield lập ra vào thập niên 1960 để 
làm chuyện đo lường tác động của công trình khoa học. Sau này, ông Garfield bán ISI 
cho Thomson Reuters Corp. Thật ra, có tin hành lang cho biết Thomson Reuters mua lại 
từ ông Garfield thì đúng hơn. Trên thế giới có khoảng 100.000 tạp chí khoa học, nhưng 
phần lớn không có chất lượng cao. Nói một cách thẳng hơn là rác. Do đó, ISI phải chọn 
những tạp chí có chất lượng khá. Tiêu chuẩn để một tạp chí được chọn vào ISI là tạp chí 
phải tồn tại trên 2 năm, phải có hội đồng biên tập quốc tế, phải có phản biện độc lập (peer 
review), công trình đăng trên đó được người khác trích dẫn. Dựa vào tiêu chuẩn trên, ISI 
chọn được khoảng 14000 tạp chí đưa vào danh sách để đánh giá. Muốn được vào danh 
sách ISI, tạp chí phải nộp đơn xin đánh giá, cũng giống như nộp hồi sơ cho JIPV vậy ). 
Khi được ISI công nhận cũng là một sự ăn mừng. Các nước đang lên như Hàn Quốc và 
Trung Quốc tranh nhau có tên trong ISI. Bây giờ có thể không còn là ~14000 nữa, vì con 
số tạp chí này tăng hàng năm vì Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, v.v… càng 
ngày càng có tạp chí trong ISI. Việt Nam chúng ta không có một tạp chí nào được ISI 
công nhận.  
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Hiện nay, các trường đại học, tổ chức cấp tài trợ khắp thế giới đều sử dụng ISI để đánh 
giá giáo sư hay nhà khoa học của họ. Ở nước ta, sau bao nhiêu năm các nhà khoa học tâm 
huyết kêu gọi và bị mang tiếng , Bộ KHCN Việt Nam cũng sử dụng ISI để làm thước 
đo đánh giá nghiên cứu khoa học.  

Nhưng ngày nay thì đã có vài nhóm khác cạnh tranh với ISI. Nhóm lợi hại nhất là Google 
Scholar. Nhưng Google Scholar còn mới nên chưa được giới khoa học sử dụng và công 
nhận. Người ta chỉ sử dụng Google Scholar như là so sánh với ISI, chứ các tổ chức khoa 
học chưa dùng nó thay thế ISI được. Nói cách khác, ISI hiện nay là một tiêu chuẩn vàng 
để đánh giá nghiên cứu khoa học.  

Không có cách làm nào là hoàn chỉnh cả. ISI cũng không hoàn chỉnh. Có người phàn nàn 
rằng ISI không xét đến các tạp chí của Liên Xô cũ hay của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng phàn nàn này sai, bởi vì các tạp chí đó chưa đáp ứng tiêu chuẩn của ISI. Ngày nay 
thì Nga đã có khá nhiều tạp chí trong ISI rồi. Tuy là chưa hoàn chỉnh, nhưng trong cái 
nhóm chưa hoàn chỉnh đó, thì ISI là tốt nhất. Chính vì thế mà giới khoa học toàn cầu 
công nhận những thước đo của ISI.  

Tôi không hiểu tại sao có người lại thành kiến với ISI. Phê phán rằng dựa vào ISI là “làm 
giàu cho ISI” nó rất vô duyên và ngụy biện! Xin hỏi: nếu chúng ta muốn có số liệu chi 
tiết về dân số Việt Nam, chúng ta phải mua niên giám thống kê, vậy chúng ta có xem đó 
là cách làm giàu cho Tổng cục Thống kê? Khi chúng ta mắc bệnh, chúng ta uống thuốc 
tây, thế có phải là làm giàu cho mấy công ty thuốc? Tại sao ông HH không xem đó là một 
phân công xã hội, mà lại sử dụng ngụy biện để chỉ trích một tiêu chuẩn mà cả thế giới 
khoa học, kể cả Việt Nam, chấp nhận và công nhận?  

Tại sao khi có người trong chúng ta đoạt giải Fields chúng ta vui mừng hò hét cho rằng 
chúng ta cũng thông minh tài giỏi không kém ai, nhưng khi chúng ta kém trong công bố 
quốc tế thì chúng ta nói “tại hoàn cảnh”. Đó chẳng là lượng chuẩn (double standard) thì 
là gì. Chỉ chọn cái chuẩn thích hợp cho mình thì đâu phải là chơi công bằng. Chiến tranh 
đã kết thúc 35 năm rồi. Đâu thể đổ thừa cho chiến tranh mãi được. Nếu khoa học VN 
muốn hội nhập quốc tế, chúng ta phải chơi theo luật chơi và tiêu chuẩn quốc tế. Luật chơi 
căn bản là tiêu chuẩn ISI. 

Onlooker 

Trả lời  

o OngTu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 8:29 sáng  

Thưa bác Onlooker, 

Cám ơn bác. Tôi bị thuyết phục rồi. 
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Nhưng, với bản chất là một kẻ “cứng lòng” (dùng từ của bác là “ngạo mạn”) , 
tôi cũng cứ phải phản biện lại một chút vậy mà! 

Nói thêm: Tôi là người gần như là đi đầu ủng hộ đưa ĐHQG-HCM đi xếp hạng 
(dù kết quả có thể là hạng … 4000 cũng được), nhưng mới đây khi tiếp xúc với 
nhóm QS, thực sự tôi thấy không mấy tin tưởng vì cảm giác thương mại của 
nhóm này rất rõ. Tôi có cảm giác họ thiếu business ethics, và có thể (cái này là 
phỏng đoán) sẵn sàng … xúi trường này đẩy những chỉ số nọ, kia lên để vượt qua 
trường nọ vốn là đối thủ của mình.  

Điều này là do họ có tất cả số liệu trong tay, nên trước khi công bố kết quả hàng 
năm thì họ đã biết, chẳng hạn, USM có thể tăng lên từ hạng 210 lên hạng 150 nếu 
đẩy tỷ lệ sinh viên quốc tế từ 5% lên 10% tổng sinh viên. Vâng, tại sao không, 
nếu không có ai giám sát họ? 

Nói thế nhưng không có nghĩa là không dùng ISI và không tham gia xếp hạng, 
bác ạ! Nó là xu thế rồi, và không cưỡng lại được, thích hay không cũng thế thôi! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:34 sáng  

Xin bổ sung ý kiến của Editor Onlooker: “GS.TSKH” Nguyễn Hoa Thịnh là 
người được Độc giả của JIPV rất yêu thích, lượt xem rất cao:  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%E1%BA%A5t-
d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-hoa-th%E1%BB%8Bnh/ 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 11:52 sáng  

Thưa bác Onlooker, 

“lượng chuẩn” (double standard), có phải bác muốn nói “lưỡng chuẩn” phải 
không ạ? 

Tôi thích chữ này. Nếu do bác nghĩ ra, tôi xin ghi nhận và xin phép được sử dụng 
nhé.  

Trước giờ tôi tạm dịch là “hai mang”, nhưng nghe nó … giang hồ quá! 
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Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 12:58 chiều  

@Phương Anh: Vâng, đúng là “lưỡng chuẩn” bác à. Thoạt đầu, tôi định 
dịch là “tiêu chuẩn kép”, nhưng thấy hôi dài, nên chọn “lưỡng chuẩn”, chứ 
không phải “lượng chuẩn”. Cám ơn bác đã phát hiện.  

@OngTu: Phải có phản biện, góp ý mới hào hứng chứ bác. Tôi nhớ có lần 
ông giáo tôi nói rằng “chỉ ra cái dở của người thì rất dễ, nhận ra cái hay 
của người mới là khó”. Tôi ngẫm đi nghĩ lại thì thấy thích câu này lắm.  

Về những bảng xếp hạng thì tôi dự tính sẽ bình luận nay mai. Đúng như 
bác nhận xét, tôi cũng không đánh giá cao tổ chức QS mấy. Còn ĐH Giao 
thông Thượng Hải thì nghiêng về nghiên cứu hơn là đào tạo. Mấy điểm 
này thì hình như GS Tuấn đã phân tích trước rồi, nhưng tôi phải tìm lại bài 
đó để tham khảo thêm. Nhưng tôi nghĩ việc đầu tiên bác nên làm là thu 
thập dữ liệu của ĐHQG liên quan đến các chỉ tiêu của các tổ chức xếp 
hạng. Sau đó, sẽ nghiên cứu các trọng số của họ và tự đánh giá cho chính 
mình. “Mình” là ĐHQG đó bác. Bác thử tìm hiểu xem mỗi năm ĐHQG 
công bố bao nhiêu bài trên tạp chí ISI, bao nhiêu sinh viên trên mỗi giảng 
viên, bao nhiêu tài trợ cho nghiên cứu khoa học, vân vân. Tôi ủng hộ bác 
về việc tham gia xếp hạng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình bắt đầu bằng một 
thang bậc thấp quá.  

Tôi nghĩ thế này. Tại sao bác không làm một nghiên cứu tìm cái chuẩn để 
xếp hạng đại học ta. Bây giờ ta đã có 160 trường rồi. Kinh tế thị trường 
đang ngự trị. (Lý thuyết là thế ). Đã đến lúc các bác phải xếp hạng thôi. 
Nhưng để xếp hạng, cần phải có nghiên cứu đàng hoàng. Nhiều việc cần 
làm quá, mà các bác thì có ít nguồn nhân lực và lãnh đạo thì chưa nghĩ đến 
… Nhưng nếu chúng ta có ý chí thì phải tìm phương án làm, chứ chẳng lẽ 
ngồi đó mà than thân trách phận?  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 10:10 chiều  

Thưa bác Onlooker, 
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Bác đã hai lần nhắc đến việc giúp đỡ TT của tôi làm một cái gì đó 
theo hướng đưa ra kết quả cuối cùng là có công bố ISI. Riêng cái 
đề nghị giúp đỡ mới nhất của bác Onlooker thì đúng là điều TT của 
tôi cũng đang loay hoay làm đấy ạ, trong điều kiện hết sức hạn chế 
của mình. 

Trước hết, vô cùng cảm kích vì lời đề nghị giúp đỡ của bác và của 
JIPV. Giá mà những điều đó được nói ra cách đây, ví dụ 5 năm, thì 
tôi vô cùng sung sướng và lao vào làm ngay. Còn bây giờ, ở tuổi 
50 ngoài, và đang thực sự chuẩn bị cho việc về hưu, mà công việc 
hàng ngày tôi đã bắt đầu thấy ngán, thì … tôi cứ suy nghĩ mãi về 
việc bác đề nghị. Và tự hỏi: mình có còn sức lực và thời gian để 
làm thêm gì nữa hay không? 

Nhưng nếu tôi không nhận lời đề nghị này thì cũng là để mất cơ 
hội cho các em ở TT. Nhưng trao đổi ở đây thì không tiện lắm vì ít 
thời gian, mà lại bị loãng vì những comments khác nhau về những 
vấn đề khác nhau. Nếu JIPV và bác Onlooker thực sự có thể giúp, 
xin các bác cho tôi một cái hẹn được không ạ? Và xin gửi qua mail 
ạ. 

Rất mong nhận được phản hồi của bác Onlooker. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 3:17 sáng  

Thực ra bác Onlooker và giaosudom4 đã chỉ ra cho bác về 
mặt phương pháp rồi đó. Tôi xin thống kê lại để bác tiện 
theo dõi. Có thể những điều tôi nói trên bác và độc giả đã 
hoặc chưa biết, nếu ai biết rồi thì bỏ qua những comment 
dưới đây nhé. 

Onlooker: 
Thật ra, đó là một cách hợp tác mà tôi nghĩ VN rất cần. 
Làm nghiên cứu khoa học là phải hợp tác. VN cần hợp tác 
với quốc tế nhiều để học hỏi người ta. Bác và trung tâm của 
bác cũng cần hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. Tôi thấy 
bác đã làm được vài việc. Những việc đó có thể là tiền đề 
để bác làm tiếp. Để làm tiếp và để có công bố quốc tế, bác 
cần phải làm một cách có quy cũ, đúng chuẩn mực, đúng 
phương pháp. Bác cần phải có một hay vài chuyên gia cố 
vấn và hợp tác với bác. Cố vấn về chủ đề đến phương pháp. 
Tôi biết nhiều người có thể giúp bác.  
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Tôi chợt nghĩ tại sao bác không sử dụng dịp này để đi đầu 
và làm gương cho các trung tâm khác bằng cách làm một 
nghiên cứu cho hay? Các bác JIPV đã đưa ra vài tạp chí 
chuyên ngành rồi đó. Bác thử vào đó để xem và quyết định. 
Trước mắt, bác chọn tạp chí trung bình, đứng cao quá (vì 
khó công bố) mà cũng đừng thấp quá (vì dỏm). Còn thế nào 
là cao hay thấp thì các bác JIPV sẽ cố vấn cho bác. Sau đó, 
bác chọn đề tài phù hợp với tạp chí. Sau đó bác chọn người 
hợp tác, rồi suy nghĩ cách làm và thực hiện. Tôi thấy chẳng 
có gì khó cả. Tôi đã thấy có vài bạn bên VN bỏ giờ riêng ra 
làm như vậy vì nhà nước không tài trợ cho họ. Họ đã thành 
công. Tôi nghĩ bác cũng sẽ thành công. Bác đã có vốn Anh 
ngữ, là một cái vốn rất quí, nó giúp cho bác tiếp cận với 
khoa học quốc tế. [1] 

giaosudom4: 
Các bác cần danh sách ngành gì thì cứ gửi thư cho JIPV, 
các editors sẽ cung cấp cho các bác. [2] 
Gửi bác Phương Anh danh sách các tạp chí chuyên ngành 
nghiên cứu giáo dục được ISI công nhận. Bác dùng google 
search các tạp chí để tìm tài liệu nhé. Trong số các tạp chí 
này, có rất nhiều tạp chí open source.  
Tôi nghĩ bác nên định hướng cho nhân viên của bác đọc 
những loại này mới khá lên nổi. [3] 

Comment thêm: 
Về tổng quan cách làm tôi nghĩ bác Onlooker đã nói rồi. 
Tạp chí ngành bác quan tâm đã được bác giaosudom4 cung 
cấp, hoặc nếu cần thêm chuyên ngành khác thì có thể hỏi, 
chúng tôi sẽ cung cấp. 

Bây giờ là xúc tiến vào làm thôi.  

Các bước để viết được ISI nói chung, journal nói riêng: có 
rất nhiều trên mạng. Các bác search là ra liền. GS. Tuấn 
cũng đã có nhiều bài viết hướng dẫn cách làm, cách dùng 
tiếng Anh, vv… Bác có thể tham khảo thêm. 

Còn về tìm báo để đọc: như giaosudom4 đã nói, trước hết 
đọc các báo free access. Nếu cần báo có bản quyền 
download bác có thể lên Cục thông tin KH&CN đăng ký tài 
khoản để download, hoặc yêu cầu cơ quan đặt mua, hoặc 
nhờ bạn bè ở nước ngoài download giúp, hoặc lên các 
forum trên mạng nhờ download hộ. Khi các bác đọc từ 50-
200 bài báo chắc sẽ biết phải làm gì. Cộng thêm kinh 



nghiệm và ý tưởng riêng của các bác, chắc chắn sẽ ra ISI 
thôi. 

Trên đây là những hướng dẫn, có thể là chưa đủ, nhưng để 
bác nắm phần nào vấn đề. Vì khác ngành nhau nên hướng 
dẫn cụ thể rất khó, nhưng tôi nghĩ là các bước thực hiện 
nhìn chung là giống nhau cho các ngành như đã nói ở trên. 

[1] 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e
1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-1211 
[2] 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e
1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-1192 
[3] 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e
1%bb%9dng/comment-page-1/#comment-1186 

Trả lời  

32. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:19 sáng  

Giaosudom@: Xin cảm ơn ý kiến thuyết phục của Editor Onlooker. Công tác “tư 
tưởng ISI” với Độc giả là công tác khó khăn của JIPV. Xin cảm ơn Editor Onlooker. 

Nhân đây, JIPV xin thông báo: Thực hiện việc chặn spam, những ý kiến của Độc giả 
đã bị kiểm duyệt. Trong một ý kiến mới nhất từ DrTreo, có rất nhiều thông tin kỳ 
kỳ (tạm gọi thế, không thể trích toàn bộ), nhưng có một câu mà chắc mọi người cần 
phải suy nghĩ (không chỉ riêng ngành Y) và chắc có thể lý giải phần nào về “những 
gì đã diễn ra”. Xin trích  

… các trang web sex có khi hay hơn trang này nữa đó … - DrTreo 

Nếu các bác không thích thông tin này thì JIPV sẽ xóa nó. 

Trả lời  

o Thanh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:49 sáng  

Về DrTreo thì mọi người và tôi đã nói nhiều rồi. Thật sự thì tôi đã “khóc” cho anh 
và hư huynh của anh: 
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-1/#comment-1253 

Tôi hy vọng là những BS như anh Treo là rất ít, nhưng chỉ vài con sâu là đủ nguy 
rồi. Hiệu trưởng mua dâm, chủ tịch mua dâm,….., còn vài anh BS (hô hào nghiên 
cứu, hô hào đạo đức) nhưng lại lấy phim sex làm trọng thì ……. Những chuyện 
này ngoài chủ đề ISI mà JIPV đang thảo luận, nhưng chắc cũng nên quan tâm? 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:56 sáng  

Tôi chép lại hai bài tặng anh Tơ Treo: 

Khóc Tơ Treo: 

Tơ Treo ơi hởi Tơ Treo, 
Hư huynh chạy trốn, ông đàng nơi nao? 
Tình huynh nghĩa đệ cao vời, 
Dù cho ngu xuẩn vẫn là nghĩa huynh. 

Đất bằng dậy sóng Tơ Treo, 
Thì ra ngu dốt lại là nguồn cơn. 
Trước gây việc dữ tại Trèo, 
Truyền xe tứ mã tức thì phân thây. 

Tơ Treo này hởi Tơ Treo, 
Tu tâm tích đức sớm hồi trầm luân. 
Trù cho tai nạn, nạn tai, 
Tơ Treo trọng tội khó hời Viêm Dương. 

Thế là một kiếp Tơ Treo, 
Trù eo thiên hạ, nhưng mình lãnh thay. 
Thương cho một kiếp Tơ Trèo, 
Chả gieo ân đức nên giờ hết (đầu) thai. 

************************* 

Khóc Hải Treo: 

Hai người gặp gỡ làm sao? 
Thì ra ngu dốt nên là bạn nhau. 
Huynh ngu, đệ dốt chẳng nao, 
Vì đâu nên nỗi hay vì tù ao? 
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Huynh ơi! Huynh hỡi! Huynh à! 
Đợi em theo với huynh đà nơi nao? 
Dù cho có dốt, co ngu, 
Em che, huynh chở, ai mà dám thoi. 

Có lần em đã tâng huynh, 
Đài đao Chợ Rậy, ai đà hơn Hai. 
Thế nhưng sự thật quá linh, 
Người ta đã kiểm, huynh nghiền ze rô. 

Hư huynh! Ơi hỡi hư huynh, 
Sao anh bỏ chạy em tìm nơi nao? 
Dù cho vật đổi sao dời, 
Đầu Treo ngu dốt vẫn nồ Hải ngông. 

(nồ = nổ) 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 19, 2010 lúc 7:22 chiều  

Đồng ý với bác, đối với những người tuổi cao và cố chấp và thiếu 
thông tin thì chỉ có thể cảnh tĩnh họ bằng thơ thôi. Nói lẽ phải khó 
lọt tai họ lắm vì tai của họ có cái dốt và cái cố chấp cản ngăn rồi. 
Dù gì thì tôi cảm thấy rất vui khi bác Phương Anh đã chịu nhìn 
nhận vấn đề là chịu tìm hiểu. Cái khác là bác Phương Anh có khả 
năng nhận thức còn người ấy thì không. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 10:47 chiều  

Bsngoc có tổng kết về bạn của BS giang hồ Hồ Văn Hải, Con vi 
trùng DrTreo rất hay: 

Phát ngôn của một con vi trùng 
Posted on 22/09/2010 by bsngoc 

Dưới đây là vài trao đổi rất thú vị trên JIPV. Xin trích ra một đoạn 
để các bạn thưởng lãm, vì nó có liên quan đến tư cách của một 
người thầy thuốc hành nghề chữa bệnh cho người. Hải Thượng 
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Lãng Ông từng viết rằng người thầy thuốc mà thiếu y đức thì còn 
tệ hơn là bọn lưu manh và ăn trộm. 

Bắt đầu trích: 

drtreo đã nói 
Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:37 chiều 
@onlooker: chuyện trong y khoa chỉ có giới y khoa hiểu rỏ hơn ai 
hết 
Trong ngành y người đi trước rước người đi sau 
GS đở đầu cho nhân viên hay học viên của mình 
có như vậy lớp trẻ mới có điều kiện học tập làm việc 
Đa phần, các intern doctor,hay học viên chuyên khoa phẩu thuật 
nhưng đứng tên là người khác 
Nếu có bề gì có người chịu, người nhà không thắc mắc, hoặc thắc 
mác cũng không sao vì ở đây có rất nhiều bậc thầy và GS 
Mổ ở BVCR khác BV ở tuyến tỉnh hay huyện vì không còn nơi 
nào khác để đi nữa 
Nếu không làm gì có thế hệ tiếp nối 
Việc BS HẢI nói là có thật chứ chẳng ngoa, nhưng BS HẢI là 1 
đại đao ở BVCR 
Thu thập dử liệu chia sẽ dử liệu cũng bình thường thôi, không phải 
viết mướn hay viết thuê luận văn kia mà, cũng không phải bán luận 
văn 
tôi e rằng bạn vội kết luận quá nặng rồi! 

Onlooker đã nói 
Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:22 chiều 
@DrTreo: Tôi không hiểu bác viết gì cả. Tôi chưa kết luận gì cả. 
Bác có biết rằng câu của bác “Đa phần, các intern doctor,hay học 
viên chuyên khoa phẩu thuật nhưng đứng tên là người khác” thể 
hiện một sự thối nát trong khoa học. Còn câu “Việc BS HẢI nói là 
có thật chứ chẳng ngoa, nhưng BS HẢI là 1 đại đao ở BVCR” thì 
bác chỉ nói cho có nói chứ chẳng có cơ sở nào cả. Nó cũng y như 
những gì ông BS viết cho có viết mà không có cơ sở. 
Đọc qua vài comment của bác tôi thấy hình như bác có vấn đề về 
tiếng Việt. Cách hành văn, ý tứ, câu cú, chính tả đều có vấn đề. 
Nói ra bác đừng buồn nhé, bác là BS mà viết như vậy trên JIPV 
bác không thấy ngượng sao? Bác có thật là một BS không vậy? 

drtreo đã nói 
Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:31 chiều 
2onlooker: kHÔNG BÀN LUẬN GÌ THÊM 
Rỏ là BÁC HẢI nói về JIPV tôi nghĩ là chuẩn xác 
Và bác ấy nói với tôi” đám con nít biết gì về anh” khi tôi hỏi anh 
có biết onlooker là ai không? làm gì? 



drtreo đã nói 
Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:39 chiều 
khi nào bạn bị tai nạn ,mà bị gãy chân và gần Bv tôi làm bạn sẽ 
biết tôi là ai liền! 

Onlooker đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:15 sáng 

@DrTreo: Xin nhắc cho bác biết rằng không phải chỉ bác hay bác 
HH là BS ở đây nhé. Đừng nói quá mà mang tiếng lộng ngôn. 

drtreo đã nói 
Tháng Chín 18, 2010 lúc 4:18 sáng 
onlooker qua comment của bạn tôi đoán bạn học trường nào của 
VN rồi 
Không phải BK TP HCM, không phải Y khoa TP HCM 
người ta nói like teacher like pupill 
Những gì mà bạn đang làm chẳng khác nào bôi ….lên mặt thầy của 
mình 

drtreo đã nói 
Tháng Chín 18, 2010 lúc 4:26 sáng 
onlooker yên tâm nếu ngày mai mà tôi khỏe, vì bửa nay tôi bận 
làm việc 
Tôi sẽ hỏi anh làm ở TTCP xem trường ĐH KHTN làm như vậy 
đúng hay sai? tôi sẽ báo lại cho Anh HẢI biết 

Hết trích. 

Trích Hải Thượng Lãng Ông: “Có trường hợp người bệnh ngày 
thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, 
liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP 
HÒI.” 

Thật ra, đó chỉ là một cá nhân trong tập thể thầy thuốc Việt Nam. 
Những ý kiến linh tinh đó chẳng nói lên xu hướng chung gì cả. 
Nhưng tập hợp những ý kiến đó cùng với những nạn làm tiền bệnh 
nhân bị báo chí phanh phui gần đây cũng là những dấu hiệu cho 
thấy đạo đức y học xuống cấp như thế nào. 

Các bạn nghĩ gì về ông/bà DrTreo này? Theo tôi, đó là vài nét vẽ 
chân dung của một con vi trùng nguy hiểm trong ngành y. Cần 
phải nhận dạng con vi trùng này, công bố cho xã hội biết nó và 
tránh nó. 



Bsngoc 

Chợt nhớ đến 8 tội mà Hải Thượng Lãng Ông từng nói đến: 

1. Có bệnh nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa 
vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI. 

2. Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ 
người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc 
rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN. 

3. Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm 
tiền, đó là tội THAM. 

4. Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho 
người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI. 

5. Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng 
lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành 
công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không 
chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN. 

6. Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, 
khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, 
không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI. 

7. Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà 
nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết 
lòng, đó là tội THẤT ĐỨC. 

8. Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa 
bệnh, đó là tội DỐT NÁT. 
Nguồn: http://ykhoanet.vn/home/114/8-toi-can-tranh-cua-nguoi-
thay-thuoc.htm 

http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/22/phat-ngon-
c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-con-vi-trung/ 

Bàn thêm: Mấy hôm này BS giang hồ Hồ Văn Hải, khi vỗ ngực 
xưng tài rởm thì dùng danh Hồ Hải, về blog nhà tìm cách chửi 
bởi những ai đã không che chỡ cho việc làm giang hồ của ông 
ta. Một kẻ giang hồ tự thú dốt ISI mà dám bàn chuyện nghiên 
cứu, lại còn tự cao là khai sáng dân trí, đúng là dốt đến mức 
đầu óc u mê! Hồ Văn Hải nói bóng gió trang của các bác copy 
& paste, sau đó có mấy “bằng hữu” của ông giang hồ tung hô 
đúng đúng này nọ. Thông tin lưu lại và ghi rõ nguồn gốc khác 
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với copy & paste, biết chưa Hồ Văn Hải, trình độ hiểu biết tồi 
như thế thì vứt là vừa! 

Trả lời  

33. onlooker đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 2:05 sáng  

@Bác Phương Anh: Tôi không làm trong ngành giáo dục, nên không thể giúp gì cho bác 
đâu. Tôi có thể có ý tưởng từ suy nghĩ cá nhân, nhưng có thể ý tưởng tôi là quá cũ so với 
những gì trong ngành quan tâm. Tuy nhiên, như có nói trong một comment trước, tôi biết 
người có thể giúp bác. Để tôi thu xếp thời gian và sẽ bàn cụ thể với bác.  

Bác có thể bắt đầu bằng cách tham khảo bài dưới đây và những tài liệu tham khảo trong 
đó để biết định hướng ra sao. 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/5/30 

Onlooker 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:42 sáng  

Cám ơn bác Onlooker về link dẫn đến bài viết về rankings. Tôi đang đọc để học 
hỏi về mặt phương pháp bác ạ, còn thông tin thì hơi cũ rồi vì bài ấy viết năm 
2007. Giờ đây các bảng xếp hạng toàn cầu đã có nhiều thay đổi như bác cũng đã 
biết. 

Và vẫn mong nghe những ý tưởng của bác, hoặc những người bạn của bác. 

Kính bác 

Trả lời  

34. bdathh2 đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 2:41 sáng  

Có thể BS Hồ Hải, TS Phương Anh, JIPV đều là những người tốt (theo nghĩa là những 
người có tâm huyết với giáo dục Việt Nam), nhưng không phải vì vậy mà họ có thể đồng 
ý với nhau trong mọi vấn đề. 
Bác Thanh ở comment trên có làm thơ giễu cợt bs Hồ Hải nhưng tôi nghĩ JIPV nên nhắc 
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nhở bác Thanh về việc bác ấy dùng những chữ như “ngu dốt …” , đó là xúc phạm chứ 
không phải tranh luận ạ. 

Trả lời  

35. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 3:37 sáng  

Đề nghị các bác trong ban quản trị xóa hoặc edit nội dung của những comments sau vì 
chúng làm vấy bẩn phòng này, xin cám ơn. 

comment 119, 124: Khang Tran sử dụng từ “dốt” 
Comment 125: Vuninh sử dụng từ “gã”, “bọn” 
Comment 126: toàn bộ những bài thơ của các guest editors. Theo tôi nghĩ chẳng có gì 
hay ho để làm thơ cả. 
Comment 132: trong thơ của Thanh có dùng từ “ngu xuẩn” 

Xin lưu ý bác JIPV không UÝNH ai cả. Đối với BS Hồ Hải, JIPV trân trọng việc làm 
chống nạn dỏm, giả trong đào tạo, bằng cấp nhưng điều đó không có nghĩa JIPV ủng hộ 
BS trong mọi ứng xử nơi công cộng. Sự việc đáng tiếc đã và đang diễn ra cũng bắt nguồn 
từ những phát ngôn thiếu sự cẩn trọng và đả kích người khác mà không đưa ra được 
chứng cứ. Cho đến lúc này JIPV cũng chưa đưa ra những phát ngôn chính thức gì về BS 
Hồ Hải trong khi đó BS Hồ Hải lại tiếp tục chửi rủa JIPV trên blog của mình vì vậy tôi 
nghĩ rằng cho đến lúc này JIPV đã rất kiên nhẫn và kiềm chế. Nếu bác có hỏi trí thức VN 
là thế thì bác hãy đem câu hỏi này về hỏi BS Hồ Hải thì đúng hơn. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 4:03 sáng  

Tôi nghĩ những comments TRƯỚC comment #128 (comment này nhắc nhở tránh 
dùng chữ xúc phạm) có những từ ngữ vừa kể thì có thể để đấy như là một chứng 
cứ về sự “evolution” của phòng này. Nhưng những comments sau #128 mà có 
những từ đó thì chúng ta có 3 cách để xứ lý:  

1.- Xóa bỏ comment, nếu comment quá xúc phạm và không có ý tưởng gì để học 
hỏi.  

2.- Giữ comment, nhưng xóa bỏ chữ mang tính “xúc phạm”, nếu comment có ý 
tưởng cần học hỏi.  

3.- Chuyển sang phòng giải trí, nếu có bức xúc, vì nơi đó các bác có thể làm thơ 
hay gì gì đó cho vui.  
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Tôi hiểu đôi khi các bác cũng CẦN dùng những chữ “mạnh” để bộc lộ cảm xúc. 
Nhưng là người có chút chữ nghĩa và lý trí khoa học, chúng ta khác với những 
người dễ chịu sự chi phối của cảm tính, tôi nghĩ chúng ta nên kiềm chế thì hay 
hơn.  

Onlooker 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 10:04 sáng  

Tôi sẽ không làm thơ nữa. Nói thật, tôi cũng suy nghĩ mệt cả óc mới cho 
ra những vần thơ đã bị các bác phê bình đó chứ (hic). Tôi chỉ thấy hơi thất 
vọng cho cái người đó. Tôi theo dõi thấy ông sang nhà của JIPV để cầu 
cứu JIPV giúp ông truy tìm lý lịch khoa học của người mà ông muốn 
“đánh”. Khi JIPV vì chính nghĩa đã k đứng ra che chở để ông dập bà PA 
thì ông quay ra hờn giận, chửi bới (giống hệt như chuyện giữa ông và bà 
PA). Mới đây tôi đọc bài Giang hồ của bsngoc thấy phê thiệt, xin giới 
thiệu cùng bà con: 

Giang hồ 
Posted on 20/09/2010 by bsngoc 

Theo Từ điển Tiếng Việt, “giang hồ” là sông hồ. Người có cuộc sống 
giang hồ là người nay đây mai đó trên sông nước. Đó là cuộc sống của 
người dân miền Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Thật ra, ngay hôm 
nay nếu có dịp về miệt Cần Thơ, Cà Mau, chúng ta dễ dàng thấy những lái 
buôn lúa và hàng hóa có cuộc sống giang hồ. Cái ghe buôn bán cũng là 
nhà. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trong cái ghe. Đó là cuộc sống 
giang hồ đúng nghĩa. 

Nhưng cuộc sống giang hồ còn có một nghĩa khác. Chúng ta ai cũng hiểu 
“giang hồ” cũng có nghĩa là du đãng, côn đồ. Nói đến “anh chị giang hồ” 
là nói đến những tay anh chị đâm thuê chém mướn. Tôi không hiểu tại sao 
nghĩa của chữ “giang hồ” lại biến chuyển như thế. Tôi đoán rằng những 
tay côn đồ có máu mặt thường là dân sống gần bến cảng. Nói đến du đãng 
bến cảng ai cũng nghĩ đến người Hải Phòng, dân Khánh Hội ở TPHCM. 
Có lẽ vì thế mà hai chữ giang hồ ngày nay dành cho dân du côn. 

Chắc ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng bác sĩ, luật sư, kỹ sư, thầy cô 
giáo là những người đàng hoàng. Dân ta tôn trọng họ nên gọi họ là “trí 
thức” và gọi họ là “thầy”, là “quan”. Bác sĩ là thầy thuốc, hay ngày xưa 
còn gọi là “quan đốc”. Vì họ là trí thức, có nhiều chữ, có kiến thức rộng, 
biết đạo sống, chúng ta muốn xem họ là những con người làm gương cho 
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xã hội. Thầy cô không nên chửi thề, Thầy thuốc không nên nói mất lịch 
sự, luật sư không nên ngụy biện. Đó là những gì chúng ta muốn giai cấp 
tri thức hành xử. Chúng ta không bao giờ xem những người thầy này 
thuộc nhóm giang hồ, du côn, du đãng. 

Thế nhưng trong thực tế thì sao? Tôi phát hiện có ít nhất là một người 
“thầy thuốc” tự nhận mình là dân giang hồ. Khó tin? Thì đây: đó là trường 
hợp một ông BS rất rình rang trên không gian cyber. Ông được người đời 
xưng tụng là một “Bác sĩ thích triết học … phản biện về giáo dục Việt 
Nam với những bài viết sắc xảo” (sic). Chỉ có điều những bài viết đó khi 
đọc kỹ thì thấy nó chẳng những không sắc sảo mà còn thể hiện sự hụt 
hẫng kiến thức cơ bản. Nhưng trong một entry mới, ông thóa mạ một 
nhóm trẻ JIPV rất nặng nề. Ông viết “Dân gian Việt có câu ‘Chưa ráo máu 
đầu thì đừng xuất hiện chốn giang hồ’. Còn ông bà mình bảo ‘Chưa vỡ 
bọng cứt mà đã huyênh hoang’. Thế nhưng ở nước Việt hiện nay có rất 
nhiều nhóm người chưa vỡ bọng cứt, đã nặc danh để lập diễn đàn để phủ 
định sạch trơn, rất trẻ con khi hành xử. Thầm nghĩ, những hạng người này 
mà về lãnh đạo quốc gia thì sẽ ra sao? Thôi thì trách làm gì với đám trẻ 
con? Tôi tự thấy mình, máu đầu cũng đã ráo, bọng cứt cũng đã vỡ, nên tôi 
xuất hiện trên chốn giang hồ …” 

Ông thóa mạ bọn “trẻ con” mà ông gọi là “chưa ráo máu đầu” và “chưa vỡ 
bọng cứt”. Ngôn ngữ của ông giàu hình tượng quá. Ấn tượng quá. Có lẽ vì 
giàu kiến thức triết học, nên ngôn ngữ của ông được lấy từ “dân gian”. 
Ông sắc sảo với những chữ tanh và hôi thối như “máu” và “cứt”. Tanh và 
hôi thối cũng là môi trường sống của giới giang hồ. Gió tanh mưa máu. 
Nhưng điều đáng nói nhất là ông tự thú nhận ông là một kẻ giang hồ. Theo 
như ông mô tả thì ông là một bác sĩ. Vậy chúng ta có thể nói rằng ông là 
một bác sĩ giang hồ. 

Bây giờ, Từ điển Tiếng Việt cần phải có một định nghĩa mới cho bác sĩ 
giang hồ để phân biệt với bác sĩ chân chính. 

Bsngoc 

http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/20/giang-ho%CC%80/ 

Trả lời  

 bdathh2 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:32 sáng  

Gửi bác Thanh và các bac thích thơ bài Giang hồ của Phạm Hữu 
Quang 
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GIANG HỒ 

Tàu đi qua phố, tàu qua phố 
Phố lạ mà quen, ta giang hồ 
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ 
Chẻ củi, trèo thang, với giặt đồ 

Giang hồ đâu bận lo tiền túi 
Ngày đi ta chỉ có tay không 
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi 
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng  

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn 
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình 
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng 
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình 

Giang hồ có buổi ta ngồi quán 
Quán vắng mà ta chửa chịu về 
Cô chủ giả đò nghiêng góc ghế 
Đếm thấy thừa ra một góc si 

Giang hồ mấy bận say như chết 
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều 
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt 
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu 

Giang hồ ta chẳng hay áo rách 
Sá gì chải lược với soi gương 
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc 
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường  

Giang hồ ba bữa , buồn một bữa 
Thấy núi thành sông biển hóa rừng 
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió 
Ngựa về ta đứng bụi mù tung 

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc 
Hình như ta mới khóc hôm qua 
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt 
Nghe tiếng cơm sôi, cũng nhớ nhà.  

5/1991 

Trả lời  
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36. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 9:20 sáng  

Kính gửi Độc giả và Editors: 

Đề nghị Độc giả ngưng làm thơ với những từ ngữ “mạnh” trong Phòng này. JIPV 
xin cảm ơn Độc giả đã chỉ ra đúng sai, nhưng triết lý của JIPV là không dùng trang 
nhà để trực tiếp chỉ trích những người bị thiếu thông tin về nghiên cứu khoa học 
nghiêm túc và có những suy nghĩ sai trái về JIPV; Nếu có như thế thì nội dung sẽ 
được lưu trong “Viện thông tin & tuyên truyền”. 

Trước đây, JIPV có trao đổi với các bác tích cực trong việc chống bằng dỏm và đã 
đem lại những kết quả đáng trân trọng: phát hiện ra một TS online đang tham gia 
liên kết đào tạo MBA online, phát hiện một GS dỏm phụ trách UBI,… JIPV xin 
chân thành cảm ơn các bác đó. 

Về nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công bố ISI, xét dỏm thì JIPV chưa có sự phối 
hợp với bất cứ tổ chức, cá nhân nào cả. Những việc này đều do Editors (có kiến thức 
về ISI) của JIPV phụ trách.  

JIPV xin cảm ơn các bác đã tích cực tranh luận rất khoa học về ISI trong thời gian 
qua. JIPV đặc biệt chúc mừng những Độc giả từ thành kiến với ISI đến yêu thích và 
tìm hiểu và cuối cùng đã thay đổi toàn bộ quan điểm về ISI theo hướng đúng đắn 
(phù hợp với hoạt động cải tổ khoa học của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia), ví 
dụ như TS Vũ Thị Phương Anh – Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào 
tạo – Đại Học Quốc Gia TPHCM. 

Chúc các bác một tuần làm việc hiệu quả và khoa học, 

Giaosudom 

Ps: JIPV đồng ý với Editor Onlooker về “evolution”. Kể từ comment này, JIPV sẽ 
xóa những ý kiến không phù hợp.  

(Comment này được xem như phản hồi chính thức và cuối cùng đối với sự việc vừa 
qua. Nhưng xét thấy vấn đề không quan trọng về mặt khoa học nên JIPV không lưu 
trong “Viện thông tin & tuyên truyền”) 

Trả lời  

o OngTu đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 10:16 sáng  
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Xin các bác ở JIPV sửa lại giúp ạ: “Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng 
đào tạo” (không phải Kiểm định ạ!) 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 10:26 sáng  

Cảm ơn bác  

Trả lời  

o Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 12:44 chiều  

Phản hồi rất có hậu, sự việc kết thúc cũng có hậu. Quân tử là phải biết thức tĩnh 
tiểu nhân. Đến thời điểm này ai đúng, ai sai, ai biết, ai chưa biết thì mọi người có 
thể tự trả lời. Hồ hào, tự cao, tự đại, đâm sau lưng, chửi bới là những chiêu phản 
tác dụng nếu muốn nổi tiếng trong thế giới mạng này. Nếu không có JIPV “can 
thiệp” vụ này thì nhiều đâu biết những ai mà mọi người nên tránh xa. Chúc mừng 
JIPV đã tạo nên sự khác biệt. 

Trả lời  

37. la khanh linh đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 11:56 sáng  

Giaosudom@: JIPV không bàn về dân chủ vì Quy định không cho phép. JIPV 
không chấp nhận bất cứ phản hồi nào của tác giả liên quan việc JIPV xóa comment 
này. Nick này đã bị đưa vào danh sách spam. Mong tác giả thông cảm.  

Trả lời  

38. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 12:45 chiều  

Cám ơn giaosudom@ đã “dập tắt” ngọn lửa chính trị . Xin nhắc lại các bác rằng phòng 
này chỉ bàn những vấn đề liên quan đến khoa học, như tạp chí ISI, công bố quốc tế, bài 
báo khoa học, vân vân. Phòng này không phải là nơi để các bác tuyên truyền chính trị. 
Chúng tôi và bác Chim_nhon cùng các bác admin sẽ rất thẳng tay và dứt khoát không 
nhân nhượng với những hành vi lợi dụng để nhồi nhét chính trị ở đây. 
Onlooker 
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Trả lời  

39. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 6:12 chiều  

Có một Độc giả tự xưng đang làm nghiên cứu bên Mỹ. Độc giả đã nhục mạ ISI rất 
nặng, và bảo đó là “quan điểm bên Mỹ”. Nhưng khi Giasudom kiểm tra thì Độc giả 
đang ở TPHCM. JIPV là nơi dành cho những người có học, và Độc giả đã bị đưa 
vào danh sách spam. Độc giả vui lòng trung thực cho. Xin cảm ơn. 

Trả lời  

40. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 6:58 chiều  

Gửi các bác Phòng tranh luận khoa học: 

Lại tiếp tục có một độc giả tự xưng đang ở Mỹ, nhưng khi kiểm tra thì lại đang ở 
Việt Nam. Nick của độc giả đã bị đưa vào spam. Nhưng bài phản biện của bác này 
khá công phu, với năm vấn đề phê phán. Xin mời các bác cho ý kiến trao đổi về 5 
vấn đề dưới đây.  

Cảm ơn các bác, 

Giaosudom 

 
————————————————– 

Thứ nhất tiêu chí dựa trên bài của ISI để đánh giá 1 giáo sư là hoàn toàn sai lầm. Nếu tôi 
không có nhiều bài đăng trên ISI nhưng tôi đào tạo ra được nhiều học trò mà học trò của 
tôi có nhiều bài đăng trên ISI thì tôi vẫn xứng đáng là giáo sư (thầy của những ông thầy). 
Vì người tôi dạy ra có năng lực làm nghiên cứu khoa học thật sự. Đấy mới là điều cần 
của một ông giáo sư chứ không phải là mấy bài báo. Trang web này chắc chắn sẽ không 
thể nào có thể liệt kê ra được những trường hợp như vậy. 

Thứ 2, có người tôi biết là PGS tuy không có nhiều bài báo đăng trên ISI nhưng lại rất 
giỏi về lĩnh vực của họ trong điều kiện Việt Nam, thậm chí mấy ông professor hàng đầu 
của Mỹ khi qua VN làm dự án là phải liên lạc với người đó để hợp tác như là một bảo 
chứng cho sự thành công của dự án, ko lẽ ông PGS đó là rất dỏm.  

Thứ 3, cách tìm bài của trang web này trên ISI bằng cách “mò” tên như vậy chứng tỏ 
những người phê phán người khác là khoa học dỏm thì chính mình cũng đang làm công 
việc thiếu khoa học hay có thể nói là rất dỏm. Nếu trùng tên thì sao? search ko đúng tên 
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thì sao? bỏ sót thì sao? (ví dụ tôi tên Nguyễn Văn A nhưng tên trên article của tôi có bài 
là A nguyen, có bài là A NV tôi có 2 bài trên food chemistry impact factor > 3 thuộc 
hàng tạp chí hàng đầu thế giới với 2 tên khác nhau). Vậy thì PGS dỏm thành thật, thật 
thành dỏm sao?. 

Thứ tư, nếu một người có năng lực nghiên cứu giỏi nhưng người ta không giỏi tiếng Anh 
hay Pháp thì suốt đời người ta không thể làm gs sao vì tôi biết có người rất giỏi và có 
nhiều bài đăng trên tạp chí hàng đầu của Nhật nhưng bài tiếng Anh thì hầu như không có.  

Thứ năm, trang web này bốc mùi thối về chính trị, một khi đã có bias thì người ta sẽ đánh 
mất đi tính khoa học chân chính. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 7:34 chiều  

Về vấn đề thứ nhất: Nếu bác GS/PSG của bác là người trực tiếp đào tạo bác thành 
TS (chú ý là đào tạo TS nhé, chứ không phải ông thầy dạy cấp 3 hay đại học. Vì 
đó không phải là người dạy bác nghiên cứu nên ngoài khả năng xét của JIPV), tức 
là đào tạo về mặt khoa học cho bác, sau này bác trở thành PSG/GS/TS có nhiều 
ISI, cá nhân tôi ủng hộ việc xoá dỏm cho ông thầy của bác, nếu ông thầy của bác 
đã bị phong dỏm ở JIPV. Nếu có trường hợp như thế, xin bác hãy nêu ra đây? Và 
nhớ phải chứng minh là bác là Ph.D. student của ông thầy đó nhé. Nhưng tôi e là 
không có ông thầy đấy tồn tại ở trong JIPV đâu. 

Về vấn đề thứ hai: Cái này bác lại đánh tráo đối tượng rồi. Một ông GS liên lạc 
với người bản địa xong rồi bác bảo ông bản địa nghiên cứu giỏi thì chịu rồi. Như 
thế có thể nói mấy ông tour guide, mấy ông bán vé máy bay, vv… đều nghiên cứu 
giỏi sao? Còn bác bảo PGS tuy không có nhiều bài báo đăng trên ISI nhưng lại 
rất giỏi về lĩnh vực của họ trong điều kiện Việt Nam ai công nhận đây, hay chỉ có 
mình bác? 

Về vấn đề thứ ba: trước khi bác phê chúng tôi là rất dỏm, xin hãy phê các ông 
GS/PSG dỏm ở VN và cách tổ chức khoa học ở VN đã nhé. Vì sao chúng tôi phải 
mất công tìm kiếm ISI của các ông để phân biệt đâu là dỏm đâu là thật? Xin thưa 
với bác là vì các vị dỏm dấu biệt publication của mình đi hoặc coi đó là bí mật 
quốc gia. Bác khoe bác NCS ở Mỹ (Tho), bác có thấy có trường nào ở Mỹ để GS 
dấu publication như thế ko? 

Còn về bác bảo cùng tên 2 cách viết khác nhau đấy là việc của các Editors phải 
tìm kiếm cho ra hết, nếu bài đó đã lưu trong ISI database. Ngoài ra, chúng tôi còn 
gửi trực tiếp cho ứng viên để tự phản biện; sau đó gửi cho cả đồng nghiệp, tổ chức 
liên quan; sau cùng là public review, lấy ý kiến của độc giả. Như thế ai dỏm đây? 
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Về vấn đề thứ tư: Bác nói câu này không “đỡ” nổi rồi! ISI chỉ có tiếng Anh và 
tiếng Pháp, các tờ báo top của Nhật không nằm trong ISI? Trước khi bác nói cái 
gì phải nêu dẫn chứng ra nhé, chứ nói chung chung thế này khó nói chuyện lắm. 

Về vấn đề thứ năm: Bác chỉ cho tôi thấy “bốc mùi chính trị” ở comment nào, ở 
phòng nào? Bác không đọc comment và các thông báo của JIPV à? Hay bác nhầm 
lẫn giữa những vị vừa làm “khoa học dỏm”, vừa làm chính trị? Cái đấy bác phải 
tự nâng cao nhận thức của mình, không nên chụp mũ người khác nhé. 

Tóm lai, nếu bác có comment thêm, tôi xin yêu cầu bác 3 việc: 
1. Bác nói phải có căn cứ: dẫn links, dẫn người cụ thể, dẫn báo cụ thể, dẫn chứng 
trường hợp cụ thể trong JIPV (nếu có), vv… 
2. Trước khi quy chụp người khác, hãy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Hãy nghĩ 
ngược lại nếu người khác quy chụp lại cho bác thì sao? 
3. Nói phải có logic nhé. 

Xin cảm ơn bác đã lắng nghe. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:58 sáng  

Để cho tranh luận dân chủ, công khai, thẳng thắn, và minh bạch, tôi đề nghị bác 
Admin tạm thời chưa đưa nick của bác NCS tự nhận là đang ở Mỹ vào danh sách 
spam vội. Trừ khi bác đó có những ngôn từ vi phạm quy định JIPV thì sẽ đưa vào 
spam và xoá comments thôi. Thanks! 
——————- 
Giaosudom@: Xin tiếp thu góp ý của bác. Nhưng lợi dung danh của người 
khác (nước Mỹ) để phát biểu phản khoa học thì hơi nguy hiểm bác à. 

Trả lời  

41. trang nhat khuong đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 11:14 chiều  

Trích đoan bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn.http://www.nguyenvantuan.net/news/6-
news/1081-khac-biet-nam-bac 
“Đọc những nhận xét của ông Đặng Phong làm tôi nhớ đến thời mới “giải phóng”. Thời 
đó, các bác ngoài Bắc vào giảng dạy chúng tôi rất nhiều điều “lạ”. Ấn tượng nhất vẫn là 
“Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mĩ”. 
Một ông chính trị viên Thanh Hóa nói xùi bọt mép (vâng, tôi nhớ rất rõ) một cách hùng 
hồn: Bọn Mĩ Ngụy chúng nó cho các anh nhiều thông tin, để làm gì các anh biết không? 
Để đánh lạc hướng các anh, để làm các anh rối rắm, không phân biệt được thật với giả, 
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đúng với sai, để chúng rảnh tay cai trị các anh. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin đủ để 
các anh quyết định. Lúc đó, tôi chưa mường tượng được ý nghĩa của lời nói này. Nhưng 
chỉ hơn 2 năm tôi đã hiểu ông nói gì. Ôi, một thời mông muội. 

Theo tôi, chẳng những kinh tế, mà nền giáo dục ở miền Nam lúc đó cũng tốt hơn bây giờ 
rất nhiều. Thời đó, học sinh đều phải học thật, thi thật, và thi cử cực kì nghiêm túc. Hồi 
đó cũng có chuyện thi dùm này nọ, nhưng rất hiếm, và khi phát hiện thì bị xử lí theo pháp 
luật rất nghiêm chỉnh. Ngày xưa, thầy ra thầy, thợ ra thợ. Còn bây giờ thì ôi thôi, thầy thợ 
lẫn lộn cả. Loạn chuẩn mực. Sư sĩ loạn lên cả. Lại còn “phó tiến sĩ”, rồi tự nhiên một đêm 
thành tiến sĩ. Lại thêm cái gọi là “Tiến sĩ khoa học”! Còn “cao học” thì hô biến một phát 
thành “thạc sĩ”, thay đổi ý nghĩa của agrégé bao đời nay. Bác sĩ thì chuyên khoa I, chuyên 
khoa II, làm thế giới chẳng hiểu đó là gì cả. Thật hết biết!Thời tôi học tiểu học và trung 
học còn có môn “Công dân giáo dục”, dạy học trò cách cư xử xã hội, yêu kính người 
chung quanh. Ấy vậy mà nay nền giáo dục bên nhà mới bắt đầu nói đến chuyện dạy “kĩ 
năng sống” cho học trò! Hóa ra, nền giáo dục thời đó đã đi trước khá xa so với bây giờ? 
Nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc kể rằng “nhà phê bình Hoài Thanh. Sau năm 
1975, Hoài Thanh và bà vợ dọn vào Sài Gòn ở. Có hai hay ba lần gì đó, đâu khoảng 
1980, một người thầy cũ thường rủ tôi đến thăm ông. Câu chuyện thường lan man từ văn 
học đến xã hội. Một lần, Hoài Thanh chép miệng nói, đại khái: ‘Bản chất của chế độ 
nguỵ là xấu vậy mà không hiểu sao nó lại đào tạo con người giỏi thế. Ai cũng lịch sự. Cứ 
mở miệng ra là cám ơn với xin lỗi rối rít. Ngồi ở trong nhà, có ai đi ngoài đường chõ 
miệng hỏi cái gì mà mình trả lời xong, cắp đít đi thẳng, không thèm cám ơn một tiếng, thì 
không cần nhìn, mình cũng biết ngay đó là dân ngoài Bắc vào’.” 

Bây giờ, nhìn lại ai cũng thấy tiếc. Ai cũng đặt câu hỏi mang tính giả thuyết: “nếu”. Nếu 
không có biến cố 1975? Nếu sau 1975 không có những “dao động lịch sử” đau lòng? Nếu 
không có cải tạo? Nếu không có vượt biên? Nếu không có những biến cố hay dao động 
đó thì Việt Nam ngày nay sẽ ra sao? Sẽ như Thái Lan hay Hàn Quốc? Sẽ không có 
chuyện chúng ta nhìn Singapore một cách ngưỡng mộ như nông dân người nhìn ông phú 
hộ. Sẽ không có cảnh “xuất khẩu lao động”? Sẽ không có chuyện phụ nữ Việt xếp hàng 
cho người nước ngoài chọn vợ như món hàng? Sẽ không có chuyện Việt Nam đứng vào 
hàng các nước nghèo nhất thế giới? Không ai trả lời được câu hỏi mang tính giả thuyết, 
nhưng nếu những gì xảy ra trong thời gian qua là dữ liệu thì những câu trả lời mang tính 
giả thuyết trên cũng có cơ sở”. 
Đọc nhận xét của GS.NVT thấy mà đau! 

Trả lời  

42. onlooker đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 2:04 sáng  

@Bác gì nêu 5 phản biện về ISI: Bác Chim_nhon đã trao đổi với bác rồi. Nhưng tôi 
muốn phụ thêm vài nhận định để làm vấn đề sáng tỏ hơn.  
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1.- Về ISI và giáo sư, phép nói của bác là ngụy biện vì mập mờ. Bác dùng chữ “Thầy” 
một cách phóng khoáng. Thầy dạy tiểu học, thầy dạy trung học, hay thầy dạy đại học? GS 
Ngô Bảo Châu như chúng ta ở đây cũng có thầy tiểu học chưa từng có công bố quốc tế. 
Người thầy dạy bậc tiểu học của GS Ngô Bảo Châu nói theo bác là “thầy của những ông 
thầy”? Đến đây thì chắc bác đã thấy cái vô lý của bác rồi? Ở đây chúng ta không nói đến 
những người thầy như thế.  

Nếu bác chưa làm nghiên cứu khoa học, chưa có công bố quốc tế, thì bác không đủ tư 
cách để hướng dẫn nghiên cứu sinh. Trong điều kiện nào đó, vì thiếu thốn nhân sự hay vì 
trường mới ra đời, bác có thể dạy, nhưng bác là giảng viên chứ không thể là giáo sư 
được. Nếu bác chỉ truyền đạt kiến thức từ những gì trong sách giáo khoa thì bác không 
phải giáo sư. Nếu bác được phong giáo sư thì JIPV xem đó là giáo sư dỏm. 

Giáo sư khác với giảng viên ở tiêu chuẩn ISI. Giáo sư có nghiên cứu khoa học và có công 
bố quốc tế ISI. Ở vài nước như nước ta giảng viên có khi không đòi hỏi phải có công bố 
ISI, nhưng ở các nước tiên tiến thì họ phải có. Do đó, trong việc đánh giá một giáo sư, ISI 
chỉ là một tiêu chuẩn quan trọng nhất, là điều kiện cần. Xin nhấn mạnh là “quan trọng 
nhất” chứ không phải là tiêu chuẩn duy nhất nhé. Ngoài ISI, giáo sư còn phải có công đào 
tạo. Đào tạo cũng chỉ là một tiêu chuẩn cho GS, nhưng là tiêu chuẩn thấp. Ở các nước 
tiên tiến, không có giáo sư đại học nào mà không có công trình trên ISI. Bác hãy nhìn 
sang Thái Lan để mà học họ.  

2.- Về liên hệ với GS Mỹ hàng đầu = chứng cứ khoa bảng. Lại “có người tôi biết”! Cái 
này cũng là ngụy biện. Bác có vẻ ngây thơ quá nhỉ. Mấy ông GS Mỹ hàng đầu (hãy cứ 
cho là như thế) mà đến VN để tìm ông PGS và bác xem đó là chứng cứ về sự tài giỏi của 
ông PGS! Người ta có thể chỉ vì ngoại giao mà liên lạc hợp tác cho xong việc, chứ sự hợp 
tác đó không phải là cái con dấu chứng nhận ông PGS gì đó là “giỏi”. Nếu ông PGS đó 
không có công bố ISI thì tôi dám chắc với bác rằng trước mặt thì họ khen nức nở, nhưng 
đằng sau họ cười khinh khỉnh đó bác à. Đừng có lầm tưởng rằng người ta liên lạc mình là 
mình “giỏi”. Cũng có thể ông PGS chỉ là người bán dữ liệu cho mấy ông Mỹ để lấy tiền. 
Cái này thì có nhiều ở nước ta. Cũng có thể ông PGS là người nắm nguồn bệnh nhân để 
mấy ông Mỹ khai thác. Cái này tôi gọi là gian lận khoa học.  

Bác phải chỉ ra ông PGS đó là ai. Mấy ông “GS Mỹ hàng đầu” là ai? ở đâu? Hay là lại 
giáo sư dỏm? Lấy gì đế nói người đó là “hàng đầu”?  

3.- Cách tìm bài báo không khoa học? JIPV không chỉ tìm bằng tên bác à. JIPV còn phải 
xem xét đối chiếu với địa chỉ và lĩnh vực chuyên môn. Đáng lẽ bác phải khen tính cẩn 
thận của JIPV chứ, sao lại nói là “thiếu khoa học”. Thiếu khoa học là như bác đấy, nói 
mà không có chứng cứ, nói cho lấy có, nói một cách ngụy biện.  

4.- Về tiếng Anh, bác lại ngụy biện. Lại “có người”! Bác này hình như quen thói nói 
ngụy biện. Bác phải chỉ ra cụ thể người đó là ai, chứ nói chung chung “tôi biết người đó” 
thì sao tin được? Lấy gì để nói người đó là “giỏi”? Tạp chí hàng đầu của Nhật mà không 
có trong ISI là tạp chí xoàng bác à. Tạp chí hàng đầu của Nhật cũng viết bằng tiếng Anh 



và có trong ISI bác à. Chính người Nhật cũng chen chân đăng trên ISI. Nếu họ có công 
trình có chất lượng, không ai đăng ở Nhật cả. Bác nhớ cho điều đó nhé.  

5.- Vu khống của bác về chính trị và bias. Đây là một nhận xét hồ đồ. Bác phải có chứng 
cứ. Chính trị không có gì là thối, chỉ có khi người ta dùng nó vào mục tiêu phỉ báng và 
chụp mũ mới là thối. Thái độ của bác thiếu tư cách khoa học. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên 
cho bác. Bác còn thái độ này nữa tôi sẽ yêu cầu Admin cấm bác vào phòng này để nói 
chuyện.  

Chúng ta muốn hội nhập quốc tế. Chúng ta muốn có tên trong 200 đại học hàng đầu. 
Theo “luật chơi” quốc tế, muốn có tên trong danh sách đó, VN chúng ta phải có giáo sư 
giỏi, khá, có công bố quốc tế. Không có công bố ISI thì đừng nói chuyện lọt vào “top 
200″ gì gì đó. Cũng đừng nói “tôi là thầy của bậc thầy” hay “GS Mỹ qua đây còn tìm tôi” 
để làm bằng chứng “tôi là giáo sư giỏi” vì điều đó làm cho thiên hạ cười chết ngất như 
chơi.  

Người Mỹ có câu “If you cannot beat them, join them” – nếu bạn không thắng được họ, 
thì hãy tham gia với họ. Nếu chúng ta chưa có khả năng sáng chế ra luật chơi cho thiên 
hạ, thì chúng ta nên chấp nhận tham gia cuộc chơi mà thiên hạ đã và đang tham gia. Tất 
cả các ngụy biện khác chỉ làm cho chúng ta yếu kém thêm mà thôi.  

Onlooker 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 2:52 sáng  

Hơ hơ, bác chim_nhon và bác Onlooker phản bác hay quá, tôi không có gì bổ 
sung rồi  

Trả lời  

 Hoa Súng đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 6:18 sáng  

@Giaosudom4 
Mình là đọc giả rất khâm phục cách ứng xử của JIPV đối với mâu thẫn 
giữa bác PA và bác HH. Mình hoàn toàn đồng ý với những phân tích của 
bác trưởng phòng. 
Mình chỉ xin có một góp ý nhỏ vì mình thấy các bạn làm việc rất nghiêm 
túc. Theo mình không nhất thiết phải có những tung hứng đầy cảm tính 
như thế này nhất là khi bác cũng là một thành viên thuộc ban bệ của JIPV. 
Mình lại có cảm giác nó làm mất tính nghiêm túc của vấn đề (mình chỉ 
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cảm giác thôi). Nói thật mình cũng rất khâm phục bạn ở một số comments 
ở trên. 
Đôi dòng góp ý, mong JIPV luôn tốt hơn. Vì đây chỉ là góp ý không có 
phát triển ý gì thêm (mình cũng k biết post góp ý ở đâu) nên sau khi tiếp 
nhận mong các bác xóa comments này. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 8:12 sáng  

Hơ hơ, tôi mà cũng được guest editor “chiếu cố” nữa kìa. Tôi 
không phải tung hứng đâu, trước giờ có sau tôi nói vậy thôi, tôi nể 
2 bác chim_nhon và Onlooker thôi. Dù sao cũng cám ơn bác đã 
nhắc nhở, giaosudom4 không phải là kiểu người hay tâng bốc 
người khác đâu  
———– 
Giaosudom@: Đề nghị ME4 cẩn thận khi nhắc đến các thành 
viên khác. Đã edited comment của bác. Mong bác không giận. 

Trả lời  

43. onlooker đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 2:52 sáng  

@Bác Phương Anh: Về vấn đề xếp hạng đại học, bài tôi gửi được đăng trên một tạp chí 
khá nổi tiếng. Tác giả cũng là người rất nổi tiếng. Có rất nhiều bài báo về xếp hạng. Tôi 
thấy tạp chí Higher Education in Europe năm 2005 dành hẳn một số báo (số 30) để bàn 
về xếp hạng. Có vài bài rất hay và có ích. Bác nên tìm cách xin đồng nghiệp những bài 
trong số đó.  

Tôi chú ý đến bài “University rankings in China” của Nian Liu và Li Liu, vì muốn biết 
bên Trung Quốc họ đã làm gì và làm ra sao. Đọc xong, tôi thấy bài này có vẻ hợp với tình 
thế của bác hiện nay. Bài này chưa bàn đến phương pháp, chỉ bàn phần khái niệm và ý 
tưởng thôi.  

Tôi chỉ là người ngoại đạo và tôi có cái nhìn của kẻ ngoại đạo bác à. Theo tôi nhìn thấy, 
xếp hạng ở VN phải khác với các nhóm như ĐH Giao thông Thượng Hải hay THES. Tại 
sao khác? Tại vì chúng ta xuất phát từ một cái base thấp. Tại vì đại học chúng ta chủ yếu 
vẫn là đào tạo, nghiên cứu chưa phải là chủ đạo. Chúng ta không có ai có giải Fields hay 
Nobel. Chúng ta cũng chẳng có giáo sư hay nhà khoa học nào được xem là “highly 
cited”. Ngay cả những người “top” ở VN như bác Tụy cũng chỉ trung bình thôi chứ chưa 
đạt đến trình độ hicite đâu. Số bài báo ISI của ta cũng còn thấp. Thực tế trên cũng có 
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nghĩa là chúng ta không thể dùng bảng xếp hạng của ĐH Giao thông Thượng Hải hay 
THES cho ĐH VN được.  

Từ suy nghĩ như vậy tôi thấy chúng ta cần có bảng xếp hạng cho VN trước. Bảng xếp 
hạng VN cần có cái gì? Tôi đề nghị của tôi như vầy. Chúng ta chỉ nên dựa vào 3 scales để 
xếp hạng. Đó là scale về đào tạo, scale nghiên cứu khoa học và scale đóng góp xã hội. 
Mỗi scale phải có những chỉ số cụ thể. Ví dụ như đào tạo thì phải có những chỉ số như số 
sinh viên trên mỗi giảng viên, số sách trong thư viện trên mỗi sinh viên, máy tính, 
internet, vân vân. Về nghiên cứu thì phải có số bài báo công bố ISI, số bài báo trong 
nước, số trích dẫn, vân vân. Đại khái vậy. Bác phải suy nghĩ thêm về chỉ số cho mỗi 
scale. Sau khi bác đã chắc chắn, thì đến giai đoạn soạn questionnaire. Kế đến là thử 
nghiệm độ reliability của questionnaire, rồi mới tính đến chuyện thu thập data. Phải làm 
từng bước thôi. Chỉ riêng cái khoản phát triển và thử nghiệm questionnaire cũng là luận 
án thạc sĩ cho 2 em rồi đó nhé.  

Về phương pháp phân tích, bác đã có kinh nghiệm về exploratory factor analysis cũng là 
quí rồi. Nhưng phương pháp đó cũng chỉ exploratory mà thôi. Bác phải học qua phương 
pháp latent variable như các tổ chức quốc tế THES, GTTH đã làm. Nhưng bác cần phải 
có sự hợp tác của một chuyên gia về phân tích thống kê mới làm được mấy phân tích loại 
đó. Nhưng đây là hậu sự. Bây giờ bàn chuyện ý tưởng trước cái đã.  

Chúng ta cần một bảng xếp hạng mang tính khoa học cho VN. Bảng xếp hạng đó có thể 
là đòn bẩy để các ĐH VN phải có trách nhiệm xã hội. Hiện nay tôi thấy ĐH ta chẳng có 
trách nhiệm xã hội gì cả! Bảng xếp hạng đó chắc chắn sẽ bị phản đối dữ dội lúc ban đầu, 
cũng như khi các giáo sư đề nghị đưa ISI vào tiêu chuẩn GS ở VN vậy. Nhưng dần dần 
người ta sẽ thấy bảng xếp hạng là cần thiết. 

Onlooker 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:08 sáng  

Thưa bác Onlooker, 

Rất cám ơn những ý tưởng của bác.  

Theo đường dẫn của bác trong PubMed Central, tôi tìm và đọc được bài này, nói 
về những lỗi về đo đạc trong hệ thống xếp hạng của THE.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2927316/pdf/11192_2010_Article
_189.pdf 
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Bài ngắn gọn, vô cùng rõ ràng. Và tôi bắt đầu tin rằng có lẽ TT của tôi, dù chỉ 
toàn là các em nhỏ, không hiểu biết gì mấy về thống kê, cũng có hy vọng viết 
được bài có thể dược đăng trên một tạp chí được liệt kê trong ISI. Ví dụ như bài 
này (day dream?)  

Tất nhiên vẫn cần giúp đỡ ạ. Nếu có thể trao đổi trực tiếp với bác về những ý 
tưởng và công việc hiện nay của TT tôi thì tốt quá? 

Vì nếu TT tôi hiểu biết nhiều về ISI thì sự cổ vũ của TT tôi cho ISI sẽ rất hữu hiệu 
bác ạ. 

Mong tiếp tục nhận được những trao đổi từ bác và các bạn ở JIPV. 
————- 

Giaosudom@: Giaosudom rất vui khi bác đã có cảm giác nghiên cứu với 
chuẩn ISI. Vui thật sự nhé! JIPV thật sự không vui khi chỉ phong dỏm cho 
người khác đâu, bao giờ cũng muốn danh sách dỏm ngắn lại, bao giờ cũng 
mong có nhiều người được xóa dỏm, nhiều người có bài ISI (mời bác xem 
Phòng xóa dỏm và Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học của JIPV). Thống kê 
không phải là vấn đề lớn đâu, bác không nên cầu toàn. Lòng khao khát khoa 
học nghiêm túc là quan trọng, sau đó thiếu gì thì tìm cách bù vào, tự bù 
không được thì nhờ người khác giúp, từ từ sẽ được thôi (từ nay bác đã biết 
nên nhờ ai rồi phải không?). Nói vui “không có việc gì khó, chỉ sợ không chịu 
làm”. Xin phép hỏi bác: TT bác đã đăng ký tài khoản truy cập của Cục 
Thông tin khoa học & công nghệ quốc gia chưa? 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:36 sáng  

Bài bác đề cập đến chỉ là bình luận thôi, bác à. Bài đó không hẳn là một 
bài nghiên cứu original. Tôi nhớ trước đây bác GS Tuấn cũng có phê bình 
mấy cái bảng xếp hạng này trên Tia Sáng. Tôi mới tìm 1 bài gần đây bác 
ấy bình luận cũng vui vui, để bác tham khảo:  

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/213-vai-nhan-xet-ve-cach-xep-
hang-dai-hoc-chau-a 

Tôi nghĩ nếu quyết tâm và cố gắng, TT của bác có thể làm được vài việc 
chứ. Bây giờ thì TT bác chưa có khả năng phê bình các bảng đó đâu, vì 
TT bác chưa có tiếng trên ISI và cũng chưa có công trình nào góp công 
trong ngành. Một khi bác đã có tên tuổi rồi thì mới có thể qualified để lên 
tiếng bình luận được. Trước mắt, bác cứ làm original research, đừng nghĩ 
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đến việc bình luận trên Scientometrics vì tuy chỉ có vài trang nhưng nó đòi 
hỏi nhiều hơn là bác nghĩ.  

Phân tích thống kê dĩ nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bác 
biết bác muốn đạt được cái gì và câu hỏi của bác là gì. Khi đã có câu hỏi 
thì phương pháp sẽ xuất hiện thôi.  

Onlooker 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:17 chiều  

Do bác có yêu cầu mong tiếp tục nhận được những trao đổi từ bác và các 
bạn ở JIPV. nên tôi có comment: 

Bác mới review một vài bài ISI đã nói đăng trên Scientometrics: 
For 2009, the journal SCIENTOMETRICS has an Impact Factor of 2.167. 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 95 
18 Q1  

và BMC Medicine: 
For 2009, the journal BMC Medicine has an Impact Factor of 3.985. 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 132 18 Q1  

Có thể nói đây là những tạp chí tốt. Tôi nghĩ trước mắt theo như bác 
Onlooker nói ở những comment trước, bác nên chọn những tạp chí trung 
bình đã (như tạp chí Q2, Q3 chẳng hạn), rồi dần dần mới cố những tạp chí 
chất lượng cao hơn. 

Mà tôi nghĩ để làm nghiêm túc bác phải làm từng bước một: 1. Review 
(sách, papers, journals, patents, reports, presentation, sản phẩm); 2. 
Proposal; 3. Experiments; 4. Verify results, compare; 5. Publish. 

Chứ nếu đọc một vài bài đã có ngay ISI e rằng không ổn. Tôi chưa thấy ai 
làm nghiên cứu nghiêm túc làm được như thế cả. 
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Sorry lại nói định hướng, tổng quát cho bác. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 10:06 chiều  

Bác Chim_Nhon, 

Cám ơn bác về những gợi ý, định hướng, vv. Rất có ý nghĩa (dù 
không phải là tôi không biết, nhưng vẫn cần được có người nhắc 
nhở.) 

Tôi xin đính chính: tôi không nói, và cũng không nghĩ, là đọc một 
vài bài thì có ISI được ngay đâu. Chẳng qua chỉ đổi cách nghĩ, 
trước đây cho rằng nếu không có đầu tư thì không bao giờ nghĩ đến 
việc công bố quốc tế, còn bây giờ thấy điều đó không phải là 
không có thể xảy ra trong chính điều kiện hiện nay của mình thôi 
(mặc dù sẽ rất khó khăn, vì thời gian eo hẹp mà “cơm áo không 
đùa với khách thơ”, bác ạ!) 

Trả lời  

44. vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:27 chiều  

Gửi bác Phương Anh: 

Chắc bác nên xem qua một trường hợp ở vùng sâu, vùng xa (?) vẫn có công bố chuẩn ISI 
đây: 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/comment-page-
1/#comment-1344 

Trả lời  

45. Thanh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 5:04 chiều  

Qua trang JIPV, tôi có ý tường cho ra lò Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam. Các bác nghĩ 
sao? Tôi đã chọn được một “bài”, đó là vị bác sĩ giang hồ. Tôi quan sát thấy vị này vẫn 
còn tức tối sau vụ bị vạch mặt vừa qua, vẫn còn chửi nhám sau lưng. Những người như 
vậy cần được “lưu danh hậu thế” để thế hệ sau biết mà tránh. 
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Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 5:24 chiều  

Thực ra đấy là quyền của bác thôi.  

Nhưng JIPV đã có tuyên bố chính thức về vụ này rồi: 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment
-page-1/#comment-1322 

Chiến tranh đã kết thúc 35 năm rồi, quê hương nay đã khác rồi, có lẽ bác là “Việt 
kiều xa quê” khá lâu nên không biết thôi (j/k). Bác hãy khép lại quá khứ, hướng 
tới tương lai thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn những việc như bác đã 
nói. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:37 chiều  

Cảm ơn bác đã động viên. Giới thiệu bác blogger dỏm đầu tiên 
http://bloggerdomvn.wordpress.com/ 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:38 chiều  

Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải 

http://bloggerdomvn.wordpress.com/2010/09/21/blogger-
d%E1%BB%8Fm-bs-giang-h%E1%BB%93-h%E1%BB%93-van-
h%E1%BA%A3i-nick-d%E1%BB%8Fm-bs-h%E1%BB%93-
h%E1%BA%A3i/ 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 10:22 chiều  
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Trời ơi! Ủng hộ quá đi chứ. Mấy hôm nay sao gửi comment hiện lên chút xíu rồi 
thì đi đâu mất? Không ý kiến gì được? Phải lưu những kẻ giang hồ lại để tránh. 
Tớ cũng bị lừa luôn. Tớ chống gian dối nên gặp sư phụ dối gian nên đã bị lừa. BS 
giang hồ ơi! Hãy đợi tớ! 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 1:27 sáng  

Tôi đã nói rồi, đấy là quyền của các bác. Sai lầm thì ai cũng có, mọi việc kết lúc 
hợp tình hợp lý thì tốt hơn. 

Để tránh xảy ra “tái chiến” trên trang JIPV một lần nữa, tôi đề nghị bác Admin 
xoá các bài từ comment 145 đến comment này. Mong các bác thông cảm vì hiện 
nay theo mạch JIPV đang bàn về ISI, về phong dỏm, về vinh danh. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 1:51 sáng  

Chào bác Phó phòng! Tôi đâu có gì ảnh hưởng đến JIPV của bác đâu. Tôi 
đã ngưng làm thơ rồi, còn blogger dỏm thì tôi chỉ sưu tầm thôi và đâu có 
bàn luận bên JIPV đâu. Tôi tôn trọng các bác bàn về học thuật nên khi bác 
OngTu post bài thì tôi đã không post tiếp theo đó. Comments tôi chưa vi 
phạm, các bác xóa tội nghiệp lắm á. Nếu có viết thì tôi sẽ viết về học 
thuật, k bàn chuyện ân oán đâu. Mong bác hết sức thông cảm. 

Lúc nào bác rãnh thì cứ sang nhà bên chơi, vui lắm, 
http://bloggerdomvn.wordpress.com/ 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:10 sáng  

@Bác Thanh: Bác có nhà riêng thì phải chăm sóc cho nó! Bác nói 
thế thì tôi nghĩ cũng được đi. Các bác Onlooker, Phương Anh, 
Chim_nhon,…. đang tranh luận về chủ đề quan trọng. Mong bác 
không post những thông tin không liên quan vào đó. Dù comments 
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đúng quy định nhưng nó có thể làm gián đoạn những tranh luận về 
học thuật. Cảm ơn bác đã nhận ra được điều đó. Chúc bác vui. 

Trả lời  

o Hoa Súng đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:12 sáng  

Mình xin có một đôi lời gửi bác Thanh. Mình đồng ý là cần tuyên dương cái 
thiện, bài bác cái ác nhưng nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Cùng một đối 
tượng có thể có cả hành vi thiện và ác. Cái chúng ta cần tuyên dương hay bài bác 
là hành vi chứ không phải là đối tượng. 
Ngay cả khi bài bác hay tuyên dương hành vi chúng ta cũng nhìn nhận đa chiều. 
Việc này làm mình nhớ đến nhân vật Đề Bà Đạt Đa trong thời của đức Phật. Đề 
Bà Đạt Đa là người gây chia rẽ tăng đoàn và nhiều lần hãm hại đức Phật. Mọi 
người đã từng phê phán ông nhiều nhưng ngày nay người ta xem hành vi của ông 
là một pháp tu. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa gọi ông là Thiện Tri Thức và thọ 
ký cho ông thành Phật hiệu là Thiện Vương. Nếu không có những hành vi này thì 
cái thiện không được tỏa sáng, bài học có được sẽ không rõ ràng và không có mâu 
thuẩn để phát triển. Do đó, người tu theo pháp này vì chúng ta mà hy sinh nhiều. 
Xin bác hãy nghĩ về điều này. Như bác Chim-nhon đã đề cập, chúng ta nên nhìn 
về những mục tiêu chung lớn hơn và đừng chấp vào phương tiện. Hiển nhiên nếu 
thấy phương tiện này cần thiết thì mình không cản bác (có cản cũng chẳng được) 
Cô PA đã không nhắc đến chuyện này và cũng không muốn làm lớn chuyên. 
Mình nghĩ nên cho qua chuyện cá nhân này theo tin thần “tha thứ không phải 7 
lần mà là 70 lần 7”. Mình tin cô PA là người đầu tiên hiểu câu này. 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:29 sáng  

Comment mang tính “thiền” của bác rất có ý nghĩa. Đó là một tâm niệm 
trong ứng xử với đời. Vài tháng trước tôi có đọc một phỏng vấn một ông 
giáo sư (GS Tuấn?) trong đó ông nói đến cái tỷ số Zen rất có ý nghĩa. Tỷ 
số Zen có tử số là việc làm tốt và mẫu số là việc làm chưa tốt. Cái bí quyết 
là duy trì tỷ số Zen cho cao trong mỗi ngày mình sống. Nhưng duy trì 
được cũng khó vì mình có khi cũng vô minh. Vô minh dẫn đến vấn đề 
mình không nhận ra cái tốt và cái chưa tốt. Nay thấy comment của bác nên 
tôi nói vài câu mang tính thiền dỏm.  
Onlooker 

Trả lời  
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 Hoa Súng đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:44 sáng  

Kính gửi bác trưởng phòng 
Cháu nhỏ tuổi hơn bác và cô PA nhiều lắm xin đừng gọi cháu bằng 
“bác” . Cháu cũng xin lỗi vì đã làm loãng nội dung chính. Mong 
các bác tiếp tục trao đổi để thế hệ trẻ có thêm những bài học quý 
giá. 

Trả lời  

46. OngTu đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:11 chiều  

Thưa bác Onlooker và các bạn ở JIPV, 

Xin phép các bác được dùng nơi này để trao đổi về xếp hạng đại học, vì nó có liên quan 
khá trực tiếp đến những vấn đề được bàn trên trang này, cụ thể là ISI. 

Tôi đang viết một mạch chưa xem xét kỹ, và không sợ bị chê năng lực NCKH kém, cứ 
thử bày ra đây cho mọi người bàn nhé? 

Trong một comment hôm trước bác Onlooker có nói: 

Phân tích thống kê dĩ nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bác biết bác 
muốn đạt được cái gì và câu hỏi của bác là gì. Khi đã có câu hỏi thì phương 
pháp sẽ xuất hiện thôi.  

Hôm nay tôi đọc thấy entry này (lấy từ cùng một nguồn với bài viết về “Đo lường thư 
mục, xếp hạng toàn cầu và sự minh bạch”), xin gửi link để các bác đọc: 
http://globalhighered.wordpress.com/2010/09/21/governing-world-university-rankers-an-
agenda-for-much-needed-reform/ 

Tôi cũng theo dõi về các bảng xếp hạng toàn cầu này, và ủng hộ việc các trường đại học 
VN tham gia xếp hạng để biết mình ở đâu (nếu không thì báo chí cứ hỏi mãi: GD ĐH VN 
đang ở đâu trên bản đồ thế giới?). 

Từ quan sát các xu hướng liên quan đến xếp hạng qua các bài viết trong và ngoài nước, 
và cũng có đọc qua các bộ chỉ số của từng loại xếp hạng, tôi có những nhận xét: 

1. Mặc dù mục đích ban đầu của các bảng xếp hạng chỉ là để cung cấp thông tin cho 
người học, nhưng hiện nay nó đã mặc nhiên trở thành một công cụ đánh giá các trường 
đại học. Kết quả xếp hạng hiện nay đang được dùng như một chỉ số về outcome của một 
trường đại học (de facto, of course). Đã từng có hiệu trưởng một đại học ở Mã Lai (hình 
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như là UM) bị mất chức vì trường bị rớt hạng, mà lý do của sự rớt hạng này chỉ đơn 
thuần là do THE-QS đổi phương pháp xếp hạng (hình như có sự thay đổi định nghĩa 
“international students” của UM). Việc PTT NTN đưa ra “chỉ tiêu” có 1 trường VN lọt 
vào top 200 vào năm 2020 cũng nhất quán với nhận định trên: kết quả xếp hạng đã trở 
thành một công cụ quản lý. 

2. Nếu dùng kết quả xếp hạng như một công cụ đánh giá/quản lý chất lượng trường đại 
học (tương tự như việc dùng ISI và IF để quản lý chất lượng NCKH của giảng viên) thì 
nó khá giống với việc đánh giá và chấm điểm năng lực người học, là lãnh vực của tôi 
được đào tạo (mặc dù đã lụt nghề khá nhiều). Và những vấn đề về validity và reliability 
của thước đo rõ ràng là đáng quan tâm cả về lý luận, phương pháp lẫn thực tiễn. 

3. Trước tình trạng hiện nay tôi có vài câu hỏi: 

a. Riêng về các trường đại học châu Á: Tại sao cùng một trường đại học nhưng lại có vị 
trí khá là khác nhau trong 2 bảng xếp hạng khác nhau của QS là Bảng xếp hạng châu Á 
và Bảng xếp hạng toàn cầu? Tất nhiên câu trả lời hiển nhiên là vì các bộ chỉ số là khác 
nhau, but then, so what? Cuối cùng thì người học chỉ quan tâm đến thứ hạng cuối cùng, 
vậy nếu một trường châu Á có vị trí cao ở bảng xếp hạng toàn cầu nhưng lại có vị trí thấp 
hơn nhiều ở bảng xếp hạng châu Á, thì nên dựa vào đâu để chọn đây? 

b. Một cách tổng quát, chung cho mọi trường: 

i. Cách xếp hạng của QS dựa quá nhiều vào các chỉ số “cảm tính” là review, mặc dù cũng 
có những chỉ số khách quan như staff-student ratio (self-reported). Tôi tò mò về internal 
consistency giữa các breakdown scores cũng như tương quan giữa chúng với overall 
scores. 

b. Dù các bảng xếp hạng sử dụng chỉ số khác nhau (đôi khi rất khác nhau) nhưng một số 
trường lại có vị trí khá ổn định trên các bảng (ví dụ, trong top 10). Vậy có một g-factor 
underlying tất cả các factors tạo ra “chất lượng” hay “vị thế” của một trường đại học 
không, và nó là gì? Có phải cuối cùng đó là giảng viên giỏi, mà giảng viên giỏi thì được 
operationally defined là người có nhiều công bố ISI và highly cited hay không? 

3. Ứng dụng cho VN: 
Tôi muốn theo dõi các fluctuations trong các bảng xếp hạng của một vài trường đại học 
trong khu vực và giải thích chúng trong mối liên hệ với những chính sách quản lý của nhà 
trường, để từ đó rút ra bài học cho VN. 

Mơ hồ quá phải không các bác? Có lẽ chỉ là wishful thinking của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ 
nếu mọi người góp sức thì có lẽ chúng ta cùng làm được một cái gì có ích, cho TT của 
tôi, cho VN, và cho cả JIPV nữa vì nó giúp mọi người hiểu rõ mục tiêu và hoạt động của 
JIPV? 

Xin các bác cứ mạnh tay phê phán ạ, tôi sẽ học hỏi được nhiều lắm từ những lời phê phán 
đó. 



Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:14 sáng  

Tôi rất vui khi bác Phương Anh đã kiên trì trao đổi. Tôi đang lắng nghe các bác. 
Mong độc giả không post những vấn đề không liên quan đến chủ đề này, mong 
bác Admin lưu tâm cho. Xin cảm ơn rất nhiều. 

Trả lời  

o BaBeo đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 2:28 chiều  

Tôi mới tìm thấy bài này về xếp hạng đại học VN, xin gửi lên đây cho moị người 
đọc. 

http://scu-au.academia.edu/keronii/Papers/133666/Top-universities-in-Vietnam 

Trả lời  

47. onlooker đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 2:22 sáng  

Tôi nghĩ dù muốn hay không thì các bảng xếp hạng sẽ tồn tại. VN nếu muốn nhập cuộc 
thì cũng nên tham gia với các bảng xếp hạng, hay ít ra là phải làm một cái gì đó để cho 
thấy rằng chúng ta không chạy trốn vấn đề. Bác đã nhận ra vấn đề và đã muốn làm “cái gì 
đó” thì quá hay rồi. Dĩ nhiên là chúng tôi ủng hộ và yểm trợ bác với khả năng có sẵn.  

Tuy nhiên, hiện nay có lẽ chưa đến lúc chúng ta tham gia trực tiếp, mà chỉ tham gia gián 
tiếp. Chúng ta phải tự đánh giá mình trước. Do đó, những ý tưởng hôm nọ là để tự đánh 
giá mình.  

Tôi nghĩ bác có thể liên lạc thẳng với QS hay THE để xin các tài liệu mang tính kỹ thuật 
của họ để tham khảo cho việc phát triển questionnaire cho VN. Ý tôi muốn nói là bác tìm 
hiểu cho kỹ những chỉ tiêu họ dùng là gì, định nghĩa ra sao và tiêu chuẩn loại trừ như thế 
nào.  

Đứng trên quan điểm “khoa học cứng”, tất cả các bảng xếp hạng đều có vấn đề. Vấn đề 
lớn nhất là internal validity mà bác có đề cập đến. Vấn đề thứ hai có lẽ còn quan trọng 
hơn là tính external validity. Nhưng giới báo chí thì đâu có thì giờ và khả năng chuyên 
môn để chất vấn chuyện này. Đó là việc của bác.  
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Do đó, tôi nghĩ có 2 cách tiếp cận vấn đề cho VN. Cách thứ thất là bác dùng một 
questionnaire của họ cho vài chục trường ở VN và kiểm định tính validity của nó ra sao. 
Cái này gọi là external validation đó mà. Cách tiếp cận thứ hai là như tôi đề nghị hôm nọ, 
bác phát triển một questionnaire mới để đánh giá cho VN. Dĩ nhiên là trong questionnaire 
mới cũng có những câu hỏi của các tổ chức như THE hay QS, nhưng vẫn có câu hỏi đặc 
thù cho VN.  

Tạp chí Scientonetrics chỉ là một trong nhiều tạp chí chuyên về đo lường khoa học, chứ 
không hẳn là nghiên cứu về giáo dục đại học. Higher Education có lẽ là tạp chí về giáo 
dục đại học. Scientometrics nặng về phân tích và phương pháp hơn là Higher Education.  

Người viết bài bình luận theo dạng editorial hay commentary thường là những chuyên gia 
có tiếng trong ngành. Những bài bình luận thường là được tạp chí mời viết, chứ không 
phải tác giả tự nộp bài đâu. Để được mời, tác giả đã là người đã “thành danh” trong 
chuyên ngành, đã công bố nhiều original articles và đã được đồng nghiệp “công nhận”. 
Mấy bài bình luận thật ra chẳng có giá trị khoa học gì cả, nhưng nó lại là một thước đo vị 
thế của tác giả.  

Tôi thấy chỉ trong nghiên cứu đại học đã có khá nhiều tạp chí. Bác có thể tham khảo 
trong trang dưới đây để thấy vài tạp chí liên quan: 

http://homepages.wmich.edu/~abeach/HEjournals.htm 

http://resources.glos.ac.uk/tli/prsi/support/hejournals.cfm 

Onlooker 

Trả lời  

48. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 3:06 sáng  

Chào các bác! 

Cảm ơn các bác đã có những tranh luận rất bổ ích (cho tôi). 

Nhân đây tôi xin phép nêu vài vấn đề và mong các bác cho ý kiến. Sở dĩ tôi chưa nêu vì 
tôi không muốn tranh luận với người chưa biết ISI nhưng lại uyên bác nhất đất nước hình 
chữ S về giáo dục của Mỹ. Nay dưới sự lãnh đạn của bác Onlooker thì mọi thứ đã thanh 
bình (nịnh tí). Tôi mới dám xuất hiện chốn “giang hồ”  

1/ Xin các bác cho ý kiến về phản biện của ông GS này liên quan đến fake ISI journals. 
Tôi là người ủng hộ danh sách tạp chí ISI, nhưng chỉ số IF thì tôi hơi dè dặt tí; nhưng 
nhiều vị trong ngành tôi đã dùng phản biện của GS này để có ý phủ định ISI. Tôi hy vọng 
trao đổi của các bác sẽ đem lại nhiều thông tin thú vị: 
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http://www.ima.umn.edu/~arnold/ 

http://www.ima.umn.edu/~arnold/siam-columns/integrity-under-attack.pdf 

2/ Cũng do vị uyên bác nhất đất nước hình chữ S về giáo dục của Mỹ đánh trường dỏm 
kinh quá nên tôi đã không dám nêu vấn đề này. Bản thân tôi nghi ngờ các TS, ThS 
online. Tôi chỉ nghi thôi, chứ tôi chưa biết cụ thể ra sao? Mong các bác cho cái nhìn toàn 
diện hơn. 

3/ Xin các bác cho ý kiến về “Distance Learning Courses and Adult Education – The 
Open University, http://www.open.ac.uk/“. Tôi thấy họ cũng đào tạo Ts, Ths từ xa hay 
sao ấy? Tôi kiểm tra thử bên Toán thì về publication của họ hơn hẳn những khoa Toán ở 
Việt Nam, http://www.mathematics.open.ac.uk/. Qua đây tôi không biết chúng ta có nên 
phê phán distance learning không? Có phải bản chất nó không xấu, nhưng người dùng thì 
cố tình làm cho nó xấu đi phải không? 

Xin cảm ơn và chúc các bác khỏe! 

HTH 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 9:46 sáng  

Bác đã tiếp cận những thông tin đó thì chắc chắn bác biết cả rồi. Tôi tin như vậy. 
Qua cách trình bày của bác, rõ ràng bác là người biết chuyện. Có thể bác làm bộ 
hỏi để khiêu khích, hay mượn JIPV trả lời cho ai đó mà bác đang nghĩ đến. Đúng 
không? Hay bác muốn tôi tiếp tục “lãnh đạn” như bác viết? Vậy tôi thử lãnh 
đạn nhé:  

1.- Tôi thấy ông giáo sư đó có gì là phản biện đâu. Thật ra, những ý mà ông ta nói 
ra cũng chẳng có gì mới vì nhiều người cũng đã chỉ ra trước đây rồi. Tôi không 
nghĩ là có tạp chí ISI giả đâu. Mấy năm gần đây có mấy ông bà bên châu Phi và 
Trung Đông lợi dụng internet để làm tạp chí khoa học và móc tiền của các nhà 
khoa học lôm côm, mù mờ. Tôi biết đã có nhà khoa học chân chính ở VN bị bọn 
này làm tiền rồi. Cách họ làm tiền rất đơn giản. Họ lập ra một tạp chí có tên rất 
kêu như International Jounral of Incompetence (đùa chút cho vui ), rồi kêu gọi 
nộp bài. Vì thiếu thông tin và cần bài báo nên vài nhà khoa học VN mình nộp cho 
họ. Không đầy 1 tuần sau, họ nói bài báo đã được accepted. Dĩ nhiên họ không 
quên kèm theo lời nhắn gửi cho họ cái cheque 500 USD. Thế đấy. Vậy mà cũng 
có người mắc mưu họ. Nhưng những tạp chí dỏm này không thể nào có tên trong 
ISI được. Do đó, khó có thể nói fake ISI journal.  
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Còn bài “Integrity Under Attack” của Arnold thì cũng chẳng có gì mới. Tôi thấy 
bài này như là một bài đấm vào “straw man”. Ông ấy dựng nên cái hình nộm IF 
và đấm vào đó, rồi tự thấy mình chiến thắng. Tôi nghĩ người “biết chuyện” đều 
hiểu rằng IF không phải là chỉ số hoàn chỉnh, nhưng nó hoàn chỉnh hơn là … 
không có chỉ số. Tôi hỏi các bác 2 câu nhé:  

Một: Xin hỏi các bác bên toán là nếu các bác công trình tốt sẽ có cơ hội chiếm 
Fields medal, các bác chọn các tạp chí nào sau đây? Annals of Mathematics hay 
Russian Academy of Sciences Sbornik Mathematics?  

Hai: Giữa 2 tạp chí Higher Education và Scientometrics, cái nào có uy tín hơn? 
Lấy gì để làm thước đo?  

Nếu câu trả lời cho câu hỏi một là chọn Annals of Mathematics, thì câu hỏi kế 
tiếp là tại sao, tại sao các bác chọn nó? Nếu câu trả lời là IF thì rõ ràng đó cũng là 
câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Như vậy IF vẫn có ích đó chứ. Phải không?  

Con dao bầu có thể có ích nhưng cũng có tiềm năng gây tác hại. Nếu biết dùng nó 
thì sẽ đem lại lợi ích cho bệnh nhân, nếu lạm dụng thì nó dễ trở thành vũ khí giết 
người. Tương tự, IF nếu dùng đúng mục tiêu thì sẽ cho chúng ta thông tin có ích, 
còn dùng sai mục tiêu thì nó trở nên “vũ khí” hại nhà khoa học.  

2.- Tôi không nghĩ ra làm sao có thể học tiến sĩ online được. Học ThS online, như 
ngành luật hay văn học, thì còn có thể tưởng tượng cho vài ngành, chứ học TS mà 
online thì tôi không nghĩ ra. Nhưng ngay cả học ThS thì người ta vẫn có thi định 
kỳ đó chứ, vẫn có tập trung vào campus theo định kỳ chứ không bao giờ có 
chuyện online 100% đâu.  

3.- Theo tôi biết Open University là một đại học nghiêm chỉnh và có uy tín. Tôi 
mới ghé qua thì thấy họ viết rõ ràng rằng “PhD students at the OU are full-time, 
on site” chứ đâu phải online đâu (http://kmi.open.ac.uk/studentships/phd.php) hay 
“PhDs usually last three years with full-time study, or six years with part-time 
study” (http://www3.open.ac.uk/study/research-
degrees/explained/degrees_we_offer/doctor_of_philosophy.htm).  

Tôi nghĩ distance education có vai trò của nó. Nó cho người ta có cơ hội tiếp cận 
giáo dục đại học và mở mang dân trí. Những đối tượng có thể hưởng lợi từ 
distance education là người ở vùng xa thành thị, người đang có việc làm nhưng 
không có thời gian để theo học fulltime, người cao tuổi, nội trợ, vân vân.  

Nhưng đó phải là những chương trình học nghiêm túc như Open University, chứ 
không phải như Irvine University hay các trường dỏm bên Mỹ và VN.  

Onlooker 

Trả lời  
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 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 8:00 chiều  

Cảm ơn bác Onlooker đã trao đổi chi tiết và khoa học. Xin lỗi bác vì tôi 
viết nhầm “lãnh đạn” (thay vì lãnh đạo)  

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 10:59 sáng  

2,3. Các đào tạo online, e-learning, cyber lectures, distance learning, vv… phù 
hợp cho việc course work hơn là nghiên cứu. Vì nghiên cứu cần tương tác nhiều 
hơn là việc học môn học.  

Tôi cũng cho rằng VN chưa nên khuyến khích và công nhận các loại hình đào tạo 
kể trên vì VN chưa đáp ứng được phần đa các yếu tố sau: 

- Ý thức học hành nghiêm túc, không gian lận chưa đạt yêu cầu. Chỉ khi nào 
người học phải cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhục nhã khi quay cóp, gian lận trong thi 
cử, trong học hành thì mới ổn. Và chuyện gian lận trong học hành gần như cực kỳ 
hiếm hoặc không tồn tại. Khi đó các loại hình trên mới OK. 

- Hạ tầng kỹ thuật của VN chưa cho phép xây dựng hệ thống cyber lectures có thể 
tương tác giữa thầy với trò thật tốt. Chứ record vài lectures rồi đưa lên mạng, thầy 
giảng cứ giảng, trò có học hay ko ko ai kiểm chứng thì ko ổn. Hơn nữa, để mua 
được hệ thống hiện đại rất đắt tiền, VN sợ ko kham nổi. 

- Xã hội VN còn chuộng bằng cấp, bằng cấp là để thăng tiến chứ không phải để 
khẳng định kiến thức mình học được. Chỉ khi nào học để làm việc tốt hơn, không 
quan tâm đến bằng cấp thì mới ổn. 

Trả lời  

49. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 11:27 sáng  

Bàn thêm về distance education. Distance education (giáo dục từ xa) được định nghĩa là 
một phương thức học tập và giảng dạy mà trong đó hơn 50% bài vở được chuyển giao 
đến học sinh qua phương tiện từ xa (như băng hình video, đĩa CD-ROM, internet …). 
Năm 1971, trường Đại Học Mở (The Open University) ở Anh ra đời, dạy học hoàn toàn 
qua hệ thống thư tín. Có lẽ đây là “trường đại học từ xa” đầu tiên trên thế giới. Qua ba 
mươi năm hoạt động, hiện nay trường này có khoảng 200.000 sinh viên theo học, và đã 
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tạo được uy tín cao. Hơn chục năm trước đây, Đại học Quốc tế Jones (Jones International 
University) được thành lập ở Denver hoàn toàn không có trường lớp mà chỉ dùng internet 
và các công nghệ thông tin để dạy học. Theo ước tính của các chuyên gia, cuối năm 2000, 
có khoảng 75% các trường đại học Mỹ có chương trình GDTX. Trong những cựu học 
sinh nổi tiếng đã tốt nghiệp qua hệ thống đào tạo từ xa phải kể đến Nelson Mendela 
(Tổng thống Nam Phi) và Desmond Tutu (Tổng giám mục Nam Phi và người được trao 
giải Nobel về Hoà bình). 

Tôi nghĩ nghĩ giống như bác chim_nhon. Tôi nghĩ GDTX có một vai trò tích cực trong 
việc xã hội hóa giáo dục ở nước ta. Nhưng ta không thể nào bỏ qua những nhược điểm 
của GDTX như thiếu sự tương tác giữa người dạy và người học, và vai trò của người dạy. 
Chúng ta cũng không nên suy nghĩ một cách đơn điệu và lạc quan rằng công nghệ thông 
tin hiện đại sẽ khắc phục được những nhược điểm trên. Kỹ thuật hiện đại chỉ bổ sung, 
chứ không thể nào thay thế được, sự liên đới tình cảm giữa người thầy và người trò.  

Một trong những bất lợi, hay có thể nói là điểm yếu, của GDTX là sự xa cách giữa thầy 
cô và học sinh. Những người cổ động cho GDTX nghĩ rằng sự xa cách này có thể được 
khắc phục bằng kỹ thuật tin học và thông tin viễn liên. Điều này chỉ đúng một phần. Với 
công nghệ thông tin hiện đại ngày nay, học sinh có thể nhận bài hay thậm chí nghe và 
nhìn thầy/cô giảng bài trên màn ảnh của máy vi tính. Nhưng thực tế cho thấy các công 
nghệ thông tin hiện đại này chỉ có thể đóng vai trò bổ sung, chứ không thể thay thế, sự 
trực tiếp đối diện giữa thầy và trò được. Sự thiếu liên đới giữa học sinh là một vấn đề cổ 
điển, đã được biết đến và kinh nghiệm qua hàng trăm năm trước đây, nhưng cho đến nay, 
vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục được nhược điểm này. 

Sự xa cách thầy cô còn làm cho người học sinh trở nên thụ động trong việc giao tiếp với 
công chúng ngoài đời, một hiện tượng mới được công nhận là một hội chứng tâm lý 
thường thấy trong những người quá tùy thuộc vào máy vi tính và internet. Vì thụ động 
nên người học sinh không có khả năng lý luận, lý giải trước công chúng, một điều thiết 
yếu của một công dân trong một xã hội dân chủ. Nếu một người học sinh tốt nghiệp đại 
học thiếu trang bị khả năng này tức là trường đại học đó chưa làm tròn chức năng giáo 
dục đối với người học sinh và xã hội. 

Vấn đề nữa là chất lượng. Nhiều nghiên cứu trong hai thập niên qua cho thấy chất lượng 
của GDTX có khuynh hướng tùy thuộc vào môn học. Trong các môn học xã hội và nhân 
văn, GDTX có hiệu năng không kém gì giáo dục chính quy là bao. Nhưng các môn học 
khoa học hay các môn học đòi hỏi chút thí nghiệm thì chất lượng GDTX kém hẳn hệ 
thống giáo dục chính quy. Chẳng hạn như trong môn Thống kê học ngày nay hầu như 
mọi phương pháp phân tích đều được tự động hóa trong các phần mềm; và vì thế, bất cứ 
ai với một trình độ biết dùng máy vi tính đều có thể làm vài phân tích thống kê khá phức 
tạp mà ngày xưa chỉ có các chuyên viên lành nghề có trình độ toán khá mới làm được. 
Nhưng những người này không thể hiểu được các phương pháp và lý thuyết đằng sau 
những hiệu lệnh trên máy vi tính, không hiểu ý nghĩa của bài toán, và không biết cách 
ứng dụng của những phương pháp này có thích nghi cho một trường hợp nào đó hay 
không. Nhiều học sinh GDTX lâm vào tình trạng tương tự như người dùng các phần mềm 
phân tích thống kê ngày nay: thiếu đào sâu.  



Ở nước ta, hình như chưa có một nghiên cứu khoa học nào so sánh trình độ và chất lượng 
giữa học sinh hệ GDTX và giáo dục tập trung, nhưng qua nhiều mẩu chuyện trên báo chí, 
người ta có cảm giác là chất lượng đào tạo qua GDTX chưa đạt đến một mức độ để nhà 
nước có thể đưa lên thành một quốc sách. Đây lại là đề tài cho bác Phương Anh để 
nghiên cứu!!!  

Onlooker 

Trả lời  

o OngTu đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 11:52 sáng  

Ở nước ta, hình như chưa có một nghiên cứu khoa học nào so sánh trình độ và 
chất lượng giữa học sinh hệ GDTX và giáo dục tập trung, nhưng qua nhiều mẩu 
chuyện trên báo chí, người ta có cảm giác là chất lượng đào tạo qua GDTX chưa 
đạt đến một mức độ để nhà nước có thể đưa lên thành một quốc sách. Đây lại là 
đề tài cho bác Phương Anh để nghiên cứu!!! 

Hic hic hic! 

Thưa bác Onlooker và các bác, 

Tôi đang tự hỏi, không hiểu “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào mà tôi lại 
“dẫn xác” vào cái trang JIPV này cơ chứ?  

Vì gần đây tôi đã “thề độc” không động đến sách vở, nghiên cứu gì gì nữa hết, 
đặc biệt là nghiên cứu về giáo dục, vì làm để làm gì trong cái cơ chế thật giả lẫn 
lộn như thế này, và chẳng phải các ngành KHXH là ngành bị đánh giá kém nhất 
trong các ngành khoa học đó sao? 

Thôi thì trả hết chức vụ, công việc, chất lượng gì cũng mặc, về xách túi đi dạy 
tiếng Anh tà tà cũng kiếm sống khỏe, khỏi mệt đầu, khỏi tranh cãi, khỏi mang 
tiếng xấu, khỏi bị chửi vv như hiện nay.  

Nhưng vì bị “khích” (các bác khích giỏi thật đấy, đặc biệt là bác Onlooker, đa tạ 
bác) nên tôi lại “nổi máu” muốn làm một chút, viết một chút, và … công bố một 
chút, why not (tất nhiên là rất không dễ ạ, for sure). 

Những gợi ý của bác Onlooker và các bác là rất thú vị. Tiếc là tôi bận ghê gớm ạ, 
vì lớp việc cơ quan (TT của tôi), lớp việc nhà, lớp phải chạy sô kiếm sống … 

Thực sự, quanh vụ xếp hạng đại học và ‘đẳng cấp quốc tế” tôi cũng có viết lách 
một chút. Ít nhiều có những ý tưởng giống giống với bác Onlooker. Và tôi mới 
tìm ra một bài tôi đã viết hồi năm ngoái nhưng chưa công bố ở đâu. Số liệu thì đã 
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cũ, phương pháp chưa làm đến nơi đến chốn (chỉ mới dưới dạng reflective 
writing), nhưng ý tưởng thì tôi thấy vẫn còn dùng được. 

Tựa bài viết (tôi là tác giả ạ) đại khái là “Nguồn lực, cơ chế quản trị, và kết quả 
xếp hạng đại học quốc tế”. 

Rất tha thiết mong các bác đọc giúp và góp ý xem những ý tưởng như trong bài 
đó có đáng để phát triển ra thành một đề tài nho nhỏ và viết ra một cái gì đó có 
thể (tập tành) công bố không ạ? 

Link (trên google docs) ở đây: 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AW3GcuCxvQVBZDU5czczcV83MTl2Yn
Y1MmpocQ&hl=en&authkey=CN3R5tAP 

Rất mong được các bác đọc và góp ý ạ. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 12:19 chiều  

Điều tôi ấn tượng là bác không để học vị TS hay BS trong bài viết. Tôi 
cũng đang chờ các bác ở đây nhận xét thế nào. Cũng xin đa tạ bác đã giúp 
Tạp chí tôi phát hiện và đăng được một “bài” đầu tiên;-) 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 12:12 sáng  

Cám ơn bác đã tin tưởng JIPV cho đọc bài chưa công bố. Tôi chỉ là 
“người ngoại đạo” nên chỉ bàn được chuyện bên lề. Nhận xét, phê bình 
luôn là việc không công bằng. Bác đã bỏ ra một lượng thời gian đáng kể 
để viết bài, vậy mà tôi hay ai đó đọc sơ qua rồi phán thế này thế nọ. Phán 
như thế dâu thể nào công bằng cho bác được. Phải không? Nhưng thôi, 
bác đã hỏi thì tôi cũng cố gắng đây.  

Trong đoạn đầu bác trích dẫn ông Salmi về 3 điều kiện cần cho một đại 
học đẳng cấp quốc tế, nhưng có lẽ bác phải nói đến những điều kiện đủ. 
Đáng lẽ bác theo đuổi và lý giải 3 điều kiện cần đó, nhưng tôi có cảm giác 
bác tuyên bố điều kiện xong rồi bác bàn sang vấn đề khác. Ví dụ như đoạn 
trên nói về 3 điều kiện cần cho một đại học đẳng cấp quốc tế, nhưng ngay 
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đoạn dưới thì bác lại bàn về nỗ lực cải cách giáo dục ở các nước phát triển. 
Điều này làm cho độc giả khó theo dõi bài viết vì nó thiếu tính coherence.  

Một điểm khác về tính coherence. Trong một đoạn bác trình bày số liệu 
rồi viết “Như vậy, trong khối các nước nói tiếng Anh, Mỹ chiếm 55% vị 
trí hàng đầu; Anh 11%; Canada 5%, và Úc 4%, tổng cộng là 75%”, một 
đoạn khác “Số trường thuộc các nước nói tiếng Anh trong 100 vị trí đầu 
bảng của THES là 70 trường (Mỹ 37%, Anh 17%, Úc 7%, Canada 5%, 
Hồng Kông 3%, và Singapore 1%), tổng cộng 70%” nhưng bác không cho 
người đọc biết bác đi đến nhận xét gì từ hai dữ liệu vừa kể. Cái này cũng 
như bác “đánh trống bỏ dùi”  
Ngoài ra, tôi không thấy mục tiêu và kết luận của bác là gì. Đoạn cuối 
cùng bác đặt câu hỏi, mà hình như cũng là câu trả lời của bác. Tôi có cảm 
tưởng sau khi điểm qua những luận điểm, những điểm yếu mạnh, những 
yếu tố xếp hạng, vân vân bác tỏ ra dè dặt hơn và chưa dám nói gì.  

Có nhiều vấn đề nội dung bác cần phải chú ý. Ví dụ như bác viết rằng 
“SJTU chú trọng đánh giá thành quả của hoạt động nghiên cứu của một 
trường, sử dụng những thông tin định lượng khách quan như số cựu sinh 
viên đoạt giải Nobel” nhưng câu này chưa hẳn là đúng và đủ. SJTU họ sử 
dụng chỉ tiêu giải Nobel và Fields và những bài báo trên Science, Nature; 
họ đếm những chỉ tiêu đó cho giáo sư / giảng viên của trường VÀ cựu sinh 
viên của trường. Một ví dụ khác, bác viết rằng “THES chú trọng nhiều 
hơn đến các thông tin định tính thông qua ý kiến của các đồng nghiệp và 
các nhà tuyển dụng về vị thế của các trường, đồng thời quan tâm nhiều 
hơn đến hoạt động giảng dạy của một trường đại học, chứ không chỉ quan 
tâm đến nghiên cứu” cũng cần xem lại, bởi THES cũng sử dụng thông tin 
định lượng đó chứ. Những thông tin mà bác nói là “định tính” qua survey 
thực ra là “chủ quan” hơn là định tính. Trong thực tế họ bảo đồng nghiệp 
cho điểm, và như thế bác không thể nói họ định tính được, mà là chủ quan 
(subjective).  

Tôi nghĩ về hình thức thì bác vẫn chịu ảnh hưởng cách viết của giới 
KHXH. Ví dụ như bác trích dẫn bằng tiếng Anh hay dịch, hay nêu tên tác 
giả, vân vân. Cái này thì không ngạc nhiên vì bác xuất thân từ đó. Nhưng 
ngày nay, ngay cả tạp chí KHXH quốc tế cũng ít ai viết như thế. Bác có 
thể nhìn qua tạp chí Higher Education thì rõ. Không cần phải trích dẫn 
nguyên văn của họ, nhưng cần trình bày lại cách hiểu của bác trong bối 
cảnh của bài viết.  

Cách trình bày bảng số liệu của bác rất khó đọc và lượm thượm. Thay vì 
cột thì bác cho dòng! Có vài nguyên tắc về cách trình bày bảng biểu, 
nhưng tôi không muốn nói ra ở đây. Tôi nghĩ bác nên sửa lại mấy bảng số 
liệu này.  



Nói tóm lại, bài viết của bác có lẽ xếp vào nhóm bình luận, chứ chưa phải 
nghiên cứu. Toàn bộ bài viết là trích dẫn dữ liệu của người khác, chứ bác 
chưa có dữ liệu nào. Hình như bác cũng chưa đưa ra nhận xét hay kết luận 
gì. Tuy nhiên, bài viết này có thể là tiền đề cho bác phát triển ý tưởng cho 
một nghiên cứu nay mai.  

Onlooker 

Trả lời  

 OngTu đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 1:43 sáng  

Thưa bác Onlooker, 

Rất cám ơn cách làm việc nghiêm túc của bác. Phản biện tức là chỉ 
ra điểm chưa hoàn chỉnh, và nó là một công việc khó nhọc. Bác đã 
làm cẩn thận, mà đặc biệt là làm … không công. Cho nên, một lần 
nữa cám ơn bác. 

Bác có nói đến thói quen viết của tôi giống những người viết trong 
ngành XHNV. Chắc chắn là có một sự khác biệt, bác ạ. Và cũng 
đúng là bài viết của tôi (không chỉ bài này mà là nhiều bài khác) và 
của những người thuộc ngành XHNV chỉ mang tính bình luận, ý 
kiến hơn là original research với số liệu mới. Có lẽ nó cũng là bản 
chất khác nhau của ngành nữa bác ạ (ngoài việc, có lẽ thế, chưa 
quen với phong cách và yêu cầu của các tạp chí ISI?) 

Tôi vẫn nghĩ chân thành rằng các thầy cô của khối ngành XHNV 
cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn, vì có nhiều ý tưởng có thể 
phát triển sâu thành những nghiên cứu nghiêm túc, nhưng do thiếu 
điều kiện nên những ý tưởng chỉ có thể ghi lại hoặc viết ở dạng 
half-finished product như vậy thôi. 

Nhân tiện, bài viết mà bác đã bỏ công đọc giúp, thật ra tôi đã viết 
để gửi cho những người có trách nhiệm như một tiếng nói phản 
biện hoặc tham mưu của tôi, bác ạ. Và do tính “thời sự” của nó, tôi 
đã phải viết xong rồi gửi đi cho những người mà tôi nghĩ là cần 
đọc (không phải công bố). Nhưng cũng tiếc công viết và ý tưởng 
nên mới gửi bác đọc. 

Cám ơn bác một lần nữa, những trao đổi rất thú vị, bổ ích. 

Trả lời  
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 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 8:08 sáng  

Dùng chỉ số nào để so sánh hoặc dùng model nào gần như là key 
hoặc idea để ra báo rồi. Cái này là khó nhất nên bác phải suy nghĩ 
thật nhiều. Rất tiếc VN ta chưa có nhiều trường có mô hình thử 
nghiệm mới (?) nên việc lấy số liệu khá khó khăn. Bác có thể cân 
nhắc các chỉ số để đánh giá hiệu quả của quản lý, cũng như hiệu 
quả của phưong thức giáo dục: 
- Tương quan giữa tiền công chi trả cho giáo viên/giảng viên trình 
độ của giảng viên. 
- Thu nhập của sinh viên ra trường. 
- Số sinh viên có việc làm/thất nghiệp/có việc làm muộn 1~2 năm; 
cũng như sinh viên có thể học tiếp lên master or ph.d. 

Hoặc có thể dùng số liệu ở những nền giáo dục khác như 
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, vv… Nhưng những số liệu này 
bác phải chế biến theo cách của bác để đạt được mục đích của 
mình và chưa ai dùng. 

Tôi là người ngoại đạo, dùng kiến thức của một anh về công nghệ 
góp ý về giáo dục e rằng hơi lệch pha. Tôi nghĩ bác nên liên kết 
với người VN cùng ngành ở trong nước, ở nước ngoài để trao đổi 
thêm. Bác và các bác ở trung tâm cũng nên tham gia các forum 
chuyên ngành, ở đó cũng có rất nhiều chuyên gia đủ mọi level, có 
thể có nhiều lời khuyên chính xác và bổ ích hơn. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 4:28 sáng  

Bài phản biện của bác Onlooker có lẽ là khá đủ rồi. Tuy nhiên, tôi cũng 
thử đóng vai một anh reviewer xem sao (bác Onlooker là Associate Editor 
nhé). Vì khác ngành nhau rất nhiều nên có thể những comments dưới đây 
không chuẩn, không dùng được thì bác bỏ qua nhé. 

Về nội dung: Phần mở bài thiếu nêu vấn đề tồn tại và thành quả của 
nghiên cứu đạt được. Chữ in đậm trong paragraph 1 không phải là nêu vấn 
đề tồn tại, mà điều đó là hiển nhiên đúng. Tôi nghĩ vấn đề tồn tại (có thể) 
bác đã nêu ở cuối bài: cơ chế quản lý cũ kỹ, nguồn lực vật chất thua xa các 
nước tiên tiến. Nên motivation là: thay đổi cơ chế quản lý. Giả sử đây là 
motivation của bác thì phần introduction và review lại chưa support đủ 
cho điều này. 
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Phần review or introduction: theo tôi một conference paper để được accept 
chỉ cần hình vẽ đẹp, giải quyết một vấn để nhỏ nào đó. Bây giờ conference 
paper quá nhiều rồi, nên chắc gần như accept cả, trừ một vài conference 
đầu ngành còn nghiêm túc một chút. Còn journal paper để reviewer đọc và 
chấp nhận đăng thì cái logic của vấn đề, phần introduction lại là quan 
trọng nhất. Vì tôi tin là phần đa các rewiewer không thể hiểu chi tiết vấn 
đề mà bác đang làm, họ chỉ chấp nhận bài của bác vì cái logic, giải quyết 
vấn đề một cách logic là được. Theo tôi nghĩ hầu hết bài này là review.  

Bây giờ vấn đề đặt ra là bác phải nêu vấn đề tồn tại của giáo dục là gì? 
Tính cấp thiết phải thay đổi nó ra sao? Số liệu của riêng bác để thuyết 
phục lãnh đạo cần đổi mới cơ chế, hoặc reviewer chấp nhận đăng bài của 
bác? Trường nào, viện nào thay đổi cơ chế đã thu được thành quả tốt hơn 
cơ chế cũ? Tôi đọc cái này (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-
tich/2010/09/3BA20AA8/ tức nhiên bài này title là sai, nên dùng từ “tiềm 
năng” hơn là khẳng định) không biết bác có thể lấy số liệu của trường đó 
để dùng ko? 

Nói tóm lại tôi nghĩ bác đừng tự ti quá, từng bước từng bước một, rồi sẽ có 
nghiên cứu hoàn chỉnh thôi. Bác là lãnh đạo trung tâm, bác có thể giao 
việc cho từng người làm từng phần để hoàn chỉnh nghiên cứu của bác. 
Điều này tôi tin là bác biết rồi.  

Như vậy, theo như 4 bước tôi đã góp ý bác ở comment trước, bác còn 
thiếu phần giải quyết vấn đề, kết quả thực nghiệm, và so sánh nhé. 

Về hình thức: Title không mạnh, không nói lên vấn đề đã giải quyết. Thêm 
nữa, tôi chưa thấy hoặc có thể rất ít người dùng cite ở title bài báo. Ngay 
cả phần abstract nhiều journal còn cảnh báo không được dùng. 

Paragraph 1 và 2, và nhiều paragraphs khác nữa chỉ có 2 câu. Như thế 
không thể coi là một paragraph được. Thêm nữa, cuối paragraph bác lại 
cite, như thế làm cho rewiewer có cảm giác (cảm giác thôi nhé) lá bác lấy 
nguyên paragraph của người ta. 

Tôi cũng đồng ý với bác onlooker ở trình bày: trên tiếng Anh, dưới tiếng 
Việt là không chuẩn đối với một bài nghiên cứu. Mà bác không nên trích 
dẫn cả câu, cả paragraph của người khác đâu nhé. Bác phải viết theo ý 
hiểu của mình. Một số nơi như Úc (hình như thế) họ đã có phần mềm 
kiểm tra xem có copy ở nguồn khác không. Hoặc như ở Harvard, một 
homework nhỏ bé họ cũng bắt không được lấy bất kỳ câu, phần nào từ nơi 
khác, và phải ghi nguồn rõ ràng. Họ làm rất nghiêm về vấn đề này. 

Ngoài ra, số liệu bảng, cứ cho đấy là của bác thì cách trình bày cũng đơn 
giản quá. Bác có thể vẽ dạng curve, dạng cột, vv… Cái này tuỳ thuộc vào 
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số liệu của bác. Để biết làm thế nào biểu diễn số liệu tốt nhất bác phải đọc 
thật nhiều ISI journal, từ đó bắt chước theo của họ là được mà. 

Nói tóm lại bác đừng tự ti qua, đừng nản. ISI cả Tây và ta đều không thấy 
dễ. Tức nhiên là không quá khó, không thể đạt được. Bác quyết tâm và 
làm đúng cách thì vẫn đạt được thôi. 

Trả lời  

 OngTu đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 8:52 sáng  

Cám ơn bác Chim_Nhon nhiều. 

Ý tưởng dùng số liệu của VGU để làm đối chứng so sánh với các 
trường khác là rất hay. Tất nhiên về mặt phương pháp sẽ còn nhiều 
điều phải bàn lắm ạ. Vì làm thế nào để đo sự khác biệt và hiệu quả 
của “governance”, bác nhỉ? 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 11:04 sáng  

Tôi nghĩ bác PA nên đọc và review nhiều bài ISI thì mới có 
cài nhìn tổng quan hơn. Qua đó, bác và người nơi bác sẽ 
biết nên bắt đầu như thế nào? Hiện tại tôi có cảm giác bác 
còn hơi mơ hồ về tầm của một bài ISI (hơi cảm tính, xin lỗi 
bác). Nhưng tôi thích sự kiên nhẫn của bác. Chúc bác thành 
công. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 11:14 sáng  

Bác nên có một seminar ở TT của bác. Sưu tầm những bài 
ISI mà bác và nhóm bác quan tâm. Phân công nhau đọc, 
trình bài, bàn luận,…. từ từ thì tự nhiên sẽ có cảm giác, và 
trong một buổi bình minh nào đó bác sẽ có ý tưởng thôi. 
Không thể có ngay được đâu, nhưng không có gì là không 
thể! Tôi thấy tư tưởng bác đã thông thông rồi, bây giờ là 
hành động. 
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Bác có khi nào nghĩ rằng bác nên mời những người trong 
danh sách này đến nơi bác để trình bày về kinh nghiệm 
công bố ISI không? 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-
danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/ 

Rất nhiều người trong số đó thuộc ĐHQG nơi bác. Tôi thấy 
danh sách này là trung thực, chưa thấy ai phản đối. Chắc 
bác không e ngại tiếp tục bị blogger dỏm lừa Khi nào 
nghi ngờ gặp phải bloggers thì mời bác sang nhà tôi để 
tham khảo miễn phí. Khà khà khà! Chúc bác “hồi phục” và 
thành công. 

Trả lời  

 OngTu đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 11:43 sáng  

Chào bác “Tạp chí Blogger Dỏm Việt Nam”, 

1. Nói ra ngoài chút: Nick của bác vừa dài, vừa … không hay. Bác 
có ý định đổi nick này đi không ạ? Đổi nick cũng có nghĩa là … 
đóng cửa trang nhà của bác đấy ạ. Tôi nghĩ, có lẽ tôi không cần sự 
giúp đỡ của bác ở trang ấy đâu. Bị một lần cũng đủ rồi bác nhỉ, sức 
đâu mà chịu nổi bị nhiều lần giống như vậy? 

(Mặc dù, tất nhiên, tôi cảm kích về trang web ấy!) 

2. Cám ơn những góp ý của bác (và của 2 bác Onlooker và 
Chim_Nhon. Rất đúng hướng và cũng đúng trọng tâm. Tất nhiên, 
như bác nói, tư tưởng đã thông rồi, giờ là hành động. Nhưng mọi 
việc không dễ dàng, mà chắc chắn là không nhanh. Không sao cả, 
tôi không bị pressure nào hết. Tự mình muốn làm, nên cứ từ từ mà 
làm thôi. Mà ở tuổi này rồi, nếu nhắm làm không nổi thì … thôi, 
“chẳng có gì mà rộn”. Tôi có đang phấn đấu để đạt cái gì đâu, nên 
không bị bệnh thành tích bác ạ. 

3. Tôi xem danh sách vinh danh mà bác nói, thấy – không hiểu tôi 
đã xem kỹ chưa – không có ai khối ngành XHNV cả? Hừm … 

Thôi thì biết vậy, biết để mà biết, để làm được gì thì làm thôi.  

Cám ơn các bác một lần nữa, bây giờ tôi sẽ … rút vào hoạt động bí 
mật một thời gian nhé. Khi nào thực sự cần sự giúp đỡ của các bác 
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sẽ “tái xuất giang hồ” (dùng từ này là theo thói quen, chứ nói đến 
“giang hồ” tôi lại bỗng thấy … toát mồ hôi lạnh, bác ạ!) 

Thôi, chúc JIPV hoạt động tốt, ngày càng có nhiều thành tựu – 
không phải là thành tựu trong chống dỏm, mà là trong vinh danh 
cái thật! 

Trả lời  

50. tvh đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 11:53 sáng  

Xin chào BBT Tạp Chí! 

Từ trang này, tôi tìm đến trang của ông blogger dỏm 

http://bloggerdomvn.wordpress.com/2010/09/21/blogger-d%E1%BB%8Fm-bs-giang-
h%E1%BB%93-h%E1%BB%93-van-h%E1%BA%A3i-nick-d%E1%BB%8Fm-bs-
h%E1%BB%93-h%E1%BA%A3i/ 

Trong trang của ông này, ông có ý chửi xuyên chửi xéo việc copy&paste của các trang 
blogs. Tôi thấy trong đó có trang GS dỏm của các bác(?!) 

Không chỉ riêng người ít học mà kể cả các “nhà khoa học trẻ” tự cho mình đã tiếp 
nhận văn minh Âu Mỹ. Nên copy và paste nguyên con mà không hỏi tác quyền là 
chuyện bình thường. 

Ông này cho rằng đó là vi phạm tác quyền, các bác thấy thế nào? 

Trả lời  

o tvh đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 11:54 sáng  

Tôi hỏi thế vì thấy các bác chủ yếu copy&paste trong mục này. 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-
th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/ 

Trả lời  

o trung đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 12:36 chiều  
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sao ko ai biết BS HH làm ở BVCR nhỉ? Ông này (trước đây)làm ở đâu ta? 

Trả lời  

o Thanhthuy đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:02 chiều  

BS HỒ VĂN HẢI: Phụ trách phòng khám NGOẠI TỔNG QUÁT và PHÒNG 
MỔ.  

* Tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh niên khóa 1983-1989 chuyên 
ngành NGOẠI- SẢN. 
* Nguyên Bác sĩ Khoa PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC và Khoa PHẪU THUẬT 
TIÊU HÓA GAN MẬT Bệnh viên CHỢ RẪY từ 1993-2001. 
* Nguyên Phó Giám đốc PKĐK Phước Sơn từ 2002-2004. 
======================= 

Ông ta có phòng khám tên gọi là Á Châu. Tôi mới tra thử thì có trung bình 5 lượt 
xem/ngày trong tháng qua: 

Monthly Pageviews* 
153⇑ 
5 per day*  

Các bác xem trong mỗi bài viết trong blog ông, ông ta ghi tác giả là Asia Clinic. 
Vậy “Asia Clinic” là người viết bài, không phải “Hồ Hải”. Kiểu quảng cáo rẽ tiền 
này không qua mắt thiên hạ. Chắc ế ẩm lắm rồi nên mới lên blog nổ inh ỏi và cuối 
cùng bị phát hiện là bogger dỏm, made in Vietnam. Hy vọng mọi người cảnh giác 
với những loại BS như thế này. Tôi thấy cũng còn vài bệnh nhân đang lê la tung 
hô với ông. Pó tay. 

Qua đây mọi người đã thấy “tư cách” của ông là gì khi ông nồ về NCKH. Ông sỉ 
nhục cả đất nước này! Trong khi tạp chí của các bác có hai danh sách: dỏm và 
được vinh danh. 

Trả lời  

 Thuykieu đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:15 chiều  

Tôi xin hỏi các bác: BS ngoại – sản, nhưng phụ trách “phẩu thuật lòng 
ngực, phẩu thuật tiêu hoá, gan mật” là sao? Mấy vụ này là thuộc nội khoa 
mà? 
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Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:18 sáng  

Thông tin này có thể giải thích được lối nồ lố lăng của Hồ Văn Hải trên 
blog của ông. Có lẽ Hồ Văn Hải đã thú hút được vài bệnh nhân nhẹ dạ 
thông qua lối nồ đó. Nồ là hành vi cực xấu, muốn chứng tỏ này nọ, muốn 
kiếm số má,…. nhưng thật ra là vạch áo cho người xem lưng (bị gẽ). 

Trả lời  

o Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:12 sáng  

Tác quyền gì? Đọc blog cũng như đọc báo thôi. Khi mà anh thấy bài nào hay thì 
anh trích lại, và quan trọng là anh có cái source link thì đó là trung thực rồi. Đó là 
cách sưu tầm thôi. Khi nào anh copy & paste mà k có source link hoặc anh ghi 
người viết là anh thì đúng là bậy. Các báo vẫn đăng bài của báo khác đấy. 

Blog có nhân có nhiều chế độ: public, private, group view. Nếu anh đã để public 
thì người đọc được quyền xem anh viết gì, nếu anh viết hay thì họ lưu lại. Chuyện 
đơn giản có gì đâu. Ngay khi anh sử dụng blog thì anh đã vào nhà người khác 
(chủ cung cấp blog) rồi. Khi nào anh ở chốn ao tù thì người khác k đọc những gì 
anh viết. 

Tóm lại, sưu tầm các bài viết nơi công cộng (blog, báo,…) và kèm theo links là 
khoa học và trung thực. Việc Hồ Văn Hải phàn nàn “copy&paste” là lối lý luận 
của người sống và suy nghĩ trong ao tù. Áp dụng khái niệm plagiarism một cách 
bừa bãi. Khi một người có tư cách không tốt và khả năng nhận thức kém thì hay 
phát biểu linh tinh, thiếu suy nghĩ và phản khoa học, mặc dù họ lúc nào cũng 
muốn tỏ ra “này nọ” (nồ là bị người khác giả danh để gây chú ý, la làng bị đánh 
cấp pw,…. nhưng chả có gì). Ai nghe những người này thì chỉ có khổ thân. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:47 sáng  

Nói thêm: Sưu tầm lại trong trang nhà là cách tốt nhất nhằm tránh việc 
nguồn bị xóa. Xin đừng nghe những người già nhưng nhận thức kém, và 
thích nồ vì mục đích linh tinh. 
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Trả lời  

715 phản hồi tới “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” 

1. Tèo đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 5:37 chiều  

TS Phương Anh cố lên, the Christian Science Monitor ca ngợi Giáo dục VN là con hổ 
giáo dục ở châu Á http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-
tich/2010/09/3BA20AA8/ 

Trả lời  

o Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 11:58 chiều  

Lại nồ đấy! Báo chí thì tùy bài, phải cẩn thận! Thử so sánh giáo dục của VN với 
Thái Lan, Mã Lai,…. xem. Lúc nào cũng con hổ, con này con kia,… nhưng vẫn ì 
ra đó, có khi ngày càng tệ hơn. Bác Tèo chơi bài “khẩu hiệu” rồi – “cố lên”. Tôi 
đã gợi ý cho bà ấy tổ chức nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp,…., nhưng bà ấy 
“thanks”, và tôi nghĩ là xong rồi đó. Nói NCKH thì nhiều người nồ, ngay cả người 
thật sự chưa hiểu đúng NCKH là gì. Khi hỏi cụ thể: làm gì, công bố cái gì, công 
trình công bố ở đâu, bài ISI nào,…. thì mới biết là hỏng từ A-Z. 

Trả lời  

 BaBeo đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 1:00 sáng  

Bác Tạp chí Blogger dỏm VN ơi, 

Giả dụ nếu bà ấy có định làm gì thì vì bà ấy yếu kém mà, chắc sẽ không 
nhanh, mà lại còn đói nữa, phải lo kiếm sống đã chứ, nên chỉ mới vài ngày 
(chắc là hơn 1 tuần) mà bác đã nghĩ là phải có kết quả gì rồi sao? 

Nếu thế thì VN sắp thành con hổ giáo dục của châu Á thật rồi bác ạ. 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:09 sáng  
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Tôi có cảm giác bài đó quảng bá cho VGU thì đúng hơn. Thật là ngây thơ nếu 
chúng ta tin vào bài đó để nghĩ rằng chúng ta đã là “con hổ”! Đừng bao giờ nghe 
những lời khen của người ngoài, hãy tự nhìn mình và tự so sánh thì sẽ thấy. Tôi 
nghĩ bác Tạp chí Blogger Dỏm nói rất đúng. Nếu so với Thái Lan hay Mã Lai thì 
chúng ta chả là cái đinh gì. Phải khiêm tốn. 
Onlooker 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:31 sáng  

Lại “top 200″ thế giới? Lại nồ! Bao nhiêu người đang nắm vận mệnh của 
GDVN hiểu làm thế nào để có một đại học vào top 200, 300,…? Trong 10 
năm công bố bao nhiêu bài ISI, lực lượng của cái VGU hiện tại ra sao? 
Trong 5 năm, 10 năm có thể xây dựng được một đội ngũ khoa học mạnh 
hơn các nước trong khu vực chưa? Nói làm gì đến top 200.  

Trở lại mặt đất dùm cái. Mơ tưởng là chuyện dễ. Dám nhìn vào sự thật để 
biết nên làm gì là chuyện cũng dễ nhưng khổ là người ta k chịu làm, sợ 
ảnh hưởng quyền lợi cá nhân. 

Khi mà còn như thế này thì đừng có mơ 200 (200 ngàn thì có thể!): 

http://nguyenvantuan.net/online-gdkh/1085-nhung-ong-ke-trong-khoa-
hoc-viet-nam 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1087-gop-y-ve-qui-dinh-cong-
nhan-chuc-danh-giao-su 

Trả lời  

o BaBeo đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 12:54 sáng  

Nếu các bạn đọc kỹ bài gốc bằng tiếng Anh thì sẽ thấy bản dịch tiếng Việt rất 
không chính xác, thậm chí sai, và cắt xén vô tội vạ để phục vụ lập luận của người 
viết bài. 

Chỉ riêng cái tựa, và phần đầu (giới thiệu) của bài viết tiếng Anh, cũng đã đủ cho 
thấy sự mỉa mai của tác giả gốc trên CSM. Tôi xin đưa lên đây ý kiến mà tôi đã 
viết ở nơi khác: 

Asia’s next economic tiger? Hint: it’s not India or China 
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Vietnam is building up its universities in an effort to join economic tigers 
Taiwan and South Korea. Roadblock: hidebound university practices. 

Nếu tôi mà dịch đoạn trên, thì tôi sẽ dịch như thế này: 

Đố biết con hổ kinh tế mới ở Châu Á là ai? Nhắc chút: Không phải Ấn 
Độ hay Trung Quốc đâu 

Việt Nam đang xây dựng các trường đại học của mình trong nỗ lực tham 
gia vào đội ngũ các con hổ kinh tế là Đài Loan và Hàn Quốc. Trở ngại: 
cách điều hành “hủ lậu” tại các trường đại học. 

Các bạn chú ý từ “hidebound”; từ này nghĩa rất nặng, có thể nói là sỉ nhục. Định 
nghĩa tiếng Anh của “hidebound”: “hide” là bộ da thú, còn “bound” (quá khứ 
phân từ của bind) là trói chặt, bó chặt. Hidebound nghĩa đen là bị bọc trong bộ da 
(chật hẹp). Phần giải thích nghĩa của từ hidebound, lấy ở đây, có thể xem dưới 
đây: 

hide·bound 
adj. 
1. Stubbornly prejudiced, narrow-minded, or inflexible. 
2. Having abnormally dry, stiff skin that adheres closely to the underlying 
flesh. Used of domestic animals such as cattle. 
3. Having the bark so contracted and unyielding as to hinder growth. Used 
of trees.  

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth 
Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 
2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved 

Vài giòng xin trao đổi với các bạn. 

Trả lời  

2. Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:09 sáng  

Bàn về tình trạng khoa học VN, SGTT có một loạt 3 bài đáng đọc. Đọc xong chúng ta sẽ 
biết tại sao khoa học nước ta còn quá tệ. Có những trường hợp cụ thể rất đáng suy ngẫm. 
Đọc xong tôi chợt nhớ câu của Tú Xương (hay ai đó) “Cái [khoa] học ngày nay đã hỏng 
rồi.  

http://sgtt.vn/Khoa-giao/129433/Ky-1-Lang-phi.html 

http://sgtt.vn/Khoa-giao/129592/Ky-2-Khong-hieu-qua.html 
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http://sgtt.vn/Khoa-giao/129717/Ky-cuoi-Thieu-dong-bo.html 

Onlooker 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 12:58 sáng  

Tác giả của loạt bài là “TS Trần Nam Dũng, giảng viên khoa toán – tin, đại học 
Khoa học tự nhiên TP.HCM”. Như thế là dân Toán. 

Tôi đồng ý là hoàn cảnh của ta còn khó khăn và cần phải thay đổi cơ chế cho khoa 
học, xóa dỏm,…. Nhưng hiện tại không phải là làm không làm khoa học nghiêm 
túc được, nhất là ngành Toán. Vì thế theo tôi là loạt bài viết đó quá nhiều sạn. Các 
bác thử nhìn lại danh sách xem 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/. Tôi thấy khoa học tự nhiên chiếm đa số. 

Tôi có nghe việc “đi buôn” của nhiều vị có học hàm học vị, và do đó mà không 
thể làm khoa học nghiêm túc. Bài viết có đề cập đến nhiều TS Toán, chắc việc 
này nên nhờ bác Hội Toán học cho “cái nhìn toàn diện” xem sao? 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 2:03 chiều  

Cảm ơn bác đã nhắc đến tôi. Vì anh Dũng là người cùng ngành nên nếu tôi nói 
nhiều quá thì e rằng mọi người bảo tôi “lợi dụng JIPV để tấn công cá nhân”. 
Nhưng do bác yêu cầu nên tôi chỉ nêu một vài chi tiết để chứng tỏ anh Trần Nam 
Dũng là người thiếu thông tin. Tuy nhiên, những khó khăn trong NCKH thì đó là 
chủ đề chung, mọi người đã bàn nhiều. Và tôi chia sẽ với anh, nhưng không đồng 
ý với nhiều thông tin anh nêu. 

1/ Quan điểm của tôi: Đừng nghe những gì tiến sĩ nói, hãy xem những gì tiến sĩ 
làm. Do anh là TS, nên tôi xin được kiểm tra track record của anh: 

MathScinet (26/9/2010): 04 

MR1317304 (96h:17041) Chan Nam Zung Simple $Z_2$-graded Lie algebras. 
(Russian) Mat. Sb. 185 (1994), no. 12, 143–156; translation in Russian Acad. Sci. 
Sb. Math. 83 (1995), no. 2, 553–564 17B70 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

http://sgtt.vn/Khoa-giao/129717/Ky-cuoi-Thieu-dong-bo.html�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1478#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1513�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1513#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1526�


MR1274656 (95f:17020) Chan Nam Zung Derivations of exceptional simple Lie 
algebras over a field of characteristic $3$. (Russian) Vestnik Moskov. Univ. Ser. I 
Mat. Mekh. 1993, , no. 4, 21–26, 94; translation in Moscow Univ. Math. Bull. 48 
(1993), no. 4, 20–24 (Reviewer: Aleksandr Panov) 17B50 (17B40) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR1293697 (95f:17005) Chan Nam Zung Two classes of simple Lie algebras 
over a field of characteristic $3$. (Russian) Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. 
Mekh. 1992, , no. 2, 12–15, 111; translation in Moscow Univ. Math. Bull. 47 
(1992), no. 2, 12–15 (Reviewer: Sen Qiu) 17B05 (17B50) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR1064280 (91e:17006) Chan Nam Zung Finite-dimensional Lie algebras that 
can be decomposed into a sum of two nilpotent subalgebras. (Russian) Vestnik 
Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh. 1990, , no. 1, 41–44, 105; translation in 
Moscow Univ. Math. Bull. 45 (1990), no. 1, 41–43 (Reviewer: Zi-Xin Hou) 
17B30 (17B05) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

ISI (26/9/2010): 01 

1. Title: Simple Z(2)-graded Lie algebras 
Author(s): Zung CN 
Source: RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES SBORNIK MATHEMATICS 
Volume: 83 Issue: 2 Pages: 553-564 Published: 1995 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker  

Tôi nghĩ ngay thời điểm anh bảo vệ TS, anh là một TS giỏi. Nhưng về NCKH thì 
trong 15 năm qua, anh chưa làm được gì cả. Do đó, tôi cảm thấy k “an tâm” khi 
đọc những thông tin anh viết liên quan đến NCKH (như đã nói KHÓ KHĂN thì 
tôi hoàn toàn chia sẽ). 

Tôi xin bổ sung thêm: Theo thông tin tôi biết thì anh Dũng là người luyện thi có 
tiếng ở TPHCM, anh phụ trách toán-tin của Khoá Toán – ĐHKHTN TPHCM 
nhưng anh lại giữ một vị trí quan trọng trong một công ty kinh doanh bên ngoài. 

2/ Ít nhất một nhân vật anh nêu ” đã khẳng định mình”, nhưng lại là một “láy 
buôn”, một người gian dối: 

Cách chức viện trưởng Viện Cơ học ứng dụng của ông Bùi Tá Long 

(NLĐ) – Ngày 17-7-2002, giáo sư – viện sĩ Đặng Vũ Minh, Giám đốc 
Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia – được sự đồng ý 
của Thủ tướng Phan Văn Khải – đã chính thức ký Quyết định số 
947/KHCNQG thi hành kỷ luật cách chức viện trưởng Viện Cơ học ứng 
dụng của ông Bùi Tá Long vì ông Long đã có những khuyết điểm và sai 
phạm nghiêm trọng trong quá trình lãnh đạo Viện Cơ học ứng dụng. 



Ông Bùi Tá Long phải hoàn thành công việc bàn giao trước ngày 31-7-
2002. 

Y. Thy 

http://maivang.nld.com.vn/75405p0c1002/cach-chuc-vien-truong-vien-co-
hoc-ung-dung-cua-ong-bui-ta-long.htm  

Thế nhưng người này lại 

Từng là một viện trưởng khi còn rất trẻ của viện Cơ học ứng dụng, năm 
2002 do bất hoà nội bộ, anh bỗng chốc bị giáng chức làm dân thường, lúc 
ấy anh có sốc nhiều không? 

Hồi đó, bị “đánh” tới tấp, quả thật tôi rất buồn, có những lúc cô độc không 
chịu nổi. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn vui, vì nhờ thế, tôi lại 
được làm chuyên môn, điều mà tôi cho là thích hợp với tôi nhất. Ngay thời 
điểm đó tôi vẫn tin những gì mình đã và đang làm cho khoa học sẽ được 
ứng dụng. Trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi hồ nghi những điều tốt tôi đã 
làm. Hơn nữa, sau khi bị xuống làm “dân thường”, tôi lại nhận được lời 
mời đi dạy ở nhiều trường đại học trong cả nước về mô hình hoá và tin 
học môi trường. 

http://sgtt.vn/Loi-song/Gia-tri-song/127776/Song-bang-noi-luc-cua-chinh-
minh.html 

http://www.khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=vie
wst&sid=69  

Cùng là SGTT đăng về ông BTL và loạt bài của TND! 

BTL’s track record: 

MathScinet: 3 

MR1368104 (96k:47019) Bui Ta Long On quadratic bundles of operators, 
connected with stability problems. T\d ap chí Toán H\d oc J. Math. 22 (1994), no. 
1-2, 55–70. (Reviewer: Vyacheslav N. Pivovarchik) 47A56 (47N20 73D30 
73H99) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR1029739 (90k:47029) Buĭ Ta Long Eigenvalues of quadratic operator pencils 
that are connected with problems of stability. (Russian) Vestnik Moskov. Univ. 
Ser. I Mat. Mekh. 1989, , no. 3, 74–76; translation in Moscow Univ. Math. Bull. 
44 (1989), no. 3, 77–80 (Reviewer: L. Rodman) 47A56 (47A10) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR0913273 (89b:46045) Buĭ ta Long A constant in an embedding theorem. 
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(Russian) Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh. 1987, no. 5, 84–87. 
(Reviewer: G. Wildenhain) 46E35 (35D05) 

ISI: 0 

3/ Để anh Trần Nam Dũng có thêm thông tin, tôi xin nêu một vài TS Toán để anh 
tham khảo, xem ở VN có làm nghiên cứu Toán học được không? Tôi chỉ tra 
MathScinet để anh có thể nhìn rõ vấn đề hơn (ISI chắc ít hơn): 

3.1. TS Cung The Anh, ĐHSP HN 

* MR Author ID: 733725 
* Earliest Indexed Publication: 2004 
* Total Publications: 18 
* Total Citations: 13 
* Also published as: Anh, Cung The 
3.2. NCS Ngo Quoc Anh, ĐHKHTN HN, đang làm NCS ở Sin 

* MR Author ID: 772719 
* Earliest Indexed Publication: 2006 
* Total Publications: 22 
* Total Citations: 15 

3.3. TS Nguyen Thanh Long, ĐHKHTN TPHCM (cùng khoa với anh) 

* MR Author ID: 236577 
* Earliest Indexed Publication: 1986 
* Total Publications: 75 
* Total Citations: 185 

3.4. TS Lam Quoc Anh, ĐH Cần Thơ, (vùng sâu, xa so với anh) 

* MR Author ID: 735906 
* Earliest Indexed Publication: 2004 
* Total Publications: 14 
* Total Citations: 58 

3.5. TS Mai Duc Thanh, ĐHQT TPHCM 

* MR Author ID: 602567 
* Earliest Indexed Publication: 1995 
* Total Publications: 20 
* Total Citations: 83 

3.6. TS Pham Huu Anh Ngoc, ĐHQT TPHCM 



* MR Author ID: 658402 
* Earliest Indexed Publication: 1998 
* Total Publications: 36 
* Total Citations: 133 

………..(anh Trần Nam Dũng muốn biết nữa không?) 

……………… 

Bấy nhiêu đó cũng cho thấy anh Trần Nam Dũng nắm bắt thông tin như thế nào 
rồi. Do đó, tôi k thích phân tích nêu thêm sạn trong loạt bài của anh. Nói ít mong 
anh hiểu nhiều. Anh k nên nêu tên những láy buôn có mác TS trong bài viết của 
anh. 

Kết luận: Khó khăn của khoa học Việt Nam thì nhiều người đã biết. Nhưng 
giải pháp nào để khắc phục, vượt qua những khó khăn đó thì mọi người cũng 
đã bàn nhiều. Mong sao những người có trách nhiệm có những hành động 
kịp thời. Những “sự thật” mà anh TS Trần Nam Dũng nêu thật ra là một 
hình thức nguỵ biện cho sự yếu kém của anh và bạn bè của anh. Hiện tại, 
làm khoa học nghiêm túc ở Việt Nam không phải dễ, nhưng không phải là 
làm không được. Mong anh TS Trần Nam Dũng và bạn bè của anh suy nghĩ 
cho cẩn thận trước khi dùng báo chí để nguỵ biện. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 5:12 chiều  

http://www.hcmier.edu.vn/vie/IER-Organization/IER-HeadGeoinfo.htm 

TSKH: Thời gian đào tạo: từ 1997 đến 1998——–> Nhưng sao k có bài 
nào trong giai đoạn này. Nghe đồn ông này sang Nga mua TSKH! 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 7:02 chiều  

Người kinh doanh mà than “khó nghiên cứu quá”. Hết bị BS lừa, lại đến 
TS lừa: 

Trở về nước, khởi nghiệp với nhiều vai trò tại FPT, từ lập trình 
viên, biên tập viên mạng Trí tuệ Việt Nam, đến trưởng phòng nhân 
sự… FPT 
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http://sgtt.vn/Loi-song/126466/Dich-gan-khong-phai-la-tinh-yeu-
toan-hoc.html  

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 9:24 chiều  

Ok. Đã thế thì nghiên cứu gì được. Nghiên cứu nghệ thuật kiếm 
tiền thì có. Thế lại dùng báo chí để chạy “tội”. 

Thấy GS Tuấn đăng bài ông kẹ cũng hay, nhưng TND đích thị là 
một ông kẹ (con) nhưng hình như ông Tuấn chưa phát hiện! 

Trả lời  

3. Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:42 sáng  

Thành lập Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương 

http://www.baomoi.com/Home/DaoTao/baodientu.chinhphu.vn/Thanh-lap-Truong-Dai-
hoc-Kinh-te–Ky-thuat-Binh-Duong/4898209.epi 
———————————— 

Mới đọc tin như thế. Lại nâng cấp, lại những người quản lí trường trung cấp quản lí đào 
tạo đại học và có khi là sau đại học, lại….. 

Tôi rất băn khoăn về cái phong trào thành lập đại học kiểu như thế này. Lấy bọ khung 
thấp, kém để áp vào một bậc cao thì theo tôi là hỏng. Nếu trường cao đẳng, trung cấp là 
dạng quốc tế (hiểu đúng nghĩa) thì còn hy vọng. Hiện nay có trường cao đẳng, trung cấp 
như thế chưa? Tôi chưa nghe. 

Các bác nghĩ gì về phong trào này? 

(rồi thì lại có Phòng NCKH thuộc trường XYZ,…. nhưng chỉ toàn NCKH hời, chả hiểu 
NCKH là gì,…) 

Trả lời  

4. inhainha đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 5:00 sáng  
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Trường có ông hiệu trưởng PGS rất dỏm Hồ Đắc Lộc ăn theo GS. Ngô Bảo Châu trơ trẽn 
quá: 
http://www.hutech.edu.vn/homepage/index.php/component/content/article/34-tin-dao-
tao/317-giang-vien-hutech-va-dai-hoi-quoc-te-cac-nha-toan-hoc-2010.html 

“Sự góp mặt của TS. Toán học Nguyễn An Khương hiện đang công tác tại Khoa 
Khoa học cơ bản của Trường tại một hội nghị học thuật uy tín hàng đầu thế giới là 
sự khẳng định cho thương hiệu của HUTECH đang ngày càng chú trọng nâng cao 
chất lượng đào tạo, nhằm “chuẩn đầu ra” cho sinh viên đáp ứng đầy đủ nhu cầu xã 
hội.”  

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:00 chiều  

Tại khán phòng ở Hyderabad (Ấn Độ) nơi diễn ra Đại hội quốc tế các nhà toán 
học, rộn ràng tiếng vỗ tay khi tên của GS.Ngô Bảo Châu được xướng lên là một 
trong bốn nhà toán học giành giải Fields, ở đó hòa chung niềm vui của khoảng hai 
mươi nhà toán học Việt Nam hiện diện trực tiếp có một giảng viên đến từ Trường 
Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) – TS Toán học Nguyễn An 
Khương. Sự có mặt của đại diện từ HUTECH không chỉ là niềm vinh dự của riêng 
TS. Nguyễn An Khương mà còn là của HUTECH – nơi đang đẩy mạnh việc nâng 
cao chất lượng đội ngũ giảng viên. 

Được biết, để có thể tham dự Đại hội quốc tế các nhà toán học năm 2010, Tiến sĩ 
Nguyễn An Khương đã nhận được thư mời và tài trợ kinh phí từ Hội Toán học 
Thế giới. 

Sự góp mặt của TS. Toán học Nguyễn An Khương hiện đang công tác tại Khoa 
Khoa học cơ bản của Trường tại một hội nghị học thuật uy tín hàng đầu thế giới là 
sự khẳng định cho thương hiệu của HUTECH đang ngày càng chú trọng nâng cao 
chất lượng đào tạo, nhằm “chuẩn đầu ra” cho sinh viên đáp ứng đầy đủ nhu cầu xã 
hội. 
* Vài thông tin về TS. Nguyễn An Khương 

- Trước khi là giảng viên HUTECH, TS. Nguyễn An Khương là Trưởng Bộ môn 
Đại số và Hình học, Khoa Toán, ĐH Quy Nhơn. 

- Tháng 3.2010 là giảng viên của HUTECH. 

* Một số thành tích cá nhân: 

- Học bổng khuyến khích tài năng trẻ báo Tiền phong 2001. 
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- Giải thưởng của Viện Toán dành cho sinh viên cao học đạt thành tích xuất sắc 
2001-2002. 

- Học bổng Diploma Sau Đại học ngành Toán, ICTP, Ý, 2003-2004 

- Học bổng Uppo Emmius cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tổng hợp 
Groningen, Hà Lan, 2004-2008. 

- Thành viên chủ chốt của đề tài “Một số hướng chọn lọc Giải tích Toán học và 
ứng dụng” Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia, 2009-2011. 

http://www.hutech.edu.vn/homepage/index.php/component/content/article/34-tin-
dao-tao/317-giang-vien-hutech-va-dai-hoi-quoc-te-cac-nha-toan-hoc-2010.html  

MathScinet: 

MR2591189 Nguyen, K. A.; van der Put, M. Solving linear differential equations. 
Pure Appl. Math. Q. 6 (2010), no. 1, Special Issue: In honor of John Tate. Part 2, 
173–208. (Reviewer: Andreas Arvanitoyeorgos) 17B10 (12H05 17B45 20G05 
34M15 34M50) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR2499920 (2010a:34095) Nguyen, An Khuong On $d$-solvability for linear 
differential equations. J. Symbolic Comput. 44 (2009), no. 5, 421–434. 
(Reviewer: Markus Rosenkranz) 34C20 (12H05 34A30) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
MR2489331 (2010a:20097) Nguyen, K. A.; van der Put, M.; Top, J. Algebraic 
subgroups of ${\rm GL}_2(\Bbb C)$. Indag. Math. (N.S.) 19 (2008), no. 2, 287–
297. (Reviewer: Alessandro Ruzzi) 20G20 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

ISI: 

1. Title: Solving Linear Differential Equations 
Author(s): Nguyen KA, van der Put M 
Source: PURE AND APPLIED MATHEMATICS QUARTERLY Volume: 6 
Issue: 1 Pages: 173-208 Published: 2010 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Algebraic subgroups of GL(2)(C) 
Author(s): Nguyen KA, van der Put M, Top J 
Source: INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES Volume: 19 Issue: 
2 Pages: 287-297 Published: JUN 2008 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher  

==================================== 

http://www.hutech.edu.vn/homepage/index.php/component/content/article/34-tin-dao-tao/317-giang-vien-hutech-va-dai-hoi-quoc-te-cac-nha-toan-hoc-2010.html�
http://www.hutech.edu.vn/homepage/index.php/component/content/article/34-tin-dao-tao/317-giang-vien-hutech-va-dai-hoi-quoc-te-cac-nha-toan-hoc-2010.html�


“Được biết, để có thể tham dự Đại hội quốc tế các nhà toán học năm 2010, Tiến 
sĩ Nguyễn An Khương đã nhận được thư mời và tài trợ kinh phí từ Hội Toán học 
Thế giới”: 

1/ Đi hội nghị mà k có thư mời thì đi ăn mài sao? 

2/ ICM2010 tài trợ một phần kinh phí cho các nước phát triển. Những người từ 
những nước phát triển được tài trợ thì mới có ý nghĩa (ban tổ chức, báo cáo mời, 
báo cáo đăng kí, panel discussion,…) 

Financial Support 

Financial support will be available for participation in ICM2010 under 
various programs: Travel support will be available from IMU for a 
number of mathematicians from developing and economically 
disadvantaged countries from around the world, other than India (click 
here for more details). Local hospitality will be provided by the organizers 
to all the awardees. Travel support and local hospitality will be available 
from the organizers … 
http://www.icm2010.in/?s=support&submit.x=0&submit.y=0&submit=Se
arch  

3/ Đi tham dự: nghe ngóng, thu thập thông tin nghiên cứu, tiếp xúc đồng nghiệp 
uy tín quốc tế, đi chơi, đi thưởng ngoạn, chụp hình, đi cho có đi, đi lấy tiếng,…  

Kết luận: có người từ Việt Nam đi dự ICM như thế là tốt. Nhưng lấy đó để 
nồ thì lố bịch. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:05 chiều  

INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES: IF = 0.157  

Pure and Applied Mathematics Quarterly: IF = 0.415 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 1:21 chiều  

Bác Hội Toán Học nói lố bịch là quá chính xác. Nhưng tôi còn thấy sự ấu 
trĩ và bịp bợm nữa. Thử đọc câu này:  
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“Sự góp mặt của TS. Toán học Nguyễn An Khương hiện đang công tác tại 
Khoa Khoa học cơ bản của Trường tại một hội nghị học thuật uy tín hàng 
đầu thế giới là sự khẳng định cho thương hiệu của HUTECH …” 

Đọc câu trên tôi không biết người viết có phải là người trưởng thành hay 
là con nít? Đi dự hội nghị, nghe người ta nói, chẳng có gì để trình làng với 
thiên hạ, mà về nhà thì huênh hoang là “khẳng định thương hiệu”. Nó 
chẳng khác gì một đứa bé từ làng quê mới ra thành phố chơi, khi về làng 
nó ngông nghênh nói “tao bây giờ là người văn minh”. Ôi, chưa bao giờ 
chúng ta thấy một suy nghĩ ấu trĩ đến như thế. Chẳng những ấu trĩ mà còn 
lố bịch bởi vì người ta không biết mình là ai. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 1:47 chiều  

Tôi còn nghe đâu đó: ICM là nơi hội tụ những nhà Toán học uy tín 
nhất ———> sai. 

Ngoài những người được giải, những báo cáo mời, ban chuyên 
môn thì số còn lại cũng chỉ là nghe ngóng; đương nhiên trong số 
này cũng có ít người giỏi nhưng đa số là bát nháo. Bát nháo thì chủ 
yếu lo chụp hình với người này, người nọ và sau đó về nồ. Ý nói 
“do có vài ảnh chụp với những người nổi tiếng nên Toán học ta 
mạnh lắm lắm rồi”.  

Vụ này cũng giống như những nhà toán học mang danh “lão 
thành” nhưng thiếu tự trọng “Toán học Việt Nam đã được ông này, 
ông kia khen——-> thế là giỏi rồi”, hoặc “do tôi đào tạo đó…”. 

Kết luận: Có quá nhiều bát nháo mang danh “Nhà Toán học”. 
Cách tốt nhất là kiểm tra Track Record của những người hay 
nồ thì sẽ biết được họ bát nháo hay không. 
============================================ 

Thông tin bổ sung về “thành tích” của Toán học Việt Nam: 

1/ Được mời báo cáo tại ICM (tính đến 2010): Toàn thể: 0; tiểu 
ban: 0 

2/ Có tên trong 10 tạp chí hàng đầu với địa chỉ Vietnam(theo 
Mathscinet): 0 
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MCQ Journal Abbreviation 
3.37 (90% cited) Acta Numer. 
2.84 (96% cited) J. Amer. Math. Soc. 
2.84 (94% cited) Ann. of Math. 
2.39 (90% cited) Comm. Pure Appl. Math. 
2.28 (89% cited) Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 
2.23 (95% cited) Acta Math. 
2.19 (95% cited) Invent. Math. 
2.15 (95% cited) Mem. Amer. Math. Soc. 
2.05 (84% cited) Probab. Surv. 
1.95 (90% cited) Arch. Rational Mech. Anal.  

3/ Chụp hình và bắt tay với những người nổi tiếng: có nhiều. 

Kết luận: “Thành tích” cực kỳ ấn tượng. 

Trả lời  

 Thanh đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 10:00 chiều  

Với tình hình này, tôi nghĩ chắc bác Hội Toán Học là “bọn 
phản động” của Hội Toán Học Việt Nam rồi! Sao bác lại 
nói lên sự thật như thế chứ? Người ta đang xúm nhau nổ, 
còn bác thì……. (quá “phản động”). 

Xin hỏi: bác ghi Hội Toán Học mà k nói rõ hội của nước 
nào thì ai biết! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 7:09 chiều  

2/ Có tên trong 10 tạp chí hàng đầu với địa chỉ 
Vietnam(theo Mathscinet): 0 

MCQ Journal Abbreviation 
3.37 (90% cited) Acta Numer. 
2.84 (96% cited) J. Amer. Math. Soc. 
2.84 (94% cited) Ann. of Math. 
2.39 (90% cited) Comm. Pure Appl. Math. 
2.28 (89% cited) Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 
2.23 (95% cited) Acta Math. 
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2.19 (95% cited) Invent. Math. 
2.15 (95% cited) Mem. Amer. Math. Soc. 
2.05 (84% cited) Probab. Surv. 
1.95 (90% cited) Arch. Rational Mech. Anal.  

Tóm bắp chân bác ở comment này hihi… Trước hết 10 tạp 
chí hàng đầu theo MATHEMATICS bác nêu chưa chuẩn. 
10 tạp chí hàng đầu sắp xếp theo impact factor, năm 2009, 
thứ tự từ cao xuống thấp: 
1 ANN MATH 0003-486X 9238 4.174 4.310 0.609 64 
>10.0 0.03036 5.653 
2 J AM MATH SOC 0894-0347 2325 3.411 3.675 1.500 34 
9.9 0.01775 5.332 
3 B AM MATH SOC 0273-0979 3747 3.294 3.733 0.875 8 
>10.0 0.00579 3.712 
4 INVENT MATH 0020-9910 7161 2.794 2.982 0.403 62 
>10.0 0.02750 3.886 
5 COMMUN PUR APPL MATH 0010-3640 6224 2.657 
4.132 0.500 42 >10.0 0.02095 4.143 
6 ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 3203 2.619 
3.016 0.636 11 >10.0 0.00585 4.531 
7 MEM AM MATH SOC 0065-9266 1874 2.240 2.519 
0.690 29 >10.0 0.00826 3.075 
8 ABSTR APPL ANAL 1085-3375 506 2.221 0.369 84 2.9 
0.00376 
9 FOUND COMPUT MATH 1615-3375 370 1.905 2.655 
0.692 26 4.5 0.00439 2.514 
10 DUKE MATH J 0012-7094 4533 1.758 2.039 0.254 67 
>10.0 0.02390 2.975  

Tôi search được duy nhất 1 bài báo đăng theo địa chỉ 
VIETNAM. 2 tác giả này có lẽ có nên phong là ĐẠI HIỆP 
SỸ ko nhỉ? 

Kết quả tìm kiếm đây: 
Address=(VIETNAM) AND Publication 
Name=(“ANNALS OF MATHEMATICS” OR 
“JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL 
SOCIETY” OR “BULLETIN OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY” OR “INVENTIONES 
MATHEMATICAE” OR “COMMUNICATIONS ON 
PURE AND APPLIED MATHEMATICS” OR “ACTA 
MATHEMATICA” OR “MEMOIRS OF THE 
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY” OR 
“Abstract and Applied Analysis” OR “FOUNDATIONS 



OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS” OR “DUKE 
MATHEMATICAL JOURNAL”) 

1. Title: A wave equation associated with mixed 
nonhomogeneous conditions: The compactness and 
connectivity of weak solution set 
Author(s): Long NT, Ngoc LTP 
Source: ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS Article 
Number: 20295 Published: 2007 
Times Cited: 0  

Cụ thể thêm nhé để bác không “bẻ” là có Tây nó giúp: 
A wave equation associated with mixed nonhomogeneous 
conditions: The compactness and connectivity of weak 
solution set  

Author(s): Long NT (Long, Nguyen Thanh), Ngoc LTP 
(Ngoc, Le Thi Phuong) 
Source: ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS Article 
Number: 20295 Published: 2007 
Times Cited: 0 References: 13 Citation Map 
Abstract: The purpose of this paper is to show that the set 
of weak solutions of the initial-boundary value problem for 
the linear wave equation is nonempty, connected, and 
compact. Copyright c 2007 N. T. Long and L. T. P. Ngoc. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: HUKUHARA-KNESER PROPERTY; 
PARTIAL-DIFFERENTIAL EQUATION; LINEAR 
VISCOELASTIC BAR 
Reprint Address: Long, NT (reprint author), Vietnam Natl 
Univ, Univ Nat Sci, Dept Math & Comp Sci, 227 Nguyen 
Van Cu St,Dist 5, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
Addresses: 
1. Vietnam Natl Univ, Univ Nat Sci, Dept Math & Comp 
Sci, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
2. Nha Trang Educ Coll, Nha Trang, Vietnam 
E-mail Addresses: longnt2@gmail.com, 
phuongngoccdsp@dng.vnn.vn 
Publisher: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 
410 PARK AVENUE, 15TH FLOOR, #287 PMB, NEW 
YORK, NY 10022 USA 
Subject Category: Mathematics, Applied; Mathematics 
IDS Number: 141DE 
ISSN: 1085-3375 
DOI: 10.1155/2007/20295  
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http://www.hindawi.com/journals/aaa/2007/020295.abs.ht
ml 

Chúc các bác một tuần lao động vui vẻ và hiệu quả. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 7:18 chiều  

@Chim_nhon:  

1/ Bác chưa đọc kỹ bài viết của tôi. Bác phản bác 
kiểu này hơn nghiêm trọng (cho bác) đấy. 

2/ “ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” có 
IF cao nhưng chỉ thường thôi (theo đánh giá của tôi 
và đồng nghiệp của tôi, còn đối với người khác tôi k 
biết). 

Chúc các bác một tuần lao động vui vẻ và hiệu quả, 
và phản biện bài viết của tôi một cách khoa học, tôn 
trọng,….. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 5:19 sáng  

Sorry bác Hội Toán Học nếu câu chữ làm 
bác hiểu nhầm là không tôn trọng.  

Quả thực từ trước tới này tôi dùng ISI để 
đánh giá, mặc dù biết rằng ISI theo impact 
factor vẫn có nhiều sai sót, có thể chỉ ra 1 
tạp chí: Optics Express 
For 2009, the journal OPTICS EXPRESS 
has an Impact Factor of 3.278. 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
OPTICS 71 3 Q1  
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Mặc dù có rank/impact factor rất cao nhưng 
tôi được biết rất nhiều GS nghiêm túc chỉ 
cho sinh viên Master năm cuối submit bài 
tới optics express còn ph.d. student, ph.d., 
postdoc, vv… thì không. 

Trở lại cái Top10 journal ngành toán theo 
Mathscinet, tôi không giải thích nổi tại sao 2 
journals: 
- TOP1: Acta Numerica – ISSN: 0962-4929 
- TOP9: Probability Surveys – ISSN: 1549-
5787 
lại không có trong ISI/JCR cũng như 
SCI/SCIE. Mặc dù ISI được công nhận rộng 
rãi. 

Thêm nữa, Publ. Math. Inst. Hautes Études 
Sci. – ISSN: 0073-8301 là một SCIE. Sao 
nó lại nằm TOP5. Rõ ràng, dùng MCQ của 
Mathscinet để đánh giá cũng có khả năng có 
sạn? 

Sau khi đã check Abstract and Applied 
Analysis, là một SCIE, tôi cũng đồng ý với 
bác đó chỉ là tạp chí bình thường. 

Bác giải thích dùm để người ngoài ngành 
toán như tôi và độc giả có thể hiểu được. 
Xin cám ơn. 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 9:59 sáng  

Bác hãy tìm hiểu xem công trình 
giúp NBC được giải Fields đăng ở 
đâu. Sau đó tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn 
trao đổi với bác. 

Tôi sử dụng hai chuẩn để đánh giá: 
ISI và MR. 

Ps: Như tôi đã nói, bác đã thiếu tôn 
trọng khi phản biện tôi, vì bác đã 
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không đọc kỹ tôi đang nói gì. Nhưng 
có lẽ bác chưa nhận ra, tôi k thích 
đôi co. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:36 
sáng  

Công trình của GS. Châu ở 
đây: 
Publications Mathématiques 
de L’IHÉS, Vol. 111, No. 1, 
1-169 
http://www.springerlink.com/
content/h745w76118173910/ 

Trước kia tôi đã download về 
rồi, nhưng khác chuyên 
ngành + trình tiếng Pháp ko 
đủ để đọc hiểu, nên ko có 
comment gì. Kể cũng thú vị 
thật. Thanks bác đã chỉ dẫn. 

Trả lời  

• Hội Toán Học đã 
nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 
10:50 sáng  

Nếu bác đánh giá 
(comment) được công 
trình này thì chắc 
người như tôi phải đi 
ăn mày. 

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:46 
sáng  
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Nhưng bác vẫn chưa thấy cái 
sai trong việc bác phản biện 
tôi? 

Bác chỉ dùng ISI thì dân 
Toán nó đập bác chết. Bác sử 
dụng ISI và MR thì bọn “lên 
giả” nó kêu trời thôi, vì hết 
đường ngụy biện rồi. 

Hai chuẩn đều có cái hay và 
cái dỡ của chúng. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:48 sáng  

Bác Hội Toán Học và bác 
chim_nhon đều là trưởng lão kỳ cựu 
trên JIPV rồi vì vậy tôi nghĩ các bác 
nên thông cảm cho nhau thì tốt hơn. 
Nếu câu cú của bác chim_nhon có 
chỗ nào làm bác Hội Toán Học 
không bằng lòng thì đề nghị bác chỉ 
ra điểm đó để bác chim_nhon rút 
kinh nghiệm. Mỗi người có một cách 
ứng xử khác nhau, nếu ứng xử của 
người khác có gây cảm giác bất bình 
thì cũng nên nói ra cho hiểu nhau 
hơn các bác nhỉ. 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:58 sáng  

Tôi muốn bác ấy đọc lại và tự nhận 
ra vấn đề. Các bác lưu ý, bên Toán 
hơi phức tạp, ngay cả SCI/SCIE 
cũng nên cẩn thận. Thôi thì khi nào 
các bác bị đập thì cứ nêu lên, với 
hiểu biết ít ỏi của mình tôi sẽ tham 
luận. 
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Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 9:13 chiều  

Chà, bác Hội Toán Học chứng minh hùng hồn nhỉ! Xin hỏi nhỏ là 
bác chắc chắn chưa đó? Chắc là trong thời gian qua ngành toán VN 
chưa bao giờ có bài trên các tạp chí bác vừa kể? Chưa bao giờ 
được mời nói trong các hội nghị lớn? Tại sao có người tuyên bố 
một cách hùng hồn rằng toán học VN là thành công nhất? Hình 
như bên toán họ cũng khoái với thế.  

Nếu bác chắc chắn thì tôi nghĩ bác đã tát một cái tát đau điếng vào 
toán học VN rồi đó nhé. Chỉ có sự thật mới giải thoát u mê thôi. 
Chắc phải cho bác Hội Toán Học làm editor thôi, các bác ơi. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 9:52 chiều  

Sao bác Onlooker không phản biện bác Hội Toán Học? 

Tôi xin phản biện hai chi tiết 1/ và 3/: 

1/ Căn cứ thông tin của ông Lê Tuấn Hoa và GS dỏm Trần 
Văn Nhung 

Năm 2004 GS Ngô Bảo Châu đã được trao Giải 
thưởng Toán học Clay danh giá cùng với GS G. 
Laumon. Năm 2006, anh được mời đọc báo cáo tiểu 
ban tại Đại hội Toán học thế giới tại Madrid (Tây 
Ban Nha). Như vậy anh là người Việt Nam thứ ba 
có vinh dự này. Trước anh là hai GS người Việt 
Nam ở nước ngoài, đó là GS. F. Phạm và GS. 
Dương Hồng Phong.  

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Thoi-co-moi-
cho-Toan-hoc-Viet-Nam-925119/  

Như vậy, theo LTH và TVN, cho đến thời điểm này chưa 
có nhà toán học nào của VN được mời báo cáo tại ICM; 
Chỉ có 3 người gốc Việt thôi. Do đó thông tin của bác HTH 
đúng nếu hai ông Hoa và GS dỏm Nhung đúng. 
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3/ Khỏi cần chứng minh ta cũng thấy ảnh chụp tràn lang 
trên báo chí, rồi thì GS dỏm Nhung “nghiên cứu hói cả 
đầu” để bắt tay Gate được 15 seconds. Do đó thông tin của 
bác HTH chính xác. 

Mời các bác phản biện 2/ 

Chúc các bác ngày chủ nhật vui và phát hiện thêm nhiều 
dỏm. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:08 sáng  

Phản biện 2: theo tôi được biết từ trang cũ Flickr thì 
có một bác (hình như tên Sung?) ở ĐH Quy Nhơn 
đã được accepted 1 bài thuộc tạp chí TOP ngành 
toán mà các bác editor ngành toán cũng công nhận. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 3:28 chiều  

Nếu theo địa chỉ Việt Nam thì không có đâu 
bác ạ. Còn người VN học/làm ở nước ngoài 
viết được, rồi tính là của nước sở tại thì có: 
- GS. Châu. 
- Thêm bác này nữa: 
311. Title: Quasilinear and Hessian 
equations of Lane-Emden type 
Author(s): Phuc NC(Phuc, Nguyen Cong), 
Verbitsky IE 
Source: ANNALS OF MATHEMATICS 
Volume: 168 Issue: 3 Pages: 859-914 
Published: NOV 2008 
Times Cited: 5 
- vv… 

Bác thử cú pháp này với các nước khác nhau 
cũng biết tương quan mạnh yếu in terms of 
TOP10 journals của MathSciNet. Kết quả 
rất thú vị: 
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Address=(USA) AND Publication 
Name=(“JOURNAL OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY” OR 
“ANNALS OF MATHEMATICS” OR 
“COMMUNICATIONS ON PURE AND 
APPLIED MATHEMATICS” OR 
“PUBLICATIONS MATHEMATIQUES 
DE L IHES” OR “ACTA 
MATHEMATICA” OR “INVENTIONES 
MATHEMATICAE” OR “MEMOIRS OF 
THE AMERICAN MATHEMATICAL 
SOCIETY” OR “ARCHIVE FOR 
RATIONAL MECHANICS AND 
ANALYSIS”) 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 3:39 chiều  

Mời bác xem thêm: Vũ Hà Văn, Dương 
Hồng Phong, Lê Dũng Tráng, Nguyễn 
Trọng Toán, Nguyễn Tiến Dũng, Dương 
Xuân Thịnh, Đinh Tiến Cường,… 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:15 sáng  

Trời ơi! 

Chúc mừng bác được phong Trọng tài. Nhưng bác 
phản biện gì mà yếu thế. Bác thổi còi kiểu này thì 
teo rồi. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:31 sáng  

Hehe, bác admin muốn “bóp miệng” tôi nên mới 
phong tôi làm trọng tài đấy bác, còn đúng là phản 
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biện vừa rồi hơi “yếu” vì tôi không thể tìm ra được 
bằng chứng nhưng chắc các bác cũng nắm thông tin 
đấy mà nên tôi chỉ nhắc lại là các bác sẽ nhớ ra thôi 

 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 3:21 sáng  

Bổ sung thêm 1 bài: 
1. Title: On d-solvability for linear differential equations 
Author(s): Khuong NA 
Source: JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION Volume: 44 Issue: 
5 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 421-434 Published: MAY 2009 
Times Cited: 0  

For 2009, the journal JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION has 
an Impact Factor of 0.853. 

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based 
on Impact Factor. 

COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 92 57 Q3 
MATHEMATICS, APPLIED 204 97 Q2 

Trả lời  

5. Lê Tuấn đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 7:51 chiều  

@BS Hồ Hải: “Từ trước khi tôi viết blog chưa có ai là người Việt trong nước và 1 số nhà 
khoa học người Việt ở nước ngòai viết báo hay blog mà có dẫn nguồn. Sau khi tôi viết 
blog tôi luôn dẫn nguồn bằng links hay chèn links. Lúc đó mọi người mới bắt đầu thấy 
điều này có lý và bắt đầu làm theo. Các bạn có thể kiểm chứng điều này ở thời điểm mà 
tôi dùng link để chèn vào bài viết và so với những TS, GS trong nước là sẽ thấy rõ.” 

Bác viết thế này thì coi thường người khác, và tự cao tự đại quá! 

Trả lời  

o bsngoc đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 8:12 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1573#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1516�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1516#respond�
http://www.facebook.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1506�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1506#respond�
http://bsngoc.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1519�


@Bác Lê Tuấn: Cám ơn bác nhận xét. Nhưng nhân vật này có lẽ không cần nhắc 
lại ở đây nữa, bác à. Mỗi nơi có đẳng cấp riêng. Chúng ta không nên tốn thì giờ 
cho những nhân vật mà chúng ta nghĩ là không thể đối thoại trực tiếp được. 

Trả lời  

6. Ngoa ngôn và chứng cứ thực tế | nhật ký của ngọc đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 1:31 sáng  

[...] Tháng Chín 25, 2010 lúc 1:47 chiều [...] 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 5:44 chiều  

Tôi cảm thấy Bsngoc hình như đã xúc phạm ông Hoàng Tụy, vì ông đã viết bài:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=3414 

Nhưng đọc lại những nội dung ông tuyên bố trong đó tôi thấy những nhận xét của 
Bsngoc là xác đáng, không phải xúc phạm. Khoa học Việt Nam chưa thể phát 
triển cũng do ta còn khó khăn về tài chính, cơ chế quan liêu khoa học,…. và góp 
phần không nhỏ của những người ngoa ngôn. 

Ở trên tôi cũng đã có thống kê 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-2/#comment-1494 

Hiện tại, về công trình trong top 10 theo MathScinet với địa chỉ Việt Nam thì 
chưa có. Về chỉ số ảnh hưởng thì hai người có “đình đám” ở VN là ông Trung và 
ông Tụy, nhưng so ra tỷ lệ thì ông Tụy kém xa so với ông Trung. Ông Tụy có vẻ 
không thích ISI nên tôi dùng MR, riêng ông Trung thì sự khác nhau giữa ISI và 
MR không nhiều (chứng tỏ ông Trung có tự trọng khi gửi công bố): 

Ngô Vi\cfudot et Trung 

* MR Author ID: 207806 
* Earliest Indexed Publication: 1978 
* Total Publications: 87 
* Total Author/Related Publications: 89 
* Total Citations: 682 
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Hoàng T\d uy 

* MR Author ID: 212363 
* Earliest Indexed Publication: 1959 
* Total Publications: 160 
* Total Author/Related Publications: 167 
* Total Citations: 363 

Ông Trung được cite trung bình 7.83 lần, ông Tụy thì 2.26. Tôi cũng lưu ý thêm 
rằng ông Trung có bài trên những tạp chí rất khá: J. Reine Angew. Math. (chung 
với Đức), Adv. Math. (chung với Đức), Trans. Amer. Math. Soc.,.. 

Qua đây, mọi thấy tầm cở tạp chí quan trọng như thế nào! Tạp chí làng nhàng thì 
có đăng chục bài mỗi năm, nhưng tạp chí top (như đã nêu) có khi chục năm chưa 
đăng được bài. NBC có rất ít bài, nhưng anh có ít nhất là 3 bài trong top đã nêu. 

Có người tự xưng là “quốc tế” thì cũng nên xem lại, quốc tế cở nào? Có rất nhiều 
lại quốc tế, cao có, thấp có, bình bình cũng nhiều,…. Báo cáo mời ở các hội nghị 
gọi là quốc tế vì có người đến từ vài nước thì thường thôi (mời qua mời lại) thì 
phải cẩn thận khi nồ. 

Để có cái nhìn rộng hơn, tôi xin nêu hai trường hợp cùng ngành với ông Tụy để 
mọi người tham khảo: 

Pham Huu Anh Ngoc 

* MR Author ID: 658402 
* Earliest Indexed Publication: 1998 
* Total Publications: 36 
* Total Citations: 133 

Huynh Van Ngai 

* MR Author ID: 653672 
* Earliest Indexed Publication: 2000 
* Total Publications: 16 
* Total Citations: 105 
(những anh TS này hình như có tỉ lệ cite cao hơn ông Tụy?) 

Một số nước được nhắc đến trong bài viết, theo tôi, là rất bậy. Tôi kiểm tra thấy 
rằng ta khó mà bì với họ, khi nào rãnh tôi sẽ nêu số liệu cụ thể. 

Xin nhắc thêm, Hàn Quốc được chọn đăng cai ICM2014. Cơ hội cho những nhà 
toán học của ta thể hiện tài năng (nhưng phải được mời)! Muốn nồ thì phải có 
công bố trên tạp chí lớn, công trình có ảnh hưởng lớn, được mời ở diễn đàn lớn 
(ICM). Nếu chỉ dùng daily newspapers để “khẳng định tài năng” thì tự hạ thấp 



mình quá, những người có tầm cở quốc tế (thực sự) ít khi làm thế. Rất không nên 
làm thế. 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 6:02 chiều  

Theo thống kê của JIPV, ông Tụy chỉ có 60 ISI (/160), ông Trung có 72 (/87). 

*GS Hoàng Tụy , Viện Toán học: 60 (5/7/2010). 

* GS Ngô Việt Trung, Viện Toán học: 72 (Trung NV) 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ 

Tôi thấy điều đó hơi bất thường. Đó phải chăng là lí do mà ông Tụy k thích ISI? 
Và cũng đó phải chăng là lí do ông có quá ít trích dẫn. 

IF thì tôi nghĩ phải cẩn thật, nhưng danh sách vài trăm tạp chí toán mà ISI chọn 
tốt hơn nhiều so với số còn lại trong tổng số hàng ngàn tạp chí toán được gọi là 
quốc tế. Có thể có vài tạp chí không tệ, nhưng do xuất bản k điều đặn nên chưa 
được ISI chọn.  

Làm khoa học thì nên im lặng mà làm cho tốt, nên làm gương cho đàn em hiểu 
đúng vấn đề, chứ nổ inh ỏi nhưng sự thật k phải thế thì hỏng. Chỉ khi nào là tầm 
quốc tế thực sự thì hãy trình làng để mọi người làm gương. 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 8:57 chiều  

Xin bổ sung những tạp chí rất khá mà ông Trung có bài đồng tác giả Amer. J. 
Math., Math. Ann., Compositio Math., J. London Math. Soc. (2) 

Ông Tụy có bài tạp chí này khá SIAM Journal on Optimization. 

Bài của ông Tụy có rất ít người cite, 84 + 54 + 43 + 26 = 207. Lấy 363 trừ cho 
207, ta được 156. Như vậy trong 160 bài, ông Tụy có 156 citations. Hơi không 
bình thường, ngay cả khi so sánh với những TS cùng chuyên ngành với ông!!! 
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Như vậy 156/160 = 0.975, nghĩa là trung bình mỗi bài của ông Tụy được cite 
0.975 lần.  

Đánh giá một nhà Toán học, người ta nhìn articles trước, sau đó nhìn sách sau. K 
có sách nhưng có articles mạnh thì không ảnh hưởng gì, có nhiều sách mà articles 
có độ ảnh hưởng quá yếu thì hay bị nghi ngờ. 

Nhắc lại: tôi xem MR (Mathematical Reviews or MathScinet) thôi nhé, vì ông 
Tụy k thích ISI (trong khi quốc tế đang sử sụng, điều này mâu thuẫn với tuyên bố 
“tầm cở quốc tế”). 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 8:59 chiều  

Bài của ông Tụy có rất ít người cite, 84 + 54 + 43 + 26 = 207——-> Bài 
của ông Tụy có rất ít người cite, nhưng sách của ông thì có citations 84 + 
54 + 43 + 26 = 207. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 9:08 chiều  

Ông Tụy có 18 bài trên Acta Math. Vietnam., trong khi ông Trung chỉ có 
3….. 

Phân tích vui thôi. Hai ông đều là những người đáng qúy, nếu không có vụ 
ăn theo NBC. Theo tôi là hơi phản cảm và thiếu tự trọng, rất nguy hiểm 
khi những người trẻ vì họ dễ hiểu sai vấn đề khi người lão thành hiểu 
không đúng. 

Vừa rồi có anh PGS (có vài bài khá với bà cô hướng dẫn, bà này người 
Pháp, chồng người Đức – mới mất gần đây) tuyên bố nếu giải Fields ở bậc 
10 thì Toán VN đang ở bậc 3. Thôi tôi đó là nồ không có cơ sở, hiện tượng 
lên (đồng) giả. 

Không khiêm tốn và làm việc chăm chỉ mà chỉ lo nồ thì khó khá lên được. 

Trả lời  

7. TVHien đã nói 
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Tháng Chín 26, 2010 lúc 4:48 sáng  

Chào các bác JIPV 
Thấy các bác toàn những bậc cao nhân, nên tôi có thắc mắc này muốn hỏi: theo như các 
bác, hình như là những người chưa bao giờ có bài đăng ISI thì không đủ tư cách để dạy ở 
bậc đại học và sau ĐH về phương pháp NCKH, vì chưa có bài ISI là bằng chứng cho thấy 
những người ấy chưa bao giờ biết NCKH nghiêm túc là gì. Nếu thế, lấy ai ra để dạy 
PPNCKH cho 2 triệu sinh viên cả nước? Còn xa lắm, để đại học VN đạt được chuẩn mực 
quốc tế: giảng viên đồng thời là người nghiên cứu có công bố quốc tế. Muốn có một ngày 
nào đó đạt được chuẩn mực đó, thì sinh viên ngày nay phải được trang bị những bài học 
cơ bản về PPNCKH. Thiết nghĩ, nếu có những người, bản thân chưa có bài ISI, nhất là 
trong lĩnh vực KHXNNV, nhưng có tham khảo tài liệu nghiêm túc để mang lại cho sinh 
viên những tri thức và kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu, thì đó là điều đáng trân trọng, 
không nên xem họ là không đủ tư cách để giảng dạy về NCKH. 

Trả lời  

8. Thanh đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 3:14 chiều  

Các bác phản biện ghê thật: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-2/#comment-1526 

Sao chưa thấy mấy bác Trưởng, phó phòng phản hồi gì hết? 

Trả lời  

9. Tèo đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 5:35 chiều  

Giaosudom@: Nick bác đã bị đưa vào spam. Giaosudom không có thời gian đùa 
giởn với bác, sẽ không có bất cứ giải quyết gì liên quan đến việc nick bác bị đưa vào 
spam. Mong bác thông cảm. 

Trả lời  

10. onlooker đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 10:36 chiều  

Rất cám ơn bác Hội Toán Học đã đưa ra những số liệu rất thú vị. Tôi nghĩ không có gì để 
”phản biện” bác. Nhưng tôi muốn hiểu ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ số liệu trên có thể giải 
thích được qua yếu tố “thế hệ”. GS Tụy là người của thế hệ trước, học ở Liên Sô, nên có 
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thể ông chỉ công bố trên các tạp chí của khối XHCN cũ. Còn GS Trung tuy cũng học bên 
khối XHCN cũ (Đức) nhưng còn trẻ hơn GS Tụy và sau khi VN “mở cửa” thì có cơ hội 
công bố bài trên các tạp chí phương Tây. Đó có lẽ chính là lý do tại sao GS Trung có 
nhiều bài trên tạp chí ISI hơn GS Tụy. Có thể kiểm định giả thuyết đó dễ dàng nếu bác 
HTH chịu khó in ra tất cả tạp chí và năm công bố.  

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy citation index của GS Tụy quá thấp. Xin hỏi bác HTH là bên 
ngành toán cái average citation là bao nhiêu vậy bác? Rõ ràng GS Trung có citation cao 
hơn GS Tụy!  

Tôi thấy trên wiki thì gia đình GS Tụy đều làm về optimization. “His son, Hoang Duong 
Tuan, is now an Associate Professor in Electrical Engineering and Telecommunications 
at the University of New South Wales, Australia, where he is working on the applications 
of optimization in various engineering fields. His son-in-law, Phan Thien Thach, works 
also on Optimization.” Cả con trai và con rể đều làm cùng ngành. Bác HTH thử tìm hiểu 
xem hai ông con này “làm ăn” khá hơn ông bố không?  

Onlooker 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:05 sáng  

Tôi đồng ý với đề nghị của bác. Tôi sẽ chỉ đưa thống kê sau một năm nào đó, xin 
bác đề nghị. 

Xin cảnh báo với bác trước: kết quả sẽ xấu xí hơn nhiều, ngay cả khi so sánh ông 
Tụy với những người bảo vệ TS ở VN (so sánh với ông Trung thì hơi kỳ đấy!). 
Và nếu bắt đầu từ năm nào đó thì sẽ có người sẽ đá ngược lại về thời điểm bắt đầu 
(ông Tụy đã là “đại gia”, người khác chỉ mới “cừu non”), nhưng ta có thể “chấp” 
ông Tụy ở điểm này. 

Tôi muốn xem cái “tầm quốc tế” và cái “cha đẻ”,…. thật sự là tới đâu. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:09 sáng  

ISI, k ISI: tôi đã lấy một ví dụ (18 -3) để nói lên lòng tự trọng khi gửi bài. Có lẽ 
bác chưa hiểu ý tôi! 

Trả lời  
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o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:30 sáng  

Gửi bác bsngoc: Bác đã trích dẫn sai thông tin của tôi. 

Còn chất lượng thì sao? Theo HTH, công trình của GS Trung được cite 
trung bình 7,83 lần, còn của GS Tụy thì chỉ 2,26 lần. 

http://bsngoc.wordpress.com/2010/09/28/them-s%E1%BB%91-
li%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-nganh-toan-va%CC%80-hoa-ngon/  

Mời bác xem lại: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-4/#comment-1514 

Tôi lúc nào rãnh thì viết lúc đó, bác nên xem đầy đủ loạt comments để có thông 
tin chính xác hơn. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:40 sáng  

Bài của ông Tụy có rất ít người cite, nhưng sách của ông thì có citations 84 + 54 + 
43 + 26 = 207. Lấy 363 trừ cho 207, ta được 156. Như vậy trong 160 bài, ông Tụy 
có 156 citations. Hơi không bình thường, ngay cả khi so sánh với những TS cùng 
chuyên ngành với ông!!! Như vậy 156/160 = 0.975, nghĩa là trung bình mỗi bài 
của ông Tụy được cite 0.975 lần.  

Lúc đầu tôi count chung chung, nhưng sau đó tôi thấy chỉ nên so sánh citations 
của articles thôi cho công bằng. Và kết quả này xấu xí hơn nhiều. 

Khi nào rãnh tôi sẽ viết thêm về cái gọi là “thuật toán kiểu…”, “?’s cut”,…. Và ý 
nghĩa của các tên gọi “đình đám”. Tôi mới phát hiện ra một ông GS ở ĐHKHTN 
HN, chắc cũng “đình đám” (trong giới sinh viên thiếu thông tin), ông mới đăng 
bài mà tiêu đề có chữ “đại số…. mang tên một người Việt…. và một người nào 
đó”. Đúng là phải tự hào, nhưng phải “lên thật”, tôi không thích “lên giả” vì nó rất 
nguy hiểm cho thế hệ sau. 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 
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Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:55 sáng  

@bác Hội Toán Học: Nếu bác có cái list 160 công trình trong excel với 
những cột như tên bài báo, impact factor, năm công bố, citation … tôi sẽ 
giúp bác đếm và tính toán. Bác có thể email cái excel file về cho tôi tại 
onlooker.pham(at)gmail.com. Cám ơn bác trước. 

Chà, cái đại số gì có tên người Việt nghe có vẻ hấp dẫn quá. Sao bác 
không nói cho bà con nghe đi.  

Còn chuyện bác chim_nhon chưa hiểu ý bác thì không phải là không tôn 
trọng bác đâu. Chỉ là không hiểu thôi. Bác ấy là phó phòng của tôi, nên tôi 
cũng biết tính tình bác ấy không phải xem thường ai đâu. 

Trả lời  

 Sao Sang đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:32 sáng  

Hình như MathSciNet chỉ thống kê số lần trích dẫn và số người 
trích dẫn từ năm 2000 phải không các bác? còn các trích dẫn cho 
đến năm 2000 không được tính? 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 4:10 chiều  

Mời bác xem và tự trả lời: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%
91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-
page-1/#comment-1580 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 3:44 chiều  

Rất vui khi bác Onlooker quan tâm đến những chuyện “đình đám”: 

The homomorphisms between the Dickson–Mùi algebras as 
modules over the Steenrod algebrastar: 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6
X1B-512DT0F-
1&_user=950183&_coverDate=09%2F30%2F2010&_rdoc=15&_f
mt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&
_srch=doc-
info%28%23toc%237238%232010%23996519982%232425749%
23FLP%23display%23Volume%29&_cdi=7238&_sort=d&_docan
chor=&_ct=24&_acct=C000049135&_version=1&_urlVersion=0
&_userid=950183&md5=1785eafd0ec4754339cddd71d98d7e1f&s
earchtype=a 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 4:02 chiều  

Xin chiều bác Onlooker: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-
ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-
1/#comment-1580 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 6:51 chiều  

JIPV 

*GS Hoàng Tụy , Viện Toán học: 60 (5/7/2010). 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-
danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/ 

Nhưng tôi dùng tổ hợp như sau thì kết quả 53: 

Results 
Author=(hOANG, t*) OR Author=(Tui, kh*) OR Author=(Tuy, 
h*) 
Refined by: Subject Areas=( MATHEMATICS, 
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS OR AUTOMATION & 
CONTROL SYSTEMS OR MATHEMATICS, APPLIED ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI. 
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Results: 53 

Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì có một số bài không phải của ông 
Tụy, ví dụ: 

Title: AN INVERSION-FORMULA FOR CONE-BEAM 
RECONSTRUCTION 
Author(s): TUY HK 
Source: SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 
Volume: 43 Issue: 3 Pages: 546-552 Published: 1983 

Hình như ISI ông Tụy có nhiều citations hơn. Tôi khuyên ông Tụy 
nên dùng ISI như một chuẩn mực quốc tế mà ông đã tuyên bố. Đọc 
những bài nổ của ông lúc thì quốc tế, lúc thì ISI còn tranh cãi. Cuối 
cùng, tôi k biết k nghĩ gì? 

Các bác JIPV có thể xem lại ISI của ông Tụy. Tôi không lọc hết 
được. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 6:56 chiều  

Kiểm lại trên MathScinet, đúng là bài này k phải của ông Tụy, 

MR0700530 (84j:44011) Tuy, Heang K. An inversion 
formula for cone-beam reconstruction. SIAM J. Appl. 
Math. 43 (1983), no. 3, 546–552. 44A99 (78A55 92A07) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

1. SUNY BUFFALO, DEPT COMP SCI, MED IMAGE 
PROC GRP, BUFFALO, NY 14226 USA  

Bài này có 357 citations theo ISI. Nếu ai cho bài này của ông Tụy 
thì H-index của ông là 12 (theo bsngoc’s blog), nhưng thật sự 
không phải thế đâu. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:36 sáng  

Vài nhận xét: 
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-
ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-
1/#comment-1606 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:45 sáng  

Qua vài ví dụ chắc mọi người thấy việc có vài chục, vài 
trăm cái gọi là “công trình Toán” liệt kê trong MathScinet 
chưa nói lên năng lực thực sự của một người làm Toán. 
MathScinet liệt kê hàng loạt tạp chí Toán (theo tôi là fake), 
nhiều tạp chí của Châu Phi cũng được liệt, nước có nền 
Toán học “mạnh” như VN cũng có 2 tạp chí được liệt,…. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:49 sáng  

Đòi hỏi VN làm Toán kiểu NBC cũng khó, còn yếu thì cứ 
“nhặt thóc”. Xin điều quan trọng là đừng dùng báo chí, 
đừng dùng những cây bút chả hiểu gì là NCKH để “lên giả” 
(k biết vì mục đích gì?). Điều này rất nguy hiểm cho các 
bạn trẻ (nhưng hình như người già có lợi?) 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:37 sáng  

Vài citations của ông Tụy trong MathScinet: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-
ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-
1/#comment-1608 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 12:28 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1606�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1606�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1606�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1613#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1615�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1615#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1616�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1616#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1614�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1608�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1608�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1608�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1614#respond�
http://bloggerdomvn.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1576�


Đề tài quá hấp dẫn. Thanks. 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:31 chiều  

Cám ơn bác HTH nhé. Tôi dùng danh sách 65 bài có citation của bác để 
đếm thì thấy H index của GS Tụy thấp lắm, chứ không phải 12. Kết quả 
tôi đếm được như sau:  

Citation Số bài báo 
15 1 
11 1 
9 1 
6 2 
5 5 
3 8 
2 13 
1 34  

Có đến 34 bài (trong số 65) có 1 citation, 13 bài có 2 citation. Chỉ có 1 bài 
duy nhất có 15 citation. Theo như kết quả trên thì H index của GS Tụy là 
5. Tôi tính vậy có đúng không bác?  

Bác cho tôi hỏi, trong số 160 bài chỉ có 65 bài có citation hả bác? Phần 
còn lại là không có citation? 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 12:58 chiều  

Xin post ngay bài của bác cho tiện: 

Rất thú vị khi bác đã có tính toán. Đó là citations tôi lấy từ MathScinet, có 
bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu bác à. Bác có thể email hỏi ông Tụy hoặc 
bất cứ ai có sử dụng MathScinet  

Tôi có một vài thông kê, so sánh ở trên. Xin lắng nghe nhận định của 
người ngoài cuộc như bác. 

Theo tôi được biết chỉ số H là do ISI định nghĩa. Nếu sử dụng citations 
của MathScinet để cho ra H-index thì có hợp lí không bác? Hơn nữa, tạp 
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chí listed by MathScinet là thượng vàng hạ cám, nên citations cũng na ná 
như thế. 

Tôi nghĩ số 60 ISI của các bác có vấn đề, nhưng tôi chưa có thời gian để 
lọc ISI của ông Tụy. Các bác thử thống kê xem. Chắc cũng nên làm rõ một 
trường hợp đình đám xem sao. Nói chung chung hoài cũng chán lắm. 

Tôi nghĩ các bác có thể tra 160 items mà tôi liệt kê, xem coi cái nào là ISI. 
Tuy mất thời gian, nhưng độ chính xác cao hơn. 

Rất thú vị khi trao đổi với các bác, nhưng hình như tôi viết nhiều quá, lộ 
nhiều bí mật quá e “không hay”  

Trả lời  

11. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 1:55 sáng  

Hoàng Dương (Đường?) Tuấn: 28 ISI, rất ít đứng tên chính, có lẽ phải hợp tác chung với 
ngành điện tử viễn thông để viết bài chăng? 

1. Title: Superimposed Training Designs for Spatially Correlated MIMO-OFDM Systems 
Author(s): Tran NN, Tuan HD, Nguyen HH 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS Volume: 9 
Issue: 3 Pages: 876-880 Published: MAR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Nonlinear Bayesian Filtering Using the Unscented Linear Fractional 
Transformation Model 
Author(s): Pasha SA, Tuan HD, Vo BN 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 58 Issue: 2 
Pages: 477-489 Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Power Allocation in Orthogonal Wireless Relay Networks With Partial Channel 
State Information 
Author(s): Pham TT, Nguyen HH, Tuan HD 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 58 Issue: 2 
Pages: 869-878 Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Optimized Analog Flat Filter Design 
Author(s): Hoang HG, Tuan HD, Nguyen TQ 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 58 Issue: 2 
Pages: 901-906 Published: FEB 2010 
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Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: A Gaussian Mixture PHD Filter for Jump Markov System Models 
Author(s): Pasha SA, Vo BN, Tuan HD, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 
Volume: 45 Issue: 3 Pages: 919-936 Published: JUL 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Power Allocation and Error Performance of Distributed Unitary Space-Time 
Modulation in Wireless Relay Networks 
Author(s): Nguyen DHN, Nguyen HH, Tuan HD 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY Volume: 58 Issue: 
7 Pages: 3333-3346 Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Optimized Analog Filter Designs With Flat Responses by Semidefinite 
Programming 
Author(s): Hoang NT, Tuan HD, Nguyen TQ, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 57 Issue: 3 
Pages: 944-955 Published: MAR 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
8. Title: Frequency-Selective KYP Lemma, IIR Filter, and Filter Bank Design 
Author(s): Hoang HG, Tuan HD, Nguyen TQ 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 57 Issue: 3 
Pages: 956-965 Published: MAR 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
9. Title: Efficient Design of Cosine-Modulated Filter Banks via Convex Optimization 
Author(s): Kha HH, Tuan HD, Nguyen TQ 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 57 Issue: 3 
Pages: 966-976 Published: MAR 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
10. Title: Orthogonal Affine Precoding and Decoding for Channel Estimation and Source 
Detection in MIMO Frequency-Selective Fading Channels 
Author(s): Tran NN, Pham DH, Tuan HD, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 57 Issue: 3 
Pages: 1151-1162 Published: MAR 2009 
Times Cited: 1 
11. Title: Design of Exactly Linear Phase K-Regular IIR Half-Band Filter 
Author(s): Hoang HG, Tuan HD, Nguyen TQ, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS 
BRIEFS Volume: 55 Issue: 12 Pages: 1264-1268 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 



12. Title: A Lyapunov Variable-Free KYP Lemma for SISO Continuous Systems 
Author(s): Hoang HG, Tuan HD, Apkarian P 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL Volume: 53 Issue: 11 
Pages: 2669-2673 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
13. Title: Jointly Optimal Signature Sequences and Power Allocation for CDMA Systems 
Author(s): Ngo DT, Tuan HD, Nguyen HH 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS Volume: 7 
Issue: 11 Pages: 4122-4127 Part: Part 1 Published: NOV 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
14. Title: Training Signal and Precoder Designs for OFDM Under Colored Noise 
Author(s): Tran NN, Tuan HD, Nguyen HH 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY Volume: 57 Issue: 
6 Pages: 3911-3917 Published: NOV 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
15. Title: Optimal superimposed training design for spatially correlated fading MIMO 
channels 
Author(s): Nguyen V, Tuan HD, Nguyen HH, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS Volume: 7 
Issue: 8 Pages: 3206-3217 Published: AUG 2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
16. Title: Adaptive control for nonlinearly parameterized uncertainties in robot 
manipulators 
Author(s): Hung NVQ, Tuan HD, Narikiyo T, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY Volume: 
16 Issue: 3 Pages: 458-468 Published: MAY 2008 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
17. Title: Efficient large-scale Filter/Filterbank design via LMI characterization of 
trigonometric curves 
Author(s): Tuan HD, Son TT, Vo BN, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 55 Issue: 9 
Pages: 4393-4404 Published: SEP 2007 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
18. Title: Symmetric orthogonal complex-valued filter bank design by semidefinite 
programming 
Author(s): Kha HH, Tuan HD, Vo BN, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 55 Issue: 9 
Pages: 4405-4414 Published: SEP 2007 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 



19. Title: Adaptive control design for nonlinearly parameterized systems with a triangular 
structure 
Author(s): Yokoi K, Hung NVQ, Tuan HD, et al. 
Source: ASIAN JOURNAL OF CONTROL Volume: 9 Issue: 2 Pages: 121-132 
Published: JUN 2007 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
20. Title: Low-dimensional SDP formulation for large antenna array synthesis 
Author(s): Hoang HG, Tuan HD, Vo BN 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION Volume: 55 
Issue: 6 Pages: 1716-1725 Part: Part 2 Published: JUN 2007 
Times Cited: 2 
21. Title: Robust mixed generalized H-2/H-infinity filtering of 2-D nonlinear fractional 
transformation systems 
Author(s): Hoang NT, Tuan HD, Nguyen TQ, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 53 Issue: 12 
Pages: 4697-4706 Published: DEC 2005 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
22. Title: Low-order IIR filter, bank design 
Author(s): Tuan HD, Son TT, Apkarian P, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR 
PAPERS Volume: 52 Issue: 8 Pages: 1673-1683 Published: AUG 2005 
Times Cited: 10 
Context Sensitive Links 
23. Title: A spectral quadratic-SDP method with applications to fixed-order H-2 and H-
infinity synthesis 
Author(s): Apkarian P, Noll D, Thevenet JB, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL Volume: 10 Issue: 6 Pages: 527-538 
Published: 2004 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links 
24. Title: New linear-prograrnming-based filter design 
Author(s): Tuan HD, Son TT, Tuy H, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS 
BRIEFS Volume: 52 Issue: 5 Pages: 276-281 Published: MAY 2005 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
25. Title: Robust filtering for discrete nonlinear fractional transformation systems 
Author(s): Hoang NT, Tuan HD, Apkarian P, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS 
BRIEFS Volume: 51 Issue: 11 Pages: 587-592 Published: NOV 2004 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
26. Title: Gain-scheduled filtering for time-varying discrete systems 
Author(s): Hoang NT, Tuan HD, Apkarian P, et al. 



Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 52 Issue: 9 
Pages: 2464-2476 Published: SEP 2004 
Times Cited: 13 
Context Sensitive Links 
27. Title: New fuzzy control model and dynamic output feed back parallel distributed 
compensation 
Author(s): Tuan HD, Apkarian P, Narikiyo T, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS Volume: 12 Issue: 1 Pages: 
13-21 Published: FEB 2004 
Times Cited: 26 
Context Sensitive Links 
28. Title: Complete characterizations of global optimality for problems involving the 
pointwise minimum of sublinear functions 
Author(s): Glover BM, Ishizuka Y, Jeyakumar V, et al. 
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 6 Issue: 2 Pages: 362-372 
Published: MAY 1996 
Times Cited: 12 
Context Sensitive Links 

Trả lời  

12. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:03 sáng  

Có thêm 5 bài có địa chỉ ở Viện Toán, bác HTH xem thử có phải của anh HDT không 
nhé 

3. Title: Multicriterion optimized QMF bank design 
Author(s): Tuan HD, Nam LH, Tuy H, et al. 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING Volume: 51 Issue: 10 
Pages: 2582-2591 Published: OCT 2003 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
4. Title: DC optimization approach to robust controls: The optimal scaling value problem 
Author(s): Tuan HD, Hosoe S, Tuy H 
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL Volume: 45 Issue: 10 
Pages: 1903-1909 Published: OCT 2000 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
5. Title: DC optimization approach to robust control: feasibility problems 
Author(s): Tuan HD, Apkarian P, Hosoe S, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL Volume: 73 Issue: 2 Pages: 89-
104 Published: JAN 20 2000 
Times Cited: 16 
Context Sensitive Links 
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6. Title: Complete characterizations of global optimality for problems involving the 
pointwise minimum of sublinear functions 
Author(s): Glover BM, Ishizuka Y, Jeyakumar V, et al. 
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 6 Issue: 2 Pages: 362-372 
Published: MAY 1996 
Times Cited: 12 
Context Sensitive Links 
7. Title: On solution sets of nonconvex Darboux problems and applications to optimal 
control with endpoint constraints 
Author(s): Tuan HD 
Source: JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY SERIES B-
APPLIED MATHEMATICS Volume: 37 Pages: 354-391 Part: Part 3 Published: JAN 
1996 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:20 sáng  

Bác này research fellow ở Viện toán thôi, biên chế ở University of New South 
Wales 
http://www.ee.unsw.edu.au/~hdtuan/mySite/publications.html 

Trả lời  

13. onlooker đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 10:46 chiều  

Lại bàn tiếp về H index và số liệu của bác Hội Toán Học. Tôi nhìn qua thì có vài ý kiến 
như sau. 

H index là do một ông giáo sư vật lý “sáng chế” ra. ISI chỉ xử dụng H index như bao 
nhiêu tạp chí khác xử dụng thôi. Một điều bác làm tôi sáng mắt ra là MathScinet có 
những tạp chí thượng vàng hạ cám, bao gồm luôn tạp chí của châu Phi và Arab! Vậy thì 
thống kê theo MathScinet là tính luôn ISI rồi. Thế thì con số H tôi tính theo số liệu 
MathScinet của bác có thể còn cao hơn con số H của tạp chí ISI!  

Nhưng vì GS Tụy phàn nàn về ISI, nên bác liệt kê MathScinet là công bằng thôi. Tôi thật 
sự ngạc nhiên khi thấy citation của GS thấp quá. Vậy mà hồi nào đến giớ tôi cứ tưởng …. 
Thần tượng bị sụp đổ rồi.  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1555#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1556�
http://www.ee.unsw.edu.au/%7Ehdtuan/mySite/publications.html�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1556#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1621�


Cái ông Stević Stevo nào đó chỉ có 14 năm mà ông ta sản xuất ra 253 bài thì quả là quá 
cỡ. Lại còn cái ông Agarwal Ravi P cho ra đến 987 bài trong vòng 38 năm. Một năm ông 
ta cho ra đời hơn 30 bài. Nếu không có lẫn lộn với ai khác thì sức sáng tạo của ông này 
khủng khiếp thật! Bên ngành toán làm ăn dễ như vậy sao?  

Tôi nghĩ NBC ở một đẳng cấp khác. Rất khác với kiểu làm toán ở VN. Không thể so sánh 
công trình của anh ấy và thầy của anh ấy với VN. VN chỉ làm toán cấp “lượm lúa” như 
bác đã chứng minh. Qua thống kê của bác tôi tự hỏi cái viện toán cấp cao gì đó sẽ đem lại 
lợi ích gì cho nước ta hay lại là một cách tiêu tiền của người dân dưới danh nghĩa toán 
học?  

Bác đã giúp tôi và nhiều người sáng mắt ra.  

Onlooker 

Trả lời  

14. Hoanglan đã nói 

Tháng Chín 30, 2010 lúc 1:50 chiều  

Chào các bác, 
Các bác so sánh GS Ngô Việt Trung với GS Hoàng Tụy có phần hơi khập khiễng bởi vì 
một bên làm toán lý thuyết (Pure Math)(GS Trung) và một bên làm toán ứng dụng 
(Applied Math)(GS Tụy). Một bên chủ yếu vị nghệ thuật còn bên kia chủ yếu là vị nhân 
sinh. Ngay cả Thomson Reuter cũng cảnh báo là không nên so sánh IF ở hai lĩnh vực 
khác hẳn nhau. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Chín 30, 2010 lúc 11:27 chiều  

So sánh nào cũng khập khiễng cả bác à. Nếu nói như bác thì ngay cả trong ngành 
toán ứng dụng cũng khó so sánh, vì có người làm về optimization và có người làm 
về probability. Người ta có thể lý giải rằng văn hóa ngành probability ít citation 
hơn optimization. Bởi thế, người ta chỉ so sánh chung chung cho toàn ngành thôi. 
Toán thì so với toán, toán không thể so với y khoa. Thật ra thì ở đây cũng chẳng 
ai so sánh gì cả, mà chỉ trình bày sự thật để chúng ta nhận xét.  

Theo tôi biết thì ngành toán lý thuyết (pure math) có ít trích dẫn hơn toán ứng 
dụng (applied math). Nếu hiểu như thế thì đáng lẽ GS Tụy (toán ứng dụng) phải 
có nhiều citation hơn GS Trung (toán lý thuyết). Nhưng sự thật thì ngược lại.  
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Ở đây chẳng có ai muốn kết luận ai hơn ai. Nhưng những con số trên cho thấy 
những gì được xưng tụng trong thời gian 60 năm qua có lẽ không có cơ sở thực tế. 
Thế thôi.  

Onlooker 

Trả lời  

15. TuaVan đã nói 

Tháng Mười 1, 2010 lúc 1:04 sáng  

Đánh giá thì nên trong cùng lứa tuổi, ở lớp tuổi của GS Tuỵ, thì không ai ở VN hơn ông . 
Sóng sau đè sóng trước là 1 điều đáng mừng. 

Hơn nữa làm toán hình như già rồi thì không còn sáng tạo được trong khi các ngành Y thì 
già rồi mơi cay. Vì vậy theo tôi vinh danh GS Tuỵ là đúng. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 1:17 sáng  

Tôi chỉ nêu thống kê, đánh giá tầm quốc tế. Chuyện vinh danh thì tôi không có ý 
kiến. Xin xem lại nội dung trao đổi của tôi. 

Trả lời  

16. Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 1, 2010 lúc 10:16 sáng  

Vẫn muốn nói thêm một tý về mối liên hệ giữa toán ứng dụng và toán lý thuyết: 
“The relation between pure and applied mathematics bases on the understanding and 
trust, because the applied mathematicians do not understanding the pure mathematicians 
and the pure mathematicians do not trust the applied mathematicians” 

Trả lời  

17. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 1:31 sáng  

@Hoanglan: Bác Hoanglan muốn trao đổi thì cũng nên đọc kỹ vấn đề, tìm hiểu thông tin 
cụ thể. Nói chung chung thì tranh luận thế nào được. Tôi đang hứng thú trao đổi với bác 
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Onlooker, tự nhiên bác làm tôi mất hứng! Thông tin bác nêu cũng hay, nhưng tôi đã dự 
liệu trước. Nếu bác đọc lại thì sẽ rõ. 

Tôi có nhận xét bác Hoanglan ngụy biện, nhưng nếu bác cho biết 

1/ những bài nào của ông Tụy “vị nhân sinh”, 

2/ thế nào là một so sánh khập khiễng, một so sánh không khập khiễng (theo bác)? Hãy 
chỉ ra cách đánh giá một nhà toán học bằng phương pháp “không khập khiễng” (theo 
cách hiểu của bác)? 

3/ bác đã nhận ra chi tiết tôi đã dự liệu “sự phản biện” của bác chưa? 

4/ theo bác thì những người mang danh “người làm toán ứng dụng” ở VN thật sự là 
nghiên cứu cái gì? 

thì khi đó chúng ta sẽ trao đổi tiếp. 

Tôi hoàn toàn không có ý chất vấn gì, nhưng tôi chỉ muốn tranh luận với những người mà 
tôi có thể tranh luận vì thời gian của tôi không cho phép tôi ……… 

Tôi nói như thế, có gì quá đáng thì bác Onlooker góp ý cho. 

Trả lời  

18. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 1:44 sáng  

@Onlooker: Cảm ơn bác đã góp ý tôi về định nghĩa H-index. Tôi xin thưa với bác rằng 
tôi chưa tìm hiểu nguồn gốc của nó, có thể nói là tôi chưa biết. Tôi viết nó được đn bởi 
ISI, đó là cách viết không chính xác của tôi. Tôi xin viết lại: H-index lấy dữ liệu từ ISI. 

H-index được tính dựa vào citations bên ISI. Do đó, bác lấy citations của MathScinet để 
tính H-index thì tôi nghĩ không hợp lý vì citations của MathScinet gồm thượng vàng hạ 
cám (ISI và không ISI). Ngoài ra citations của MathScinet có thể k bao gồm citations của 
các tạp chí không thuộc ngành Toán. Nhiều tạp chí bên Lý k được MathScinet list, nếu 
một bài bên Toán được nhiều tạp chí bên Lý cite thì sao? 

Bác thử so sánh số lượng cùng năm, cùng ngành của vài người với ông Tụy xem sao? Tôi 
chỉ nêu trường hợp người trong nước thôi. Nếu bác có ý so sánh tầm quốc tế thì tôi sẽ 
giới thiệu bác thêm vài ví dụ. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 
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Tháng Mười 3, 2010 lúc 2:07 sáng  

Tôi xin gửi bổ sung một số thông tin để các bác tham khảo: 

Mathematics Journals covered by MathScinet: 

http://www.ams.org/mathweb/mi-journals.html 

Xem sự “tăng trưởng” giai đoạn 1994-2008: http://www.ams.org/mathweb/mi-
newjs.html 

Danh sách đầy đủ tính đến 2008: http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf (các 
bác sẽ thấy nhiều cám như thế nào?) 

Citation Database Help Topics: 

http://www.ams.org/mathscinet/help/citation_database_help_full.html 

Trong đây có hướng dẫn cách tính MCQ, và cách xếp hạng của MathScinet. Họ k 
phân chia pure, applied,… như ISI. Như thế chắc ta càng nên sử dụng ISI? 

Tôi đang chờ xem nhận xét của các bác. Qua đây hy vọng những người học toán, 
làm toán cẩn thận hơn trong việc tung hô, và nên khiêm tốn và quyết tâm hơn. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 2:45 sáng  

Tôi ủng hộ các bác tranh luận cho “tới bến” vụ này một lần. Sau lần này, tôi nghĩ 
sẽ không còn hiện tượng so bì ISI, MathScinet. 

Trả lời  

19. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 3:53 sáng  

Xin phép bác Onlooker và các bác trong JIPV mở ra một vấn đề mới, về KHXH-NV. 

Hôm trước khi mới vào trang này tôi có “ngạo mạn” đưa ra vài ý kiến lăng nhăng về việc 
các ngành KHXH không đánh giá qua ISI, và đã bị các bác phản biện cho … tơi tả. Và 
cuối cùng, tôi đã bị/được bác Onlooker thuyết phục về sự cần thiết phải có công bố quốc 
tế, mà công bố quốc tế thì gần như đồng nghĩa với việc công bố trên các tạp chí được 
listed bởi ISI. (Tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ lắm về ISI đâu các bác ạ, vì việc làm hàng ngày 
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cũng quá tải rồi, nhưng cũng có đặt cho mấy em trẻ tìm hiểu kỹ rồi trình bày lại cho mọi 
người nghe. Tôi cũng chỉ cho các em về trang này nữa, kể cả vụ tranh luận không lấy gì 
làm vẻ vang của tôi trên trang này). 

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn có một niềm tin hơi “ngoan cố” rằng ở đây các bác đa số là 
dân tự nhiên và kỹ thuật (well, tôi hy vọng là life sciences cũng được xem là tự nhiên, 
nhưng thực ra các ngành life sciences cũng rất gần với các ngành xã hội) nên chưa hiểu 
hết bọn XH-NV như tôi. Và hình như ở đây không có nhiều người bên khối đó tranh luận 
với các bác mà chỉ có một mình tôi thì phải? 

Kỳ may, hôm nay tôi tìm và đọc được báo cáo rất hay về Khoa học xã hội thế giới năm 
2010 (World Social Science 2010) của UNESCO, ở đây: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-
social-science-report 

Trong đó, có những phần mà tôi tin là cần thiết cho JIPV để hiểu hơn những người anh 
em (well, chị em) XH-NV của mình. Để có thể hỗ trợ họ đẩy mạnh nghiên cứu, để có thể 
nâng cao vị thế của các ngành KHXH lên, để, well, cuối cùng thì lợi ích của một quốc gia 
có các ngànhp KHXH-NV sẽ trở lại với chính từng người của chúng ta, đó là, chất lượng 
cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống tinh thần và văn hóa sẽ tăng lên. 

Xin phép các bác cho tôi đưa vào đây một vài đoạn trích từ bản tóm tắt (chỉ tóm tắt thôi 
cũng dài 30 trang) của báo cáo đó: 

Bibliometrics 
Bibliometrics is widely used to evaluate the performance 
and impact of research. But its use highlights important 
problems in the social sciences. One of these is the focus of 
bibliometrics on journal articles, underplaying or disregarding 
other publications such as books, reports and non-academic 
media. This may explain why bibliometrics is more broadly 
accepted in social science disciplines such as economics and 
psychology, which share the natural sciences’ predilection 
for journal articles. Another issue with bibliometrics concerns 
its strong linguistic and geographical biases. Publication in 
peer-reviewed journals usually means publication in Anglo- 
American journals. 

‘Social sciences and humanities knowledge production can 
be observed using bibliometric methods only when the 
greatest care is taken. The existing peer-reviewed journal 
databases are incomplete and do not satisfactorily cover 
languages other than English.’ (Archambault and Larivière) 

University rankings 
International rankings of universities are heavily based on 
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bibliometrics. They have also become a prominent feature 
of competition between research systems and research organizations. 

[...] 
Though controversial, university rankings have become 
increasingly popular and are taken as signals of quality in 
a global environment. One of their perverse effects can 
be to undermine the social, intellectual and cultural role of 
universities in their own societies. 

Especially in the countries of the global South, but also in 
Europe and North America, most universities cannot hope 
to perform well on the measures used in these international 
rankings. Nor should they necessarily try to. Not that the 
evaluation of university performance is of little value; 
evaluations and benchmarking can be a central part of a 
strategy to improve quality. But there are other instruments 
which are more suitable to assessing how universities 
perform in their different functions. 

Evaluating research 
Alongside cross-national or worldwide comparisons, 
national governments and agencies have stepped up 
efforts to evaluate the quality of research, the performance 
of departments, and the most productive individual researchers. Undertaken to 
boost research performance and 
optimize resource allocation, these exercises increasingly use 
quantitative indicators such as bibliometrics. Performance 
indicators based on bibliometrics have severe limitations 
for the evaluation of research in countries where only a 
small number of articles are published in international peerreviewed journals. 

What is the alternative? Good practice suggests that research 
assessment should combine quantitative data with qualitative 
information, based for example on peer review; that it 
should recognize differences between research disciplines, 
and that it should include some element of self-evaluation. 

(pp 15-16) 

Và ở chỗ khác: 

Three levels of research capacity 
Understanding what research capacity in social sciences is, and 
what limits it, is crucial to the development of an appropriate 
strategy for capacity improvement. The creation of knowledge 



presupposes adequate institutional infrastructures, access to 
funding, and integration into scientifi c communities. This 
points to the existence of three levels of capacity: the individual level, the 
organizational level and the overall system level. 

The degree of coordination between these three dimensions 
of research capacity determines the scope for improving the 
capacity of social science research systems. Initiatives which 
focus on one level of research capacity without considering its 
relations with the other two usually lead to very limited results. 

(p 10) 

Mong các bác, đặc biệt là bác Onlooker trưởng phòng, đọc và trao đổi ý kiến ạ. 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 12:34 chiều  

Tôi nghĩ KHXHNV bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học. Cố nhiên KHXH là social 
science, chứ không phải là sociology. Theo tôi hiểu thì social science bao gồm 
kinh tế học, chính trị học, tâm lý học, ngôn ngữ học, văn học, v.v… Còn life 
sciences tôi thấy nó hơi mù mờ quá. Đã nói là khoa học sự sống thì nó phải bao 
gồm tất cả cái gì có liên quan đến sự sống, như công nghệ, khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội. Nhưng theo tôi biết thì life science là chủ yếu nói đến sinh học 
và y học. Do đó về nội dung thì life science không gần với social science. 
Phân biệt khoa học nhiều khi không dễ đâu. Lấy ví dụ như biophysics, nên xem là 
khoa học sự sống hay khoa học tự nhiên? Hay psychology, nên xem là life science 
hay social science? Biên giới rất mong manh.  

Khi nói đến bibliometrics là chúng ta nói đến citation, impact factor và những chỉ 
số như H index. Những khía cạnh này do ISI sáng chế ra, nhưng nay thì đã có các 
nhóm khác làm theo. ISI chỉ bao gồm khoảng 14.000 tạp chí, trong khi thế giới có 
cả 100.000 tạp chí. Do đó, tôi không ngạc nhiên khi có người nói ISI không cover 
đầy đủ.  

Vấn đề không phải là đầy đủ, mà là chất lượng. Bác Hội Toán Học đã nói 
MathScinet liệt kê những tạp chí toán thượng vàng hạ cám, còn ISI thì chọn lọc. 
Muốn có tronh ISI tạp chí phải có uy tín và đạt được những điều kiện tôi đã nói 
trước. Phần lớn tạp chí khoa học viết bằng tiếng Anh. Ngay cả một số tạp chí của 
Nhật cũng dùng tiếng Anh. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi thấy người ta phê 
bình ISI thiên vị tiếng Anh. Vấn đề ngôn ngữ có ảnh hưởng đến các ngành “nhân 
văn”, vì các ngành này phải dùng tiếng địa phương. Nhưng tôi không biết mức độ 
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ảnh hưởng đến đâu. Nói incomplete thì dễ quá, nhưng nếu incomplete 1/1000 hay 
1/10 là khác nhau xa.  

Dĩ nhiên mấy chỉ số bibliometrics của ISI chưa hoàn hảo. Họ vẫn tìm cách cải 
tiến đó. Rất nhiều bài nghiên cứu cách cải tiến ra sao. Không có cái nào hoàn hảo, 
nhưng trong số những chỉ số chưa hoàn hảo, ISI là tốt nhất và vì thế chúng ta phải 
sử dụng nó thôi.  

Onlooker 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 1:14 chiều  

Nếu tôi ý kiến liên quan đến KHXH thì có thể hơi bất tiện vì sẽ bị chụp mũ ngay.  

Nhưng điều tôi có thể nói một cách khách quan là tôi thấy trong ISI có nhiều công 
bố về KHXH, có các categories về KHXH, nhưng k hiểu sao các bác bên KHXH 
cứ than mãi như thế. 

Về khá nhiều bài liên quan đến Việt Nam, những lĩnh vực mà những người làm 
KHXH ở Việt Nam đang nghiên cứu,….. Nếu cần thì tôi có thể trích một vài bài 
để các bác tham khảo. 

Tôi có cảm nhận: những người làm KHXH (tính từ 1995, tôi k muốn đề cập giai 
đoạn trước đó) đang tự làm khó mình. 

Tôi có góp ý với bác Phương Anh: nếu bác giúp cho người nơi bác hiểu và bắt 
đầu làm NCKH nghiêm túc theo chuẩn ISI thì đó cũng là một đóng góp k nhỏ, 
cho dù cho đến lúc hưu bác k có công bố ISI. Giai đoạn đầu có thể khó đăng ISI 
thì nơi bác có thể đăng trên tạp chí trong nhóm 100000-14000, cứ từ từ như thế. 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 10:51 chiều  

Tôi cũng nghĩ giống như bác Hội Toán Học. Tôi thấy VN là “mảnh đất màu mỡ” 
cho nghiên cứu KHXH. Đã có khá nhiều các chuyên gia ngoại quốc vào VN 
nghiên cứu và họ đã công bố khá nhiều. Đến đây, tôi chợt một câu “rất đụng 
chạm” của bác NVTuấn khi bác ấy nói một phần không nhỏ kiến thức về VN và 
con người VN là do người nước ngoài làm chủ! Nghĩ lại thì bác ấy có lý, vì những 
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nếu xem qua những công trình khoa học xã hội của người Pháp và Mỹ viết về VN 
thì biết.  

Nhưng đó là chuyện xưa. Chúng ta nói chuyện ngày nay. Tôi không hiểu tại sao 
các nhà KHXH VN không làm nghiên cứu như người phương Tây. Tại sao họ vào 
nước mình, họ làm được, còn mình thì không làm được? Có gì khó đâu. Nếu 
không đụng các vấn đề “nhạy cảm” thì tôi thấy research về KHXH ở VN hoàn 
toàn khả thi.  

Mấy chuyện phân biệt loại hình nghiên cứu theo tôi không nên quá cứng nhắc. 
Tất cả những cái life science, social science, natural science gì gì đó chỉ là ước lệ 
của ngôn ngữ. Cái quan trọng là mình làm cái gì và làm được gì để góp 1 tay đưa 
đất nước này đi lên. Nói như bác HTH tôi rất chịu, có thể bây giờ chúng ta chưa 
làm được gì nhưng có thể “nhúm lửa” (xin lỗi các bác, cho tôi ví von 1 chút) cho 
người trẻ hơn làm.  

Onlooker 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 12:08 sáng  

Chào bác Onlooker và các bác, 

1. Cám ơn các bác đã đọc và phản hồi – một cách chân tình, và … từ tốn . Cái 
này thì tôi thấy người VN mình còn phải học nhiều các bác ạ. Tôi rất thích một 
câu tiếng Anh mà tôi đã học được, hình như trong cuốn English 900 (không hiểu 
có ai nhớ bộ sách tiếng Anh này không nhỉ, của nhà Mc GrawHill hình như thế?), 
rằng “We agree to disagree on this.” 

2. Đa số những điều các bác nói tôi đều đồng ý cả. Cái mà tôi muốn nói là ở chỗ 
này: thứ nhất, những người bên khối XH-NV không được chuẩn bị tốt để có công 
bố ISI (tiếng Anh, phương pháp nghiên cứu, kể cả định tính lẫn định lượng chứ 
không chỉ là định lượng.) 

Lạc đề chút, tôi cho là nghiên cứu định tính khó hơn định lượng rất nhiều, đó 
cũng là ý kiến của ông thầy hướng dẫn của tôi, người đã thuyết phục tôi dùng 
phương pháp thống kê cho luận án tiến sĩ của mình, vì ông ấy bảo, dùng phương 
pháp định tính thì có thể làm một chục năm vẫn còn tranh cãi và vẫn cứ phải làm 
nữa, còn tôi thì chỉ có 3 năm học bổng nên phải làm định lượng thôi để có câu trả 
lời cho một vấn đề cụ thể. 

Ngoài ra, ngay cả trong giới các nhà KH XH-NV phương Tây thì không phải ai 
cũng thích làm theo phương pháp định lượng. Thật ra, các “nhà” này đa số chê 
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phương pháp định lượng vì nó quá … simplistic; họ thích grounded theory (chả 
biết dịch ra tiếng Việt là gì), và họ thích action research. Và khoa học xã hội thì 
rất localised, những vấn đề của địa phương, của văn hóa, của giá trị xã hội vv, thì 
không chỉ có tính phổ quát (universal) mà còn có tính đơn nhất (unique). Và, yes, 
cần được nghiên cứu đến nơi đến chốn. Nhưng … cần có người đứng đầu tổ chức 
nghiên cứu, cần có các nhà khoa học giỏi, và … lại trở lại chuyện đầu tiên, “cơm 
áo không đùa với khách thơ” các bác ạ! Ai tập hợp, ai trả tiền cho họ làm, ai đứng 
ra làm đầu mối liên hệ, tổ chức trao đổi, in ấn, công bố trong và ngoài nước? 
Phương Tây họ có hẳn một ngành công nghiệp cho việc này, mà ISI là một phần 
trong đó. Và các quy trình công nghệ phục vụ từng công đoạn, hội nghị hội thảo, 
hiệp hội nghề nghiệp, tạp chí chuyên ngành vv và vv…. 

Cho nên mình yếu kém cũng là phải thôi! Lực lượng không được tập hợp, rồi 
tranh cãi trong nội bộ không ai chịu ai (riêng XH-NV thì nhiều trường phái lắm 
mà ai cũng đúng, chẳng có ai sai, thật vậy), rồi đầu tư của nhà nước (ôi, nhà nước) 
thì lại lệch lạc (các bác không tin thì cứ hỏi kinh phí KHCN cấp cho các trường 
thuộc các khối khác nhau thì sẽ rõ; ví dụ nếu ĐHBK khoảng mấy trăm tỉ thì 
ĐHKHXH-NV chừng vài tỷ là nhiều rồi – đây là ví dụ chứ không phải là số thật). 
Nên các nhà KHXH-NV của mình, kể cả tôi, đành phải lấy những “nghiên cứu” 
nho nhỏ kiểu action research làm cứu cánh, làm gì mà tăng hiểu biết của chính 
mình, có tác động đến nơi mình làm việc, và giúp cộng đồng dân chúng có hiểu 
biết hơn, là đã tốt lắm rồi. Đó là lý do tại sao họ hay viết báo, ngắn, nhỏ, chỉ gồm 
những suy nghĩ ngắn (Op-Ed), bình luận vv. Và đó cũng là một kiểu “sản phẩm” 
mà trong tài liệu của UNESCO tôi đã nêu ở trên cũng có nhắc đến; họ bảo đó là 
“non-academic” publications, hình như thế. 

Kết luận: khối ngành XH-NV cần có những người “có tâm và có tầm” (hic hic, 
nghe giống hô khẩu hiệu) thực sự để có thể có những nghiên cứu dài hơi, và có 
công bố ra bên ngoài. Tôi thì tôi nghĩ như thế này: nghiên cứu ngay thực trạng 
KHXH-NV so với các ngành TN và KT (số bài báo ISI, các chỉ số H-index và G-
index gì gì đấy – xin lỗi, tôi chỉ nghe lơ mơ và nhắc lại thôi ạ, không phải chuyên 
gia gì ở đây; số người có bằng cấp, học vị, kể cả dỏm và không dỏm, và số tiền 
đầu tư của nhà nước cho hoạt động KHCN của 2 khối …) thì thấy ngay tại sao nó 
yếu kém thôi mà. 

Tất cả những điều tôi nói ở trên chẳng phải để tự giải thích sự yếu kém của tôi 
đâu các bác ạ. Chỉ là để các bác thấy, và nếu xem đó là trách nhiệm của cả các bác 
nữa, thì sắn tay lên, ta cùng nhóm lửa (tôi hay gọi là “thắp nế”, theo câu nói mà 
tôi đã nghe ở đâu đó: Thà thắp lên một ngọn nến nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa 
bóng tối!) 

Kính các bác, 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 
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Tháng Mười 4, 2010 lúc 12:22 sáng  

Tôi lại viết sai chính tả rồi; nó bộc lộ nguồn gốc địa lý của tôi (bắc kỳ!): 
“xắn tay lên”, không phải “sắn tay lên”. Khi bình tĩnh đọc lại thì phát hiện 
ra ngay, nhưng viết một mạch không suy nghĩ thì … bị ngay (vì viết như 
mình nói). Các bác sửa lại giúp với ạ! 

Ngoài ra, “tỉ” và “tỷ” viết cạnh nhau mà không thống nhất, lúc thì tỷ lúc 
thì tỉ. Nó phản ánh background đi học của tôi: hồi nhỏ trước 1975 thì viết 
tỷ; ngày nay thì viết tỉ! Các bác sửa lại giúp ạ, “tỉ”, cho nó đúng trong từ 
điển ngày nay! 

(Phải tôn trọng tiếng Việt, tôn trọng người đọc, và tôn trọng chính mình, 
phải không các bác?) 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 12:21 chiều  

Tôi đồng ý với bác thầy của bác khi ông ấy nói làm nghiên cứu theo kiểu 
định tính (qualitative research) thì rất khó có thể đi đến một kết luận. Khó 
đi đến kết luận vì phương pháp đo lường còn quá nhiều yếu tố nhiễu. Nếu 
tôi không đo được huyết áp của bác thì làm sao tôi chẩn đoán bác bị hay 
không bị cao huyết áp? Tương tự, nếu tôi không “đo” được qui mô của 
một vấn đề thì làm sao tôi biết nó lớn hay nhỏ? Bác có thể nói theo định 
tính là “lớn” và “nhỏ”, nhưng nếu người ta hỏi bác định nghĩa thế nào là 
“lớn” và thế nào là “nhỏ” thì làm sao bác trả lời, nếu bác không có đo 
lường, không có chuẩn để đánh giá?  

KHXH hay KHTN thì vẫn sử dụng phương pháp khoa học (scientific 
method). Phương pháp KH thì theo chu kỳ quan sát thực tế -> giả thuyết -
> thu thập dữ liệu thực tế -> giả thuyết mới. Cái khác giữa KHXH và 
KHTN là phương pháp bác thu thập dữ liệu. Y khoa có thiết bị vật lý đo 
lường các chỉ số sinh hóa. KHXH có questionnaire để “đo lường” một vấn 
đề xã hội. KHXH còn có những phương pháp như focus interview hay 
kiểu như action research gì đó mà bác nhắc đến. Vì thế, về mặt nguyên lý, 
KHXH hay KHTN đều như nhau, nhưng về phương pháp thì khác nhau.  

Cái action research theo tôi biết là một phát kiến mới của giới khoa học 
nhân văn, nó chỉ thích hợp cho nghiên cứu sơ khởi (như pilot study), nó là 
một sản phẩm của chủ nghĩa hậu hiện đại. Khoa học không chấp nhận hậu 
hiện đại. Do đó, quan điểm cho rằng nghiên cứu quantitative là simplistic 
thì tôi e rằng chính quan điểm đó quá simplistic.  
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Mấy người quảng bá cái gọi là action research rêu rao rằng họ muốn làm 
nghiên cứu có tác động thực tế. Họ làm như các nghiên cứu khác chẳng 
nhắm đến thay đổi tình hình thực tế! Bậy hết sức! Nghiên cứu nào cũng 
nhắm vào gây tác động và đem lại phúc lợi cho quần chúng. Nếu tôi chỉ 
làm research để có bài báo trên ISI thì nó chẳng có ý nghĩa gì cho nước 
mình cả. Nhưng từ kết quả nghiên cứu đến hành động để thay đổi là một 
thời gian dài và tốn nhiều công sức. Hôm nọ, tôi nghe một giáo sư Thụy 
Điển nói chuyện trong một hội thảo ở TPHCM rằng thời gian khám phá 1 
molecure đến bào chế thành thuốc tốn 15-20 năm. Đó là nghiên cứu định 
lượng mà còn như thế. Một nghiên cứu chưa nói lên cái gì. Phải có hàng 
trăm nghiên cứu mới hình thành một xu hướng, một chính sách. Vì thế, 
đừng nghĩ rằng action research có thể thay đổi hay translated vào thực tế 
ngay được. Nghĩ như thế là đang nằm mơ ban ngày.  

Thật ra thì có nhiều ngành khoa học (chứ không riêng gì KHXH) mang 
tính địa phương. Ví dụ như effect của thuốc chống bệnh đái tháo đường 
trong người Việt có thể khác với người phường Tây vì họ khác gen. Thái 
độ và nhận thức của sinh viên VN về phòng bệnh AIDS chắc chắn khác 
với sinh viên người phương Tây vì khác văn hóa. Chính cái yếu tố local đó 
là tiền đề cho nghiên cứu KHXH. Chính cái yếu tố local đó làm cho giới 
KHXH nước ngoài thích vào VN để khai thác. Nếu họ khai thác được thì 
tại sao chúng ta không làm được?  

Tôi thấy ở nước mình ngành nào và cấp nào cũng cần người có tâm và có 
tầm. Tôi nghĩ KHXH muốn khá lên thì phải bắt đầu từ những người đứng 
đầu ngành. Nhưng rất tiếc là những người này có thể “có lòng” đấy, nhưng 
họ hoặc cao tuổi, hoặc được đào tạo trong hệ thống XHCH, hoặc tham 
quyền cố vị, nên họ đã trở thành những lực cản cho tiến bộ. Có lần nghe 
một ông viện trưởng KHXH gì đó ngoài Hà Nội nói rằng “công bố ISI ư? 
Cứ dịch sang tiếng Anh là họ đăng tất”. Hài hước không tưởng được. Ôi, 
tội nghiệp cho ông ấy quá! KHXH mà còn những người như thế thì nước 
mình vẫn còn trong ao tù của lạc hậu.  

Bác đừng trông mong gì từ mấy ông quan lãnh đạo như thế. Bác và cộng 
sự của bác phải tự làm và tự khẳng định mình thôi. Trông vào cái tâm và 
cái tầm của mấy ông này thì chắc đến ngày nghỉ hưu bác vẫn còn loay 
hoay trong cái khẩu hiệu tâm và tầm.  

Onlooker 

PS. Tôi nghĩ bất cứ ai làm khoa học cũng biết rằng những bài bình luận 
trên báo chí phổ thông không phải là bài báo khoa học. Đó là những bài 
mang tính đóng góp cho cộng đồng, chứ không phải nghiên cứu. Tôi cũng 
không nghĩ đó là những bài về action research. 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1662#respond�


 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:35 sáng  

Bác Onlooker, 
Tôi cám ơn bác vì ý này (lại “thấy sang bắt quàng làm họ” đây: tôi 
cũng đang nghĩ đến nó): viết các bài đăng báo phổ thông không 
phải là nghiên cứu mà là đóng góp cho cộng đồng. 

Một trường đại học thì có 3 nhiệm vụ: giảng dạy (OK, OK, ai cũng 
rõ rồi), nghiên cứu (VN còn yếu kém, ai cũng rõ, và đo thành quả 
nghiên cứu như thế nào thì quay lại với ISI), nhưng còn “đóng góp 
cho cộng đồng” thì sao nhỉ? Tôi đang nghĩ, có thể lấy số bài báo 
non-academic theo định nghĩa của UNESCO để đo có được 
không? 

Tôi lẩn thẩn nghĩ thêm: Các “nhà” XHNV có thể nghiên cứu ít 
(theo định nghĩa của các bác, chứ họ thì họ cho là họ làm nhiều 
đấy theo kiểu action research = reflective thinking và các practices 
của mình, thu thập phân tích số liệu, tạm đưa kết luận rồi tự thay 
đổi, rồi tiếp tục reflective thinking và tiếp tục thu thập phân tích … 
theo kiểu vòng lặp). Nhưng đóng góp cho cộng đồng của họ có thể 
nhiều (và vì họ suốt ngày reflect mà, nên kết quả là họ đưa ra 
những bình luận, những ý kiến, có khi hay có khi dở vv) –> có 
phải vì “xay lúa thì khỏi bồng em” chăng?  

Đây là suy nghĩ thật, không phải “ngụy biện quanh co” đâu bác 
Onlooker ạ! Nó cũng là reflective thinking theo kiểu KHXH-NV 
đấy ạ. Nhưng bác tin đi, action research thì sẽ dẫn đến action, tất 
nhiên sau một hồi reflect. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:37 sáng  

Xin đính chính ạ: 

“reflective thinking và các practices của mình” –> xin đọc là về 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 1:04 chiều  
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Chào bác Onlooker, 

Nịnh bác tí nhé;-): Tranh luận với bác thật thú vị! Và, tôi học được nhiều 
lắm bác ạ; trước hết, có tranh luận dù với ai thì cũng là một cơ hội để hiểu 
rõ hơn thực ra mình nghĩ gì (vì nếu không nói ra rõ ràng được cho người 
khác hiểu tức là chưa hiểu).  

Nhưng quan trọng hơn là có một người nghe thông minh, người biết khen 
khi đáng được khen (cái này thì tôi không dám mong bác ạ, nhưng giá mà 
lâu lâu bác cũng khen cho một cái thì … hay quá ), và biết cách chê sao 
cho người nghe phải tâm phục khẩu phục, cái đó rõ ràng bác Onlooker là 
bậc thầy ở đây. Nên mới được JIPV mời làm editor, là thế. 

———– 
Giaosudom@: Bài viết của bác có đoạn vi phạm quy định của JIPV và 
đã bị xóa hoặc edited. JIPV không ủng hộ việc “xâm phạm” privacy 
của những người tham gia. JIPV chỉ quan tâm đến nội dung tranh 
luận và tính khoa học của các comments. Rất mong bác Vu Thi 
Phuong Anh thông cảm. 

Trả lời  

 TCHGGD đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 1:59 chiều  

Rất đồng ý với sự sáng suốt của bác chief. Tính khoa học của nội dung 
trao đổi là số 1. Xâm phạm privacy sẽ làm cho người trao đổi mất tự 
nhiên. 

Trả lời  

 TCHGGD đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 2:02 chiều  

Tôi theo dõi các bác tranh luận mà phát nghiện, dù biết rằng tôi là một kẻ 
lỗ mãng, từng bị ông chủ cho vào spam vì “chửi” người khác  

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 10:59 chiều  
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Lúc trước, tôi đã đề nghị bác Phương Anh những việc cần làm ngay nếu 
bác thật sự muốn nghiên cứu khoa học nghiêm túc: 

1) Đăng ký account thư viện quốc gia (300.000vnđ: hoàn toàn làm được). 

2) Lập ngay một seminar tại cơ quan bác và bắt đầu seminar những công 
trình chuẩn ISI liên quan đến công việc của bác và cộng sự (hoàn toàn làm 
được). 

Nếu bác không làm được hai việc này trước thì xin đừng bàn NCKH 
nghiêm túc vì nó sẽ trở nên xa xỉ đối với bác và cấp dưới của bác. 

Khi chưa làm được công trình chuẩn ISI thì 2) sẽ giúp cho bác và cấp dưới 
của bác có những tư vấn và tham mưu hiệu quả hơn cho lãnh đạo của bác. 
Chỉ đọc báo phổ thông thì liệu việc tham mưu có giá trị không? 

Tôi rất muốn biết bác và cộng sự đã hoặc sẽ làm được 1) và 2) không? 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:17 chiều  

NCKH nghiêm túc k phải là trò đùa đâu, cũng k phải là cái mà ai cũng 
muốn có là được để loè thiên hạ. Đó phải là sự phấn đấu không ngừng, hy 
sinh lợi ích vật chất, có đam mê thật sự, có can đãm thật sự,…. Không thể 
nói suông được đâu. 

Chắc mọi người đã chứng kiến một vài người chả biết NCKH là gì, nhưng 
lại lập blog nói về NCKH như kẻ khùng chat với người điên đó sao? 
NCKH không phải là một loại cà phê rẽ tiền mà ai muốn xơi thì có thể xơi 
được đâu! 

Tôi xin mọi người hiểu đúng nghĩa của NCKH. Tôi đã đọc từng câu từng 
chữ của bác Onlooker, và tôi chưa tìm thấy chi tiết nào để phản bác lại bác 
ấy. 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:20 chiều  

Cám ơn bác quá khen. Tôi chỉ nói những gì tôi biết và trải nghiệm thôi.  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1667#respond�
http://bloggerdomvn.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1669�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1669#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1670�


Tôi chợt nghĩ sao bác không làm thử một nghiên cứu nho nhỏ, chẳng tốn 
kém tiền bạc gì, nhưng lại có ý nghĩa. Bởi vì các đại học ta đang chạy đua 
để thành “đẳng cấp quốc tế”, mà muốn có đẳng cấp quốc tế thì cần phải có 
nghiên cứu khoa học, cho nên câu hỏi đặt ra là: khả năng NCKH của đại 
học VN đến đâu. Bác sẽ lấy số lượng papers, citations, H index làm thước 
đó khả năng. Đối tượng sẽ là các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo sư đại 
học. Bác có thể lấy ĐHQGTPHCM để đánh giá, vì dù sao đây là 1 trong 
những đại học lớn nhất nước. Bác thu thập những dữ liệu gì? Tôi nghĩ đến 
mỗi đối tượng, bác thu thập những dữ liệu sau đây: số bài báo khoa học, 
số bài trên các tạp chí ISI, số bài trong nước, số citations (cái này JIPV 
giúp cho bác), H index (JIPV giúp), hợp tác với nước ngoài, tác giả chính 
hay co-author, tuổi, trình độ học vấn, năm công tác, chuyên ngành, v.v… 
Với những số liệu đó, tôi nghĩ bác có thể trả lời câu hỏi về khả năng đại 
học VN thành “rồng” bao lâu.  

Nghiên cứu như thế chẳng tốn kém gì. Vấn đề là có thì giờ và người để 
làm. Tôi thấy nhiều khi nghiên cứu cũng cần một sự dấn thân. Ý tôi muốn 
nói là hy sinh cái riêng để cho cái chung. Thay vì dành ngày cuối tuần đi 
chơi thì người “dấn thân” có thể dành thì giờ cho research.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:12 sáng  

Bác Onlooker ơi, 
Cám ơn gợi ý của bác. Ý tưởng đó tôi cũng có trong đầu bác ạ 
(may mắn thế!), nhưng vấn đề, như bác đã nói, là “người và thời 
gian”!!!!! Nó cũng là tiền đấy bác ạ! Đặc biệt là khi “quân” của tôi 
buổi tối còn phải đi dạy thêm kiếm sống nữa chứ! 

Và hơn nữa, là số liệu bác ạ, không phải dễ lấy (mà cũng chưa 
chắc đã có sẵn) nếu không có quyền lực hoặc yêu cầu của cấp trên. 
Chà, có lẽ bác quên cách quản lý của VN rồi thì phải? 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:03 sáng  
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Bác Giaosudom: 
Tôi hiểu tại sao bị xóa hoặc biên tập, và rất sorry đã để cho bác phải biên 
tập. 

Bác Hội Toán học: 
Hôm trước có mấy ý của bác hay quá mà tôi chưa cám ơn trực tiếp (chỉ 
cám ơn chung các bác, và chỉ nhắc tên bác Onlooker). Nay trở lại đây xin 
cám ơn bác, đặc biệt lời an ủi: không có ISI nhưng nếu làm cho người 
khác hiểu thì cũng là đóng góp không nhỏ. Thôi, có người hiểu mình (chỉ 
một người) thì cũng là mãn nguyện rồi! 

Bác TCHGGD: 
Cám ơn bác đã theo dõi, và … nghiện cuộc tranh luận! Tôi cũng nghiện 
không khí tranh luận ở đây, nên … dù cũng có lúc cảm thấy … ức JIPV 
lắm nhưng thỉnh thoảng không đừng được cứ phải mò vào đọc và viết 
tiếp, để bị … đập tiếp, hic hic!  

Bác Tạp chí blogger dỏm: 
Bác làm tôi có cảm giác giống đang làm việc ở cơ quan quá: Yêu cầu của 
cấp trên phải thực hiện ngay, thực hiện tới đâu phải báo cáo tới đó, nếu 
không sẽ bị đánh giá là kém và không tuân thủ!!!! Ức thật chứ, ở cơ quan 
đã bị … o ép, giờ vào đây cũng thế sao?  

Nhưng nếu bác biết tôi nhiều hơn một tí thì bác cũng sẽ biết rằng tôi nổi 
tiếng … ngoan cố (và “ngạo mạn” theo lời bác Onlooker)! Chưa bị thuyết 
phục hoàn toàn thì tôi chưa làm, dù có bị cách chức cũng cam lòng. Mà 
khi làm thì cũng làm theo kiểu của mình chứ không tuân thủ một cách 
máy móc, hì hì. Đó là lý do tại sao tôi cứ bị “lưu lạc giang hồ” mãi thế 
này, chẳng được ngồi yên một chỗ mà hưởng nhàn, nếu không phải là 
hưởng lợi. Cứ toàn “tìm những chốn đoạn trường mà đi” thôi bác ạ. 

Nhưng … ngoan cố thế tạm đủ rồi, tôi trả lời bác nhé: 
1. Tôi chưa đăng ký account TVQG, vì nếu có đăng ký thì các em ở TT 
khai thác là chính chứ không phải là tôi, khi hiện nay tôi đã vô cùng quá 
tải, và lại chuẩn bị về hưu. Tại TT, tôi đã nhiều lần đăng ký các dịch vụ ví 
dụ thông tin pháp luật, thành viên các hiệp hội vv nhưng cả năm chẳng ai 
sử dụng gì cả, nên rất lãng phí. Cái quan trọng là khai thác chứ không phải 
là chỉ đăng ký cho có! 

Bác khoan nói rằng tôi … quanh co ngụy biện nhé! Tôi đang làm một điều 
hay hơn thế nhiều (theo quan điểm của tôi): cho các em tìm hiểu cơ sở dữ 
liệu điện tử các tạp chí quốc tế mà Thư viện Trung tâm của ĐHQG đang 
có sẵn, mà tôi tin là rất nhiều (khi tôi ngồi trên Trung tâm của tôi thì hoàn 
toàn có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu này). Gần như cái gì tôi muốn 
đọc cho công việc của tôi đều có thể tìm được qua cơ sở dữ liệu sẵn có 
hiện nay.  



Vấn đề là: chỉ có một mình tôi đọc thì không ăn thua! Mà các em ở chỗ tôi 
phải đọc, nhưng các em ấy tiếng Anh thì không đủ, lại làm việc quần quật 
với mức lương 3, 4 triệu, tối đi học thêm tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu 
của tôi, rồi lại đang đi học cao học ở VN theo yêu cầu của tôi – dù đa số 
chỉ là các chương trình … lèng èng nhưng có học có hơn, vì chưa thể làm 
khác, ví dụ đi học nước ngoài … Gian nan lắm đấy bác ạ! 

2. Về seminar: Thực ra lâu nay tôi đã chọn một tạp chí là Quality in 
Higher Education của nhà Taylor and Francis, là subscriber trên bản giấy 
trong nhiều năm nay (bọn tôi là hội viên INQAAHE, hiệp hội đảm bảo 
chất lượng các trường đại học trên thế giới), và lâu nay vẫn thầm mong có 
bài đăng trên đó để góp tiếng nói với mọi người. Ở VN tôi có một đồng 
nghiệp hiện đang ở ĐHSP có bài viết đăng trên đó (nó có ISI đấy các bác 
ạ, tôi chưa kiểm tra kỹ nhưng tạp chí này rất có uy tín, nhà xuất bản cũng 
rất có uy tín) và tôi tin rằng nếu bọn tôi đầu tư thì cũng có thể có bài đăng.  

Nói thêm: đồng nghiệp của tôi chỉ đăng được khi đang học ở nước ngoài 
(hoàn tất năm 2004, 2005 gì đó), hoặc về VN và viết chung với các đồng 
nghiệp quốc tế vì chính những người này cần nghiên cứu về VN và mời 
đồng nghiệp của tôi tham gia, hoặc lúc dứt hẳn ra và đi nước ngoài nghiên 
cứu theo học bổng Fulbright, là những điều mà tôi không thể làm vì hoàn 
cảnh (hay là vì … kém nhỉ, thôi thì nếu bị chê là kém thì cũng cam lòng 
vậy, thì đã bị chê rồi còn gì!)  

Và vì đã định hướng như thế nên những lời khuyên của bác tôi rất biết ơn, 
nhưng cũng phù hợp với những gì tôi định làm nên không nói gì (ngoài 
việc cám ơn, phải không bác?) Nhưng tôi không bị bệnh thành tích, và 
cũng không mê sảng nghĩ rằng mọi việc sẽ có ngay theo kiểu 2020 sẽ có ít 
nhất 1 trường top 200, nên cứ tà tà mà làm thôi bác ạ. Điên cuồng chạy 
theo thành tích thì mệt lắm, mà tôi thì già rồi… 

Tuy nhiên cũng mới hôm qua thôi khi họp TT vào đầu tuần thì tôi cũng 
nhắc các em về việc phải tìm hiểu thêm về các bibliometrics, tìm hiểu về 
SCI và SSCI, vì nếu muốn tham gia xếp hạng toàn cầu thì cũng phải hiểu 
mấy cái này rồi mới làm gì thì làm. Tôi cũng đã đặt một bạn (bên ngoài 
TT, vì các em ở TT, đa số chưa đến 30 tuổi!) tìm hiểu sâu và sẽ làm 
seminar cho mọi người nghe, và viết một chuyên đề về nó. Như vậy đã 
được chưa hở bác? 

Mà bác ơi, bọn tôi làm hành chính, mệt lắm các bác ạ, mấy việc nghiên 
cứu này là tự bỏ công ra mà làm chứ không được xu nào từ nhà nước đâu. 
Cho nên có bị chê kém thì cũng chịu thôi, chó gầy hổ mặt người nuôi bác 
à! 

Đấy lại là tâm sự vụn của tôi, cám ơn các bác đã lắng nghe. 



Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:57 sáng  

2. Về seminar: Thực ra lâu nay tôi đã chọn một tạp chí là Quality 
in Higher Education của nhà Taylor and Francis, là subscriber 
trên bản giấy trong nhiều năm nay (bọn tôi là hội viên INQAAHE, 
hiệp hội đảm bảo chất lượng các trường đại học trên thế giới), và 
lâu nay vẫn thầm mong có bài đăng trên đó để góp tiếng nói với 
mọi người. Ở VN tôi có một đồng nghiệp hiện đang ở ĐHSP có bài 
viết đăng trên đó (nó có ISI đấy các bác ạ, tôi chưa kiểm tra kỹ 
nhưng tạp chí này rất có uy tín, nhà xuất bản cũng rất có uy 
tín) và tôi tin rằng nếu bọn tôi đầu tư thì cũng có thể có bài đăng. 

Sorry nếu comment dưới đây của tôi làm bác mất hứng. 
Tôi đã tra thử cả ISI/JCR và SCI/SCIE thì tạp chí “Quality in 
Higher Education” 
(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13538322.asp) đều ko nằm 
trong các database này. Còn chất lượng nó tốt thế nào tôi ko có 
comment gì, vì khác chuyên ngành. 

Nguồn: 
ISI/JCR: http://admin-
apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME 
SCIE: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D 
SCI: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:44 sáng  

Trước đây tôi có gửi cho bác link bảng xếp hạng các tạp chí giáo 
dục, hình như bác chưa tải về và đọc thì phải nên bác có một phát 
biểu như trên, xin gửi lại cho bác. 
http://giaosudom4.wordpress.com/2010/09/18/cac-
t%E1%BA%A1p-chi-nghien-c%E1%BB%A9u-giao-
d%E1%BB%A5c-trong-isi/ 

Trả lời  
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 onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:30 sáng  

@Bác Phương Anh: Tôi nghĩ bác đã chọn tạp chí có giá trị thấp quá! Cái 
tạp chí Quality in Higher Education không có IF. Bài trên đó chẳng có tác 
động gì đâu, ít ra là hiện nay.  

Bác nên chọn những tạp chí đầu ngành thì tốt hơn. Đây là những tạp chí 
đầu ngành: 

Journal of Higher Education (số 1) 
Studies in Higher Education 
Higher Education Research and Development 
Higher Education 
Teaching in Higher Education 
Research in Higher Education 

Còn mấy cái gọi là action research thì thú thật với bác là nó ở một đẳng 
cấp khác, bác à. Khoa học nghiêm túc không có chỗ cho hậu hiện đại.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 5:41 sáng  

Các bác ơi, 

1. Tôi có đọc qua trang gì các bác gửi ấy, các tạp chí ISI gì gì đấy, 
nhưng higher education là một lãnh vực rộng lắm các bác ạ, nên tôi 
chỉ chọn cái phục vụ đúng việc của bọn tôi mà thôi! Nếu nó không 
có ISI thì tiếc thật, nhưng quản lý chất lượng giáo dục có lẽ là một 
ngành mới và hẹp, chứ nhà XB Taylor and Francis đâu đến nỗi 
kém phải không? 

2. Tôi lại bộc lộ ra là “không nghiên cứu khoa học nghiêm túc” 
nữa rồi. Nhưng biết sao được, ví dụ nếu tôi muốn làm nhà khoa 
học chân chính theo kiểu các bác định nghĩa thì phải có ai đó nuôi 
tôi để tôi làm, theo kiểu Ngô Bảo Châu được trả lương ấy (tôi 
không hề có ý định ám chỉ tôi giống NBC ạ, xin các bác đừng đọc 
ra như thế nhé). Chứ giựt gấu vá vai như tôi, thì tôi phải lựa chọn, 
cái gì làm mà phục vụ công việc hiện nay của mình thì mình làm 
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thôi. Vả lại, chỉ có cách đó tôi mới kết hợp được nghiên cứu và 
hành động (lấy nghiên cứu phục vụ công việc của mình). 

3. Đúng là action research là một đẳng cấp khác. Tôi không phản 
đối gì. Nhưng có lẽ nó cũng cần thiết. Cũng như trong một trường 
đại học, giảng dạy thì không làm cho người ta có tầm cỡ như 
nghiên cứu (publish or perish). Nhưng tôi nghĩ, cái mà mình thiếu 
hiện nay trước hết là những ông thầy dạy dỗ cho tử tế, tận tâm, 
không sai sót – cứ cho đấy chỉ là bán lẻ tri thức đi nữa, thì cũng 
cần mà các bác! – chứ không chỉ cần toàn là những nhà nghiên cứu 
có công bố ISI như các bác muốn. Tất nhiên có là tốt ạ, nhưng làm 
sao để có? Muốn có một giáo dục đại học tốt, thì hãy có một nền 
giáo dục phổ thông tốt. Cũng vậy, muốn nghiên cứu tốt, thì trước 
hết hồi mình đi học phải được dạy dỗ cho tử tế để có kỹ năng. 

Nếu các bác đọc lại đoạn trích cuối cùng mà tôi đã trích của 
UNESCO thì sẽ thấy họ nhắc đến 3 levels of research capcity: the 
individual level, the organizational level and the overall system 
level. 

Chỉ có cấp individual thôi thì các nhà XH-NV không làm gì được 
hơn đâu các bác ơi! Và với tư cách GĐ TT (nhỏ xíu và nghèo, giựt 
gấu vá vai đấy ạ), tôi đang cố tạo ra research capacity ở cấp 
organisational level theo kiểu của tôi. Sẽ không nhanh, và phải gắn 
với chức năng hiện nay của tôi – mà tôi thì cũng chỉ còn ít năm, 
cũng cố làm hết mức rồi (và sẽ tiếp tục cố cho đến cuối đường, 
nhưng sẽ không còn mấy thời gian), thôi thì nó chỉ đến thế các bác 
ạ! 

Nhưng cũng rất vui vì những chia sẻ và cám ơn các bác đã xúm 
vào hỗ trợ! 

Trả lời  

20. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 11:15 chiều  

Kính gửi các bác: 

Một bác có gửi thư trao đổi và góp ý cho JIPV. Xin mời các bác cho ý kiến về vấn đề 
này: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-l%C6%B0u-v%E1%BB%9Bi-
d%E1%BB%99c-gi%E1%BA%A3/comment-page-1/#comment-1657 
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Xin cảm ơn các bác. 

Giaosudom 

Ps: Các bác vui lòng click vào “trả lời” (ngay dưới comment này) để trao đổi về vấn đề 
này nhé! Không nên mở thêm mục mới liên quan đến vấn đề này. Như thế comments cho 
vấn đề này sẽ được liên tục và dễ theo dõi. 

Trả lời  

o Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:07 chiều  

Tôi thấy những nội dung tranh luận ở đây cũng thuộc những kiến nghị của bác 
này, nhưng có thể là nó không được hệ thống. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:33 sáng  

Tôi nghĩ bác ấy kỳ vọng JIPV cao quá. Làm sao mở được viện dạy về nghiên cứu 
khoa học được khi mà khoa học rất khác nhau về ngành nghề. Tôi nghĩ những gì 
chúng ta bàn ở đây cũng mang tính education đó chứ, dù không có hệ thống.  

JIPV đâu phải là đại học. Hay là các bác JIPV xin thành lập đại học đi.  

Onlooker 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 2:06 sáng  

Về “2. Góp ý đối với JIPV” của bác Guest Editor theo tôi không nên mở thêm 
Mục, Phòng, Viện mới vì: 

1. Nhu cầu cho vấn đề này, hiện nay ở trang JIPV, là chưa cao. Hoặc có thể các 
bác độc giả có nhu cầu nhưng lại là “bạn đọc thầm lặng” (j/k), tức là có nhu cầu 
nhưng ko hỏi, ko comment. Thế nên nếu bác nào có câu hỏi thì cứ mạnh dạn trao 
đổi ở Phòng tranh luận khoa học cộng đồng. Tôi nghĩ phòng này khá bình đẳng, 
các bác cứ nêu ý kiến hoặc phản bác, miễn là phải có logic/nguồn rõ ràng để tránh 
bị “bẻ”. 
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2. Không nên mở Mục, Phòng, Viện mới na ná giống chức năng Mục, Phòng, 
Viện đã có. Vì nếu mở ra sẽ làm cho các Mục, Phòng, Viện cũ ít khách hoặc ít 
comments. Đến lúc nào đó lại phải đóng cửa hoặc sáp nhập như các Bộ và các 
Tỉnh ở VN ấy. Lãng phí thời gian vô cùng. 
Tôi lấy ví dụ như từ ngày “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” ra đời, “Phòng 
thảo luận khoa học” ít khách hẳn, vì: các Editors cũng tham gia vào tranh luận 
trong “Phòng tranh luận khoa học cộng đồng” rồi, mà phòng này cũng đông người 
tham gia hơn, bác Trưởng phòng này nội công thâm hậu hơn, vv… 

3. Nếu muốn tìm hiểu kỹ năng, kỹ năng tra cứu thông tin ISI, cách xác định thứ 
hạn jornal theo chuyên ngành rộng, hẹp, thứ hạng, những quy tắc khi tham gia 
conference … các bác độc giả phải mất thời gian thôi. Bây giờ không cái gì có 
sẵn, bao cấp, hoặc mang đến tận nơi cho các bác dùng cả. Các bác có thể xem lại 
các comments cũ để lấy tin mình cần. 

4. Nếu bác nào thấy nội dung tranh luận nào có giá trị về mặt khoa học. Các bác 
comment là hay, tôi sẽ lưu lại trong “Trung tâm lưu trữ” thuộc “Ziện tranh luận 
cộng đồng”. Tôi có mơ ước “Trung tâm lưu trữ” sẽ cạnh tranh quyết liệt và thu 
hút độc giả hơn hẳn “Cục Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Quốc Gia”. 

Chúc các bác tìm được nhiều điều bổ ích ở trang JIPV trên con đường nghiên cứu 
khoa học chân chính. 

Trả lời  

21. Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 8:11 sáng  

Các bác ơi, 

1. Cám ơn các bác đã gửi lại các thứ. Đặc biệt cám ơn bác Onlooker với mấy gợi ý cụ thể 
về tạp chí. 

2. Tôi đọc danh sách tạp chí mà các bác gửi thì thấy trong lãnh vực giáo dục thì nhóm tạp 
chí liên quan đến Higher Education có IF khá thấp. 

Giả thuyết của tôi: Vì nó mới, và liên ngành, không phải ngành truyền thống? Vậy, 
Quality in Higher Education càng mới và hẹp, nên ít độc giả –> IF càng thấp (không có?) 

3. Tạp chí Studies in HE (trong danh sách bác Onlooker recommend) cũng do nhà Taylor 
and Francis –> nhà này khá thật như tôi đã nói? 

4. Tạp chí Journal in HE (số 1 trong danh sách của bác Onlooker) là của Mỹ, thuộc đại 
học Ohio State, từ năm 1930. Tạp chí Quality … là cơ quan phát ngôn của INQAAHE, 
quốc tế nhưng không phải Mỹ mà Châu Âu, chủ yếu Hà Lan và Anh. Hiệp hội này mới 
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tồn tại gần 20 năm. Nhưng thực sự có ảnh hưởng đến giới làm chất lượng Âu và Á –> 
bias của ISI khi chọn mười mấy ngàn trong khoảng 100 ngàn tạp chí như ai đó đã nêu? 

5. Các bác yên chí ạ, tôi không chống chế đâu, nhưng muốn làm gì cũng phải hiểu rõ. Tôi 
đang tìm hiểu vài tạp chí trong list mà bác Onlooker nêu đây. Có gì mới sẽ trao đổi tiếp ạ. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 8:15 sáng  

Tôi định trả lời ở trên nhưng không hiểu sao lại mở mục 21 này. Xin lỗi các bác 
và xin đưa nó về đúng chỗ trên mục 19 giúp ạ. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 8:44 sáng  

Phát hiện tiếp ạ: 

1. Tờ TESOL Quarterly mà ai trong nghề giảng dạy tiếng Anh cũng phải biết có 
ISI nhưng thấp, hạng 47, IF thấp 0.942. Không dễ đăng trên tờ này đâu ạ. Nó của 
Mỹ đấy, hội của nó là Hội TESOL quốc tế. Nếu còn ở Khoa Anh tôi sẽ đăng ký tờ 
này. Nhưng bỏ nghề rồi nên thôi. 

2. Tờ Harvard Educational Review của Harvard lừng lẫy, mà tôi không bao giờ 
dám mơ có bài đăng, cũng của Mỹ, có hạng 72, IF là 0.702!!!!!! 

3. Tờ Language Testing, chuyên ngành hẹp tôi được đào tạo, cũng của Mỹ, mà 
ngày xưa đi học các thầy giáo của tôi kính phục, còn tôi thì chưa bao giờ dám mơ 
có bài đăng ở đây, thì … no where to be found trong list này! 

Kết luận: Tôi là tiến sĩ dỏm vì chọn ngành dỏm? Hu hu hu hu! 

Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:00 sáng  

Theo ý kiến cá nhân tôi, ISI không phản ánh chính xác chất lượng tạp chí 
ngành giáo dục học. Trước kia, lúc JIPV còn ở Flickr, có một bác thuộc 
ngành xã hội phản biện rất xuất sắc vấn đề này. Tuy nhiên, lúc đó ý kiến 
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này hầu như ít được Editors-in-Chief và MEs lưu ý và thậm chí Guest 
editor đó còn bị cảnh cáo . Để tôi lục tìm lại những phản biện này xem 
sao. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:07 sáng  

hic, bác comment thế này thì dân dã gọi là “không ngồi chung mâm” được 
rồi. 

Tôi nghĩ các bác Onlooker, giaosudom, Hội toán học, TCHGGD, tôi, vv… 
đã chỉ cho bác từng đường đi nước bước rồi. Bác muốn thực hiện thì cứ 
theo các comments mọi người đã nói rồi làm thôi, còn nếu bác nghĩ khó, 
khổ, vô vọng, vô ích, vv… thì ko nên bàn nữa. Chứ bác cứ đưa ra những 
comments định tính đại khái như: thầy tôi kính phục, bạn tôi mách, tôi mơ, 
vv… kiểu gì trước sau gì cũng có bác vào bẻ thôi.  

ISI journal ngành của bác rõ ràng là tồn tại, bác cứ làm từng bước một 
thôi: có đọc ISI mới viết được ISI; mà đọc rồi mình mới thấy cái nào làm 
được, cái nào không làm được; phải seminar từng nhóm; thu lượm số liệu 
từng chút một; vận động kêu gọi lãnh đạo giúp cả về vật chất và chuyên 
môn, tài liệu; vv… ISI không dễ, nhưng ko phải ko làm được. Thôi, tôi nói 
thế thôi, không nói nữa lại thành nhàm vì đã nói nhiều rồi mà. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:23 sáng  

Bác Chim_Nhon ạ, 

Bác nói vậy e không công bằng với tôi. Tôi chỉ cố trả lời cho bác 
Tạp chí blogger dỏm về việc tôi có “tiếp thu ý kiến” bác ấy thôi 
mà. 

Tôi cũng chỉ nói đến chất lượng các tạp chí trong ngành giáo dục 
là vì ở trên bác Onlooker có nói là tạp chí tôi chọn (Quality …) có 
chất lượng thấp thôi mà. Thì bác ấy nói vậy là dựa trên thứ hạng tạ 
chí, mà thứ hạng ấy lại là do IF trong list của ISI. 

Còn tôi thì chỉ định nói rằng, làm gì cũng phải đúng chức năng của 
tôi. Giá tôi đang làm ở một trường có đào tạo và nghiên cứu thì lời 
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khuyên của các bác rất đúng. Còn TT của tôi thì đúng là nó cần 
action research thật. Có tầm cỡ hay không thì vẫn là cái tôi đang 
cần! 

Vả lại, những gì tôi nói ở đây (cũng khá mất thì giờ đấy ạ) thì cũng 
đóng góp chung cho mọi người hiểu về ISI mà bác? 

Tôi muốn hỏi thêm: Vậy bác có thấy tạp chí nào cho chuyên ngành 
Language Testing mà có ISI thì bác chỉ cho tôi với ạ! Vì tôi cũng 
muốn công bố vài cái mà tôi đã, well, “nghiên cứu” như hôm trước 
tôi đã khoe, mà các bác thì nói là … đồ dỏm, vứt đi, chỉ đủ sức để 
được phong PGS dỏm như những người khác đã được phong ở 
đây. Tôi đọc cũng shock lắm ạ, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn tìm 
hiểu, nếu chưa chứng minh được điều ngược lại thì phải tạm … im. 
Tôi nghĩ, thái độ đó cũng đáng được … (hic hic hic) bác Onlooker 
và các bác khen một cái ạ! 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:17 sáng  

Nếu ranking và so sánh thì phải làm cho từng ngành. Không thể lấy ISI 
của tạp chí vật lý hay y học so với toán được. Cũng không thể so IF của 
tạp chí toán với tạp chí ngành giáo dục. Mỗi ngành có những tạp chí hàng 
đầu, xếp hạng A, B, C … Dân trong ngành thì biết cả. Còn nói rằng ISI 
không phản ánh chính xác cho ngành nào đó thì tôi rất nghi ngờ.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:33 sáng  

Bác Onlooker ạ, 

Bác nói “dân trong ngành thì biết cả”. Trong ngành nghiên cứu về 
chất lượng GD ĐH hiện nay, mà ở VN chỉ mới có đúng 1 người có 
bằng Tiến sĩ ở Úc về (là đồng nghiệp ở DHSP mà tôi nhắc đến ở 
trên) thì ai cũng biết là tốt bác ạ! 

Tôi nói vậy có thể các bác lại không tin chăng? Chà, biết làm thế 
nào nhỉ? Hay là nghe lời bác Chim_Nhon, không bàn nữa vậy! 
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Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:36 sáng  

Ý tôi nói: Tờ Quality in HE ai cũng biết là tốt, nếu trong ngành 
nghiên cưu về chất lượng GD DH ạ. 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 9:48 sáng  

Khó nói quá. “Tốt” thì phải có IF chứ. Một tạp chí mà không có 
IF thì không thể nào nói là uy tín được. Có thể nó có uy tín với ai 
đó, ở một cấp nào đó. Ví dụ như trước đây một anh bác sĩ nọ, được 
xưng tụng là chuyên gia về [...], viết bài ca ngợi … vợ của anh ta 
vì chị này có bài trên một tạp chí mà anh ta cho là “hàng đầu”. 
Nhưng đối với anh ấy là “hàng đầu”, còn với người professional 
thì tạp chí đó vô danh (không có IF). Tôi nói như thế thì chắc bác 
biết rồi.  

Đó cũng là khác biệt giữa đánh giá định tính và định lượng. Theo 
bác và bác nào đó thì Quality in HE là “tốt”, nhưng dựa vào định 
lượng thì …  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 10:05 sáng  

Bác Onlooker ạ, 

Vì rất quý trọng bác – cái này không phải là nịnh ạ – nên 
tôi cố thêm một câu trước khi tôi “biến”: 

IF có phải dựa trên số người đọc và cite không ạ? Vậy nếu 
ngành rất hẹp, và emerging, thì số người đó chắc rất ít. 
Dưới một ngưỡng nào đó đáng để ISI quan tâm? 
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Và, định tính liệu có đáng chê trách đến thế? Ngay cả trong 
ngành y thì nó cũng có vai trò mà? 

Máy của tôi bị virus, không copy and paste được nên không 
thể đưa link, nhưng các bác cứ thử google mà xem. Chứ tôi 
thì nhớ như sau: định tính là nhằm theory generation, còn 
định lượng là hypothesis testing. Đều có vai trò mà bác? 

Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 10:04 sáng  

Xin mạn phép các bác post lại cuộc tranh luận của bác Jean_Nguyen 
và các editors 

Jean_Nguyen says: 

Kính chào các bác trong Ban biên tập JIPV, 

Em là độc giả thường xuyên của JIPV kể từ ngày JIPV ra mắt đến giờ. 
Tuy nhiên em chỉ đọc và suy nghĩ mà chưa tham gia bình luận, tranh luận, 
đóng góp ý kiến gì cả. Hôm nay, nhân dịp các bác bắt đầu xét đến các GS 
bên Khoa học xã hội và Khoa học giáo dục. Em mạo muội xin có mấy ý 
kiến muốn giải bày, với mong muốn JIPV ngày càng uy tín, công bằng và 
phù hợp với quốc tế hơn: 
1. Về tiêu chuẩn ISI: ISI không phủ hết các chuyên ngành và chuyên 
ngành hẹp của Khoa học xã hội và Khoa hoc giáo dục. Trong ISI Journal 
list, người ta chỉ có Social Science Citation Index và Arts and Humanities 
Citation Index mà không có Education Research Index. Nếu nói Education 
Research đã được bao hàm trong 2 cái trước thì không hoàn toàn đúng, vì 
Education Research có tính liên ngành. Vì vậy nếu xét Khoa học giáo dục 
thì em đề nghị lấy từ căn cứ Education Research Index tại địa chỉ: 
http://www.ebscohost.com/titleLists/er-coverage.htm 
Tất nhiên các bác lại phản biện em rằng trong cái list này có Journal thuộc 
ISI, có nhiều journals không thuộc ISI. Trong trường hợp nếu em chứng 
minh được rằng : 
- Tồn tại 1 tạp chí thuộc ISI mà chất lượng không hơn tạp chí không ISI, 
và không được người trong chuyên ngành đánh giá cao. 
- Tồn tại nhiều GS của các đại học nổi tiếng Mỹ, Anh, Uc… mà không có 
đủ công bố ISI như tiêu chuẩn JIPV để khỏi bị xét dỏm thì sao? (không 
phải họ không đủ khả năng công bố ISI, mà vì nó không thật phù hợp với 
chuyên ngành của họ, họ đều là các GS hàng đầu). 
Em nói như vậy để bảo vệ ý kiến của em là nếu cứ lấy ISI là cái thước duy 
nhất áp dụng lên mọi ngành, mọi chuyên ngành, chuyên ngành hẹp, đặc 
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biệt là trong khoa học xã hội và Khoa học giáo dục là không chính xác, 
không phủ hết, và không công bằng. 
2. Về Editorial Board: Có một quy tắc mà ai cũng biết và thừa nhận là chỉ 
có các chuyên gia trong cùng chuyên ngành hẹp mới có khả năng đánh giá 
chính xác 1 người cùng chuyên ngành. Qua đọc trên JIPV em đoán chắc 
không sai nhiều là các Editors đều chủ yếu là bên Toán và tự nhiên. Như 
vậy rõ ràng khi đánh giá bên Khoa học xã hội và Khoa hoc giáo dục là có 
vấn đề (vì cái thước ISI đã có vấn đề). Vì vậy đề nghị JIPV phải có 
chuyên gia trong mỗi một chuyên ngành của KHXH và KHGD mới công 
bằng. Hơn nữa, khi đưa ra tiểu chuẩn số lượng công bố của mỗi chuyên 
ngành thì phải có biểu quyết của các người cùng chuyên ngành, chứ không 
phải là Editorial Board quyết định tất cho mọi ngành. 
3. Do đặc thù của nghiên cứu trong KHXH và KHGD, thời gian để thu 
thập dữ liệu, thực nghiệm, xử lý lâu hơn nên rõ ràng rất khó có thể có 
nhiều công bố. Đây là thực tế mà ta dễ nhận ra ngay cả đối với các GS ở 
các nước có KHXH và KHGD phát triển hàng đầu. Vị vậy, theo em nên 
cần xem lại chuẩn về số lượng công bố bên KHGD. 
4. Mong các ý kiến trên đây được JIPV xem xét nghiêm túc, để có những 
điều chỉnh phù hợp cho từng ngành. Ngược lại, nếu JIPV cứ vẫn khẳng 
định không thay đổi là cái thước ISI đo được và phủ tất cả mọi ngành, 
chuyên ngành, chuyên ngành hẹp thì em đành chịu. Khi đó chắc các nước 
Mỹ, Anh, Uc… phải mời JIPV để xét dỏm cho họ với, vì họ cũng có cả 
khối dỏm đấy. 
************************************************************
************ 

 
Jean_Nguyen says: 

Comment sau đây của tôi hướng đến mấy điều sau đây: 
- Bàn luận về TOP 20 của cái list trên, trong mối liên hệ với trường hợp 
lĩnh vực nghiên cứu của ứng viên. 
- Chứng minh cho giả thuyết: ” Tồn tại các tạp chí trong ISI mà chất lượng 
không bằng tạp chí không ISI trong một số chuyên ngành, bởi vì cách đo 
của Thompson bộc lộ một lỗ hổng quan trọng. Do đó, thước ISI là không 
thật chính xác cho một số chuyên ngành”. 

Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết: 

1. 
Có thể hiểu Education là lĩnh vực rất rất rộng, cũng giống như Social 
Science và Natural Science hay Mathematics. Trong Education có hàng 
trăm chuyên ngành, chuyên ngành hẹp khác như là: Policy, Management, 
Curiculum Development, Learning & Teaching, Children, Developemnt, 
Gender, Edu Psychology, Behavior, Computer Edu, Edu Technology, 
Maths Edu, Physics Edu, Medecin Edu, …….Vậy khi xét một ứng viên thì 



phải xem họ thuộc cái chuyên ngành nào mới có đánh giá khách quan. Các 
bác xét ứng viên này, vậy các bác có biết ứng viên này thuộc chuyên 
ngành nào của Education không? giả sử ngược lại, ứng viên này không 
dỏm và rất giỏi ngang tầm quốc tế, xin hỏi các bác trong JIPV là hãy chỉ 
cho ứng viên này 5 tạp chí hàng đầu đúng chuyên ngành để ứng viên này 
đăng bài. ứng viên này làm về Mathematics Education, chẳng lẻ nộp bài 
vào MED EDUCATION cho nó loại ngay từ đầu vì không đúng lĩnh vực 
à? hay sumitt ở 1 tạp chí về Policy Education, … à? thật nực cười. Cũng 
giống như làm bên Analysis mà gửi bài ở Comm. Algebra vậy. Nói vậy để 
biết rằng Education nó mênh mông bát ngát, không lấy TOP chung chung 
là Education để soi vào một ứng viên cụ thể được (tất nhiên ở đây khác 
bên mathematics). 

2. Chứng minh giả thuyết: 

Giả thuyết được chứng minh hoàn toàn trong trường hợp chuyên ngành 
Mathematics Education (giáo dục Toán). 
Cụ thể: Sẽ chứng minh rằng tạp chí Educational Studies in Mathematics 
(ESM, được xem như là tạp chí chính thức của ICMI) là tạp chí số 1 thế 
giới của chuyên ngành nhưng không có trong SSCI, ngược lại tạp chí 
Journal for Research in Mathematics Education (JRME, của NCTM, Mỹ), 
một trong những tạp chí uy tín của chuyên ngành, nhưng không phải nhất 
của chuyên ngành, không có ảnh hưởng lớn trong toàn bộ cộng đồng nc, 
lại được có mặt trong ISI từ rất lâu, và là tạp chí duy nhất về Mathematics 
Education có mặt trong ISI. 
- Cơ quan tiến hành chứng minh: ICMI, ủy ban giảng dạy Toán quốc tế 
- Nguyên nhân cơ bản: ISI Thompson sử dụng thông số “mức độ trích 
dẫn” (Citation level) của tạp chí đang xét ĐỐI VỚI TẬP HỢP CÁC TẠP 
CHÍ KHÁC TRONG CHÍNH LIST SSCI của Thompson. Đây chính là 
điểm không chính xác nhất của Thompson. Rõ ràng các nghiên cứu giáo 
dục trong từng ngành học cụ thể (Toán, Vật lý, Y Sinh, ….) thì khó được 
trích đẫn trong ngành học khác (vì không liên quan, cũng giống như làm 
bên Vật lý thì ai đi trích dẫn bên Y sinh, mặc dù cũng là SCI hết cả đấy) 
lại càng khó trích được trích dẫn trong Education chung chung được. 
- Tiến hành chứng minh và kết quả: ICMI đã thu thập dữ liệu trong chuyên 
ngành và đã chứng minh được rằng ESM có quality cao hơn hẳn JRME, 
và có ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng học giả. 
- Xem chi tiết toàn bộ chứng minh đầy đủ tại: 
http://www.maths.soton.ac.uk/EMIS/mirror/IMU/ICMI/IS I.pdf 
- Kết luận của ICMI: 
- ” SSCI của ISI Thompson không thể được xem như là một cách phù hợp 
để đánh giá đúng chất lượng nghiên cứu trong ngành Mathematics 
Education”. 
- ISI Thompson không phải là thước đo duy nhất hiện nay. Đối với 
Mathematics Education thì ERIH tốt hơn SSCI. 
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3. Bonus: 
- ICMI còn dẫn thước đo khác của European Science Foundation, 
http://www.esf.org/. Kết quả đo trong lĩnh vực Educational Research and 
Pedagogy (ERIH) khẳng định 1 lần nữa: ESM xếp hạng A, còn JRME xếp 
hạng B. 
- Một ví dụ thú vị nữa: International Journal of Arts and Design Education 
của ISI Thompson chỉ được xếp hạng B của ERIH. 
- Bảng xếp hạng của ESF trong lĩnh vực Educational Research có tại: 
http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp; u=0&file… 
- Phỏng đoản: Dùng pp tương tự, có thể chứng minh giả thuyết còn đúng 
trong một số chuyên ngành khác. 

4. Kiến nghị đối với Khoa học giáo dục: 
- Cơ sở: Thống kê cả ISI và ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- Tiêu chuẩn: Rất thống nhất với Editor inhainha đối với tình hình hiện 
nay bên KHXH: 
- rất dỏm: 0 
- dỏm: = 1(2) với PGS (GS) 
- trên các mức này đều đạt. 

4. Lời kết: 

- Em không chỉ trích ISI, JIPV , ngược lại còn rất cảm tình với JIPV và 
đánh giá tốt thước ISI. 
- Em muốn chỉ ra sự không hợp lý của SSCI Thompson trong một số 
chuyên ngành. Và thực tế là trong một số chuyên ngành, thế giới đánh giá, 
bình duyệt các học giả của họ không phải dựa trên SSCI Thompson. 
- Muốn đóng góp xây dựng lại 1 chuẩn hợp lý hơn, phù hợp quốc tế hơn 
cho lĩnh vực Khoa học giáo dục 
- Em đã rất toàn tâm với JIPV. Trường hợp Editorial Board không quan 
tâm thì em xin chúc JIPV chân cứng đá mềm, em từ nay xin rút lui, còn 
phải lo cơm áo gạo tiền cho vợ con nữa chứ (:D). 

Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 10:09 sáng  

Tôi post lại bài này không phải với mục đích muốn thay đổi chuẩn 
đánh giá ISI đối với ngành giáo dục mà tôi mong muốn các bác 
thận trọng hơn khi đánh giá những ứng viên thuộc ngành này. Hiện 
nay hầu hết các nhà giáo dục học có trình độ nghiên cứu khoa học 
rất dỏm, vì vậy tôi sợ rằng chúng ta sẽ đánh giá lầm những cá nhân 
không dỏm ít ỏi còn sót lại. 
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Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 10:12 sáng  

PS: ý kiến của bác về việc xét dỏm ngành XHNV nói 
chung được post trước khi tiêu chuẩn xét dỏm cho ngành 
XH được giảm, vì vậy ý kiến về sự “công bằng” trong xét 
dỏm đối với ngành XH nói chung của bác Jean_Nguyen đã 
lạc hậu. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 11:30 sáng  

Bác Inhaiha, 

Rất cám ơn bác đã tìm và post lại tranh luận cũ. Tôi nói thế này 
“khí không phải”, nhưng những ý kiến trái chiều của bọn tôi trước 
hết là đóng góp cho JIPV tốt hơn, công bằng hơn, có uy tín hơn, 
chứ bọn tôi có cần gì đâu, đàng nào thì cũng bị kỳ thị rồi, và quen 
rồi. 

Riêng tôi thì tôi học tập bác Jean Nguyễn này ở những câu cuối ạ! 
 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 11:51 sáng  

Tôi thì thấy những gì Jean_Nguyen nói chẳng có gì mới, và cũng 
chẳng thuyết phục. Những luận điểm đó giống như bên toán người 
ta tính MathScinet vậy. Xưa quá rồi. Ai cũng biết tạp chí có thứ 
thượng vàng hạ cám. Chỉ có ISI là tạp chí được đánh giá cao nhất.  

Còn chuyện KHXH thu thập dữ liệu lâu lắm nên khó công bố thì 
cũng là ngụy biện. Vật lý, y khoa, sinh học cũng thu thập dữ liệu 
lâu, vậy tại sao họ công bố nhiều? Nói như vậy tôi không có ý so 
sánh IF của ngành này với ngành khác, nhưng để nói rằng đừng 
nên ngụy biện rằng “ngành tôi khó lắm”. Ngành nào cũng có cái 
khó riêng và rất đặc thù.  
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Ngành hẹp? Câu hỏi là tại sao có ngành hẹp? Có phải vì một số 
người không cạnh tranh được nên tách riêng ra thành lập hội và tạp 
chí mới? Trong y khoa thiếu gì những nhóm lạc lỏng như thế. Tôi 
đoán trong khoa học giáo dục và khoa học xã hội cũng thế. Top 
trong các nhóm lạc lỏng đó thì có nghĩa gì?  

Nếu chia ngành hẹp thì có lẽ mỗi ngành chỉ có 1 tạp chí duy nhất. 
Và, ai cũng … top! Cái ngụy biện của “ngành hẹp” là ở đó.  

Như trong ngành y, có immunology, genetics, clinical medicine, 
endocrinology, rheumatology … là những chuyên ngành. Mỗi 
ngành có khoảng 10-20 tạp chí (hay hơn nữa). Nhưng nếu các nhà 
nghiên cứu trong các nhóm đó công bố trên New England Journal 
of Medicine, Lancet, JAMA … là top của toàn ngành y. Còn 
những người công bố trên các tạp chí top của chuyên ngành thì 
cũng top nhưng hẹp hơn. Đó là đẳng cấp. Anh thuộc đẳng cấp A 
hay B hay C là ở đó.  

Còn ở nước ngoài? Tôi nghĩ cũng có giáo sư xoàng vậy. Có lẽ sinh 
viên VN thấy họ top, nhưng người biết chuyện thì chỉ cần nhìn CV 
thì biết ngay họ thuộc đẳng cấp nào ngay.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:26 chiều  

Bác Onlooker ạ, 

Tôi có một phát hiện, và một ý kiến: 

1. Phát hiện: tờ Language Testing mà tôi nói, tôi đã tìm 
thấy nó trong list của ISI nhưng mà bên Arts and 
Humanities. Các bác vào xem đi ạ, tạp chí đó nó ở đây này: 

http://ltj.sagepub.com 

2. Nhận xét: 
ISI xếp tờ LT vào A&H có lẽ là dựa vào nhà xuất bản Sage, 
vốn thiên về định tính. Nhưng riêng tờ LT thì rất định 
lượng, rất thống kê, thậm chí thống kê khá cao cấp (theo 
phán đoán của tôi – các bác cứ xem đi ạ). 
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Vậy, theo tôi ISI có thể xếp loại sai? Vì tôi nghĩ LT là một 
chuyên ngành hẹp của Measurement in Education? 

Nói tiếp: nếu còn làm ở Khoa Anh, có lẽ tôi cũng sẽ cố 
gắng công bố ở tờ LT. Còn bây giờ, tìm thấy tờ này rồi, tôi 
sẽ lẳng lặng thử làm nếu có thời gian (vì nó chẳng còn liên 
quan gì đến công việc hiện nay của tôi nữa). Nhưng việc ấy 
sẽ không nhanh, và không dễ. Biết đâu sau này khi nghỉ 
hưu thì tôi lại viết cho nó? 

Mà bác Onlooker nói về chuyên ngành hẹp như vậy thì tôi 
không thấy phục lắm đâu bác ạ! Nhưng quyền của bác. À 
nhân tiện mong các bác tra giúp IF của tờ LT. Tôi cũng 
nghĩ là không cao lắm, nhưng dù sao của Mỹ thì có lẽ cũng 
popular hơn tạp chí ở các nơi khác. 

Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:59 chiều  

Bên ngành toán thì các bác bên ngành ấy đã chứng minh 
cho thấy ISI tốt hơn so với Mathscinet. Còn bên ngành giáo 
dục thì tôi chưa thấy bác nào chứng minh là ISI tốt hơn ERI 
cả nên không thể nói vấn đề của ngành giáo dục giống 
ngành toán được. Vấn đề của bác Jean_Nguyen đưa ra 
không phải là mới nhưng bác Jean_Nguyen có những lập 
luận và dẫn chứng thuyết phục tôi tin rằng ERI là quan 
trọng. ERI có thật sự chính xác hơn ISI hay không thì tôi 
không đủ trình độ, khả năng để đánh giá. Nếu bác có thể 
tìm hiểu để đánh giá được 2 chỉ số này thì tôi rất cám ơn và 
hoan nghênh. Còn cho đến lúc này, những lập luận của bác 
không dựa trên dẫn chứng nên không thuyết phục tôi lắm. 
Còn vấn đề ngành hẹp bác nêu thì tôi miễn bình luận, vì 
bác lập luận cũng dựa vào suy diễn nên có thể đúng trường 
hợp này, có thể sai ở trường hợp khác. Ly khai không có 
nghĩa là kém. Nếu vậy thì JIPV cũng kém so với cái bộ GD 
ĐT sao? 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:39 chiều  
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Tôi thì lại nghĩ khác về chuyện phục hay không phục. Chuyện 
phục hay không còn tuỳ rất nhiều vào trình độ hiểu biết thực sự 
của mỗi người. 

Một anh TS có hiểu biết về nghiên cứu, đã có nghiên cứu và có 
công bố thì sẽ có cái nhìn khác với những người chưa từng công 
bố, chưa hiểu đúng giá trị của công bố. 

Bác Phương Anh viết rất nhiều, nhưng sự hồi đáp đối với 1) và 2) 
của tôi cho thấy bác và nhóm của bác bị hỏng rất nặng trong việc 
nhận thức thức đúng về NCKH nghiêm túc. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB
%9Dng/comment-page-4/#comment-1671 

Bác đã hiểu sai và thực hiện hoàn toàn sai 1) và 2) của tôi, nhưng 
bác lại tỏ ra rất biết nên tôi nói là bác bị hỏng rất nặng, có thể nói 
là cực kỳ nặng. Đó có thể là lí do mà bác Phương Anh không dám 
có “cảm tình” với ISI, luôn tìm những thông tin phủ định ISI, torng 
khi đó là xu hướng của quốc tế? 

Nếu bác không bị sốc thì tôi sẽ phân tích chi tiết để bác thấy bác đã 
bị hỏng như thế nào? Hay bác nào kiên nhẫn thì có thể giúp bác 
Phương Anh nhận ra được bác ấy đã hỏng như thế nào. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:48 chiều  

Bác ạ, 

Chúng ta rõ ràng là khác quan điểm. Các bác đã kết luận 
rồi, có lẽ các bác cũng muốn phong tôi là tiến sĩ dỏm rồi, 
tôi cũng không phản đối vì bác có luật của bác, nên chúng 
ta tạm ngưng tranh luận bác nhé. 

Rất đáng tiếc, các bác vẫn làm cho tôi có cảm giác là các 
bác không chịu lắng nghe người có ý kiến khác mình. 

Đành vậy. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 
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Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:01 chiều  

Bác lại chụp mũ rồi. Tôi và bác cũng chỉ là hai độc giả của JIPV 
thôi. Việc tranh luận ở đây là dân chủ mà. 

Thôi để tôi nói bác đã bị hỏng như thế nào, nếu tôi nói sai thì bác 
cứ đề nghị JIPV cho tôi vào spam. 

1) Bác đã biết hết tiện ích của account mà tôi đề nghị bác chưa? 
Nếu đã biết thì chắc bác đã biết IF mà k phải hỏi người khác. Chi 
tiết nhỏ này cho thấy bác đã bị hỏng đối với đề nghị 1) cuả tôi. Tôi 
chỉ lấy 1 ví dụ nhỏ thôi đó. 

2) Seminar thì phải tham khảo nhiều tạp chí chuyên ngành, sau đó 
lọc ra những bài phù hợp để đọc hiểu, trình bày, thảo luận,…. Bác 
chỉ dựa vào một tạp chí, lại còn khẳng định chất lượng tạp chí qua 
NXB như thế thì có hỏng không? NXB chưa nói lên uy tín thực sự 
của tạp chí bác à, nó chỉ cho biết tạp chí đó k quá chuối thôi. Như 
thế bác có thấy bác và cộng sự bị hỏng chưa? 

Khi tôi đề nghị là tôi phải có trách nhiệm nên tôi mới hỏi xem bác 
đã thực hiện đến đâu, và rõ rằng bác và cộng sự đã bị hỏng nặng. 

Như tôi đã nói tôi qúy bác hơn mấy blogger dỏm vì bác kiên nhẫn 
trao đổi, nhưng điều đó chưa khẳng định gì khi tham gia tranh luận 
khoa học. Nếu bác muốn “kết bạn” với mấy blogger dỏm thì bác 
cứ tự ái đi. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:10 chiều  

Bác ơi, 

Tôi không tự ái đâu, nhưng hình như bác không chịu hiểu 
tôi thì phải? 

Ưu tiên của tôi: làm việc đúng chức năng. Và người, tiền, 
công sức thì đều có hạn, nên cái gì chưa làm được thì chưa 
làm. Không có nghĩa là không làm. Có làm cũng không 
đem khoe khắp nơi vì chẳng có gì để khoe, vả lại còn phải 
đợi có kết quả chứ. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1701�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1701#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1702�


Bác nói tôi cố tình tìm cách chứng minh cái chưa tốt của 
ISI là vì tôi sợ nó? Tôi đã nhận là tôi dỏm mà, và vẫn đang 
tìm hiểu đấy thôi. 

Bác đừng làm cho tôi và mọi người thuộc khối XH-NV dị 
ứng với ISI hay với JIPV bác ạ. Không có lợi cho việc 
chung, và không đúng mục tiêu của JIPV phải không bác? 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 2:44 chiều  

Bác chỉ dựa vào một tạp chí, lại còn khẳng định chất lượng 
tạp chí qua NXB như thế thì có hỏng không? 

Xin bác cho ý kiến về một trường hợp cụ thể: 

Giả dụ hiện nay tôi là trưởng một bộ môn trong khoa Anh, 
chuyên về Language Testing. 

Tôi biết đúng 1 tạp chí duy nhất là Language Testing là tạp 
chí có liên quan tới ngành mà tôi được đào tạo. 

Nếu tôi có ý định công bố ở đây thì rõ ràng là tôi chỉ nên 
đọc nó. Tức cũng chỉ dựa vào một tạp chí.  

Tôi đọc tạp chí này vì hồi đi học nó là tạp chí được xem là 
đầu ngành (tôi học từ đầu thập niên 1990 lận bác ạ). Lúc 
ấy, tôi không biết ISI. Tạp chí này cũng mới, ra đời năm 
1984, ở Mỹ. Tôi tin nó, vì dựa vào nhà xuất bản, và cũng là 
tin vào thầy cô của tôi (thì đúng thôi, họ là người dẫn 
đường mà). 

Nay tình cờ tra ISI thì may quá, nó ở trong đó. Mà là tạp 
chí duy nhất. Tôi cũng chỉ đọc có 1 tạp chí, và hướng mọi 
người cộng sự của mình đọc theo đó để có thể công bố ở 
đó. 

Vậy theo bác tôi có hỏng không? Hay vì nó có trong ISI rồi 
nên không sao? Nhưng nếu không có ISI thì hỏng nặng? 

Bác ạ, như thế, nếu tôi có cảm giác là bác hơi thành kiến thì 
cũng hiểu được mà? 
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Và nếu tôi không quan tâm đến ISI sao giờ này còn vào 
đây, mất thì giờ thế này? Suốt cả ngày rồi bác ạ! 

Mong bác Tạp chí Blogger Dỏm và các bác hiểu cho! 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 2:58 chiều  

Mọi người cứ trao đổi hoà bình như thế thì rất tốt. Từ 
“hỏng” cũng nên tránh dùng. Nếu ai chưa rõ gì đó thì nói 
ngay vào chổ đó thôi. Kết luận “hỏng” thì có dấu hiệu “phủ 
đầu”. Đề nghị bác Tạp chí Blogger Dỏm chú ý. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 3:04 chiều  

Tôi ủng hộ bác Phương Anh sưu tầm những khiếm khuyết 
của ISI mà bác tìm thấy đâu đó, và post lên đây. 

Qua tranh luận thì mọi người ở đây có dịp phản biện lại 
những thông tin sai (nếu có) về ISI.  

Các bác cũng k nên bảo bác Phương Anh “hỏng” khi bác 
ấy cung cấp những thông tin ngược lại ISI, vì đó chưa hẳn 
là quan điểm của bác ấy, chỉ có thể là những băn khoăn cần 
làm rõ thôi. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:37 chiều  

Tôi cũng đồng ý là bác Tạp chí blogger dỏm sử dụng từ 
hỏng là “chụp”, nên tránh sử dụng những từ ngữ này trong 
tranh luận. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 
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Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:25 chiều  

Chẳng lẽ bác chưa ý thức được trách nhiệm của một tri thức với 
đất nước, với sự lạc hậu của khoa học đất nước hay sao? Nếu đã ý 
thức thì bác đừng mong mọi người phải “dụ ngọt” bác tin hay 
không tin ISI. 

Theo JIPV thì Bộ KHCN đã sử dụng ISI, tri thức như bác mà k 
tích cực tìm hiểu, đợi người khác “dụ ngọt” để tin thì tôi e hơi có 
vấn đề. Chủ trương của Bộ thì chắc cũng là của nhà nước, thay vì 
tìm hiểu ưu khuyết để áp dụng ISI có hiệu quả hơn thì tôi có cảm 
giác bác muốn công kích nó. Như vậy bác có thấy bác đang chống 
lại sự phát triển KH-CN của đất nước không? 

Tài khoản khai thác thư viện quốc gia 300.000 vnđ/năm mà bác 
bảo k làm được nghĩa là sao? Khoe cái gì? Qua comments của bác 
thì có thể đánh giá được phần nào rồi, cần gì khoe hay không khoe. 

Tóm lại, bác và cộng sự đã chưa thực hiện được những động tác cơ 
bản nhất trong giai đoạn đầu của NCKH nghiêm túc: tài khoản truy 
cập, tổ chức một seminar chuyên nghiệp. 

Cũng xin nhắc bác biết giai đoạn 90 làm gì có tài khoản truy cập 
như thế, nhiều người phải tự liên hệ xin bài bên ngoài, tranh thủ tài 
liệu của đồng nghiệp du học,…. Ngày nay vẫn còn khó, nhưng như 
thế là khá hơn trước nhiều lắm rồi. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:08 chiều  

Bác Tạp chí Blogger Dỏm ạ, 

Tôi có câu hỏi thực lòng, không liên quan đến ISI, nhưng 
liên quan đến đầu tư cho KH. Vì bác có nhắc đến Bộ 
KHCN. 

Tôi có nghe về NAFOSTED, nhưng thấy nó chỉ đầu tư cho 
các ngành KHTN thôi. 

Nay vừa lên lại trang web của nó, cũng không thấy thông 
tin gì liên quan đến KHXH-NV cả? 
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Ở ĐHQG cũng có Ban KHCN, có kinh phí kha khá cho 
nghiên cứu do Bộ KHCN rót, nhưng cũng chẳng ai quan 
tâm đến XH-NV. 

Vì thế, thái độ của bọn tôi là … thôi làm được gì thì làm, 
miễn mình tin là có ích cho mình và cho cộng đồng mà 
mình đang sống. Nghiên cứu “nghiêm chỉnh” theo kiểu các 
bác định nghĩa và có công bố quốc tế chỉ với lương tháng 3 
triệu và không đầu tư ư, chắc là khó! 

Nếu tôi nói sai, xin các bác phản biện, nhưng mong ôn tồn, 
đừng mắng nhiếc tôi ạ, tôi mệt mỏi rồi! 

Nếu tôi nói đúng, các bác có thể nói giúp bọn tôi với Bộ 
KHCN về sự thiên lệch này không? (Ngoài ra, hình như 
còn thành kiến nữa thì phải?) 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:33 chiều  

Bắt giò bác một cái nữa. Nafosted đã tài trợ cho 
nghiên cứu khoa học XHNV rồi, có lẽ là từ giữa 
năm nay 
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=47 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:37 chiều  

Hic, tranh luận mãi rồi cũng lại quay về cơ chế, đãi 
ngộ, lương, thưởng, vv… chưa thoả đáng. Cái này 
bác phải chấp nhận và phải cố gắng để thay đổi 
từng bước một thôi. Các ngành khác cũng đang kêu 
gào vì cái bất cập này, ko chỉ mình các bác đâu. 

Còn về NAFOSTED, qua tranh luận của mọi người 
tôi biết muốn được chấp nhận được cấp kinh phí 
cho nghiên cứu phải có ISI trong vòng 5 năm gần 
đây. Việc các bác chưa có cái này nên ko so bì được 
với các bác đã được cấp NAFOSTED rồi nhé. 
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Sao bác ko nghĩ ngược lại nhỉ. Mình có cái gì đó 
chìa ra cho họ xem, thấy hay, chắc chắn họ phải 
quan tâm tới mình. Không chỉ Bộ Khoa học Công 
nghệ, mà còn rất nhiều cơ quan khác nữa. Chứ chờ 
họ quan tâm, tôi đảm bảo khi bác về hưu, nếu các 
bác ko làm được cái gì mới cũng ko có ai quan tâm 
đâu. Cụ thể hơn nếu bác có công trình nghiên cứu 
tốt (ISI chẳng hạn), lúc đấy các bác lobby báo chí, 
rúng động dư luận, vv… đòi hỏi họ phải tăng cường 
nhân lực cho Trung tâm, cho các bác làm thêm dự 
án (tức là sẽ có thêm việc làm, thêm thu nhập), là 
tiên phong cho các Viện, Trung tâm khác làm theo. 

Ngoài ra, bác cũng nên nghĩ cách lấy ngắn nuôi dài. 
Tôi biết rất nhiều giáo sư nước ngoài họ làm những 
công việc khác (tức nhiên dành ít thời gian thôi), 
hoặc công việc khoa học để “nuôi” nghiên cứu khoa 
học. Cái này cũng giống như các giáo sư ở VN thôi. 
Một số bác trước kia cũng đã nói rồi. Cụ thể ngành 
bác thì bác phải tự nghĩ cách làm cụ thể. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:29 chiều  

Bác làm tôi phát giận, nhưng bác đã “cảnh báo” nên tôi 
không nói nhiều. Sao bác lại k đọc kỹ. Mời bác xem: 

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã 
hội và nhân văn năm 2010  

http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=13&cid=77 

Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ 
bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện năm 2010  

http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=13&cid=79 

Làm đề tài này mỗi tháng được nhiều triệu đấy, k phải dạy 
sô đâu. 

Tôi không nghĩ có sự phân biệt KHXH, ngược lại còn được 
tạo điều kiện nữa. 
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Bác có đề nghị gì thì cứ email về: Phạm Hồng Sơn, 
nafosted@most.gov.vn. Bác sẽ được tư vấn tận tình. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:35 chiều  

tôi nghĩ chắc cũng ít bác ngành XHNV xin tài trợ 
quỹ này vì nghe đến đầu ra là báo ISI thì các bác ấy 
đã xanh mặt, vỡ cả mật! 
———— 
Giaosudom@: ME4 không nên dùng những từ 
ngữ dễ bị hiểu nhầm và có thể dẫn đến mâu 
thuẫn.  

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã 
nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:39 chiều  

Ông này sao lại “đe dọa”. ISI có gì đâu, 
“chịu làm là ra thôi”;-) 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 5:16 chiều  

Bác nói thế này mà bảo tôi không cảm thấy 
bị sỉ nhục sao bác? 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 6:57 chiều  

Tôi xin chân thành đề nghị các bác 
bàn NCKH nói chung, k nên phân 
biệt KHXH, KHTN,…. Như thế dễ 
mất đoàn kết. 
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Bác Phương Anh cũng k nên cứ mãi 
đề cập KHXH. Vấn đề là phải bắt 
đầu ngay nếu muốn làm KH nghiêm 
túc. Một khi bác có bài ISI thì bác sẽ 
tự động hiểu rõ hơn về nó. Bây giờ 
bàn nhiều quá chỉ rối thêm. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 5:19 chiều  

Tôi nói chung chung chứ tôi chưa đề cập 
đến case của bác. Nếu bác cảm thấy bị đụng 
chạm thì tôi xin lỗi và tôi công nhận rằng 
bác cũng có tự trọng cao. Tôi hy vọng rằng 
một ngày nào đó những lời này của tôi là 
sai. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 6:18 chiều  

Tôi nghĩ bác Giaosudom4 đùa thôi, hay vô 
tình thôi. Bác Phương Anh k nên lấy đó để 
rồi tự ti. 

Tôi nghĩ k có cái nào dễ cả, cũng k có nghĩa 
là không thể. Cái tâm là quan trọng nhất. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:54 chiều  

Các bác ạ, 

Các bác cứ bắt giò, miễn là chỉ ra thông tin đúng 
giúp tôi. 

Tôi không đọc kỹ, và tôi cũng có thành kiến với Bộ 
KHCN nữa các bác ạ. Vì kinh nghiệm gần cả đời 
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làm việc của tôi là chúng tôi bị xem rẻ, và không 
được đầu tư. Hoặc nếu muốn thì phải làm theo kiểu 
dỏm (chạy Hội đồng vv), và tôi không chịu làm. 
Nên … đã chọn thái độ đứng ngoài cuộc, “độc lập 
tự lo hạnh phúc”. Quen rồi. Mặc dù như bác thấy, 
tôi thật ra vẫn chưa bao giờ đứng hẳn ở bên ngoài. 

Nhưng bây giờ sẽ không có người nghiên cứu ngay 
trong lãnh vực XHNV đâu, cái đó cũng dễ hiểu 
thôi: họ không được chuẩn bị, tôi đã nói rồi. Còn lại 
thì họ làm kiểu … dỏm, và tôi không rõ là 
NAFOSTED sẽ làm như thế nào, hay lại … mời 
mấy GS, PGS có sẵn của VN ngồi xét. Vì nếu mời 
nước ngoài thì dân XH-NV sẽ không có mấy ai biết 
tiếng Anh? Chuyện này còn làm dài hơi lắm. 

Riêng chỗ tôi thì năm nay thế là trễ rồi. Nhưng tôi 
cũng sẽ liên hệ với anh Phạm Hồng Sơn ấy. Cố 
gắng thêm ít nữa vậy. 

Nói thêm: cả ngày nay tôi mất thì giờ tìm hiểu, đọc, 
đối đáp với các bác về ISI. Tôi phải tự đọc, nên hoa 
mắt rồi. Ở TT tôi chẳng có ai khá tiếng Anh như tôi, 
học trong nước mà lại, nên công việc của tôi nặng 
lắm, và mệt lắm. Và chúng tôi làm hành chính, thưa 
các bác ạ, các bác có hiểu cho điều này không? 

Các bác lên thăm TT của tôi đi, khi tôi còn làm. Vì 
tôi sắp xin nghỉ thật rồi bác ạ!!!!!! 

Dù sao cũng cám ơn các bác! 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:37 chiều  

Bác muốn trao đổi thêm thì cứ phone cho anh Lê Đình 
Tiến, thứ trưởng Bộ KHCN, đang là Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Quỹ.  

Anh Phan Hồng Sơn hiện là Giám Đốc điều hành Qũy. 

Trả lời  
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 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:32 chiều  

Bác còn hỏng một điểm rất nghiêm trọng: khi bác Onlooker đề 
nghị bác làm cái nghiên cứu tính khả thi của ước mơ 200 thì bác lại 
bảo “khó tìm thông tin về công bố khoa học” vì các nơi có khi k 
cung cấp. 

Không biết bác có nhận ra cái hỏng ở đây không? Công bố khoa 
học để tính ước mơ 200 tối thiểu là ISI, và ISI thì công khai. Nếu 
TT của bác có tài khoản thư viện quốc gia thì bác và công sự có 
thể tự làm, chẳng cần ai giúp cả. Như vậy do bác đã hiểu sai 1) của 
tôi nên mới có những nhận thức hỏng như thế. 
————— 
Giaosudom@: JIPV cảm ơn sự nhiệt tình của bác. Nhưng xin 
bác vui lòng viết nhẹ nhàng và ôn tồn hơn thì những người 
tham gia tranh luận sẽ có thiện cảm hơn, và ý kiến của bác sẽ 
có hiệu quả hơn. Cách tranh luận của bác Trưởng phòng, Phó 
phòng và của nhiều bác khác xem ra rất nhẹ nhàng nhưng lại 
rất thuyết phục. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:52 chiều  

Trời ạ! 

Bác ơi, tôi xin cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa nhé – 
tôi mất hết cả ngày nay về việc tranh luận này rồi! 

Nếu tôi nói: tôi không còn thời gian, không có sức khỏe, và 
cả TT còn đang làm nhiều thứ khác cũng có ý nghĩa đấy 
(thì các bác cứ đến TT tôi thăm một lần cho biết đi, GS 
Tuấn cũng đến rồi đấy!) và không thể làm cái mà bác 
Onlooker bảo làm nếu không được phép (có thể làm lén thì 
được, nếu có thời gian, nhưng lúc ấy tính sau), thì bác có 
tin không? 

Thôi thì thế này: bác đã kết luận là tôi hỏng nặng rồi, và ám 
chỉ rằng tôi không có ý thức về trách nhiệm, trước đây thì 
các bác (cả JIPV và các người tham gia tranh luận) cũng đã 
có kết luận rằng tôi là một tiến sĩ kém, không có đẳng cấp, 
ác cảm với ISI, sợ ISI gì gì đấy tất tần tật tôi đã nhận rồi.  
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Nhưng cũng cố tìm hiểu – trong điều kiện của mình, lâu lâu 
có thắc mắc (thì học dốt mà, kém thì phải hỏi chứ sao), vào 
đây hỏi thì bị mắng tới tấp, liên tục được nhắc rằng sao mà 
kém thế, hỏng nặng rồi! Trước đây dám liều lĩnh, ngu xi 
mời “người ấy” (mà các bác JIPV cũng có khi nhầm) để 
phản biện, góp ý thì cũng bị các bác chửi đã đời ở đây rồi. 
Sau đó rút kinh nghiệm, tự đi bằng đường của mình, theo 
cách của mình, thì cũng bị mang ra “mắng vốn” khi không 
có mặt … Khi cố gắng trả lời (để tên thật, chứ không “hoạt 
động bí mật” để nối lại cuộc tranh luận vì tôi vẫn còn thắc 
mắc) thì lại tiếp tục bị mắng nhiếc, thậm chí đôi khi tôi cảm 
thấy hình như là bị sỉ nhục, mà vẫn cố nghe, cố hỏi, thì toàn 
bị nghe vỗ vào mặt thế này … Cha chả, tôi hết cách rồi các 
bác ơi!  

Nói theo lời bác Chim_Nhon: dường như chúng ta “không 
ngồi chung mâm” được rồi? 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 2:49 chiều  

Tôi chia sẽ với bác, nhưng k đồng ý về việc bác phải được 
cho phép khi thống kê ISI. Báo chí cũng đã đăng những 
thống kê của một số người đó mà. 

Công bố ISI là công khai, bác đừng nghĩ đó là bí mật quốc 
gia. Cứ thống kê cụ thể xem sao. Với số liệu thống kê, với 
kiến thức với kiểm định của bác, với vốn tiếng Anh của 
bác, tôi tin bác có thể công bố ít nhất một bài quốc tế cho 
xem. 

GS Phạm Huy Hiển cũng đã đăng một bài trong Springer 
về thực trạng đại học ở VN đó. 

Bác đừng nghĩ mọi người sỉ nhục gì bác. Một số bác hơi 
nóng tính thôi, nhưng tôi thấy họ nói cũng có lí, chứ k quá 
cảm tính đâu. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:40 chiều  
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Tôi mong các bác hãy hạ nhiệt. Các bác đều có lòng. Bác Tạp Chí Blogger 
Dỏm hơi nóng, nhưng k phải là bác ấy k có lí. Rất mong bác Phương Anh 
bình tĩnh đọc những phân tích của bác ấy. 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 11:34 chiều  

Chà, forum này lại active. . Nhân dịp này tôi muốn có vài ý kiến chung 
chung thế này:  

1.- Tôi nghĩ đơn giản và chung chung rằng đã là “khoa học” thì phải làm 
theo qui trình của scientific method. Bởi nếu không làm theo scientific 
method thì đâu phải là khoa học nữa. KHXH hay KHTN thì vẫn phải làm 
theo qui trình đó, dù phương pháp có thể khác nhau. Do đó, xin các bác tối 
thiểu hóa những tranh cãi về khác biệt giữa KHXH và KHTN, vì tôi thấy 
nó không cần thiết và sa đà vào tiểu tiết. Nếu nói khác thì ngay cả trong 
KHTN cũng có khác: di truyền học khác với sinh học phân tử, thần kinh 
học khác với nội tiết học, v.v… Ngay cả trong di truyền cũng có phân biệt 
di truyền thực vật và di truyền động vật, và ngay cả di truyền động vật 
cũng có người phân biệt animal genetics và human genetics. Nhưng tất cả 
những bộ môn và bộ môn chuyên đó có thể gộp chung thành một ngành: y 
sinh học. Y sinh học, khoa học xã hội, vật lý … gộp chung thì chúng ta có 
: khoa học.  

Mỗi bộ môn hay chuyên ngành đều có tạp chí top. Trong y sinh học cũng 
có vài tạp chí top như New England Journal of Medicine (NEJM). Trong 
khoa học thì cũng có tạp chí chung như Science và Nature. Ông A có thể 
có 10 bài trên tạp chí top chuyên ngành, nhưng không có bài nào trên 
NEJM. Ông B có 5 bài trên tạp chí top chuyên ngành và 5 bài trên NEJM. 
Ông C có 3 bài trên tạp chí top chuyên ngành, 3 bài trên NEJM, 4 bài trên 
Science. Ai hơn ai? Đẳng cấp là ở đó. Ông A là top, nhưng top trong cái 
ao tù của ông ấy, chứ chưa ra sông. Ông B cũng top, nhưng cũng chưa ra 
biển lớn. Chỉ có ông C là top thật sự.  

2.- Tôi nghĩ các tạp chí ISI được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận, 
cho nên chúng ta cứ dựa vào đó như là một thước đo khách quan. Còn ERI 
thì tôi chưa thấy bài báo nào nói nó có thể thay thế ISI. Không ai nói ISI 
có danh cách hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn là cơ sở tốt nhất trong những cái 
chưa tốt.  

3.- Về “seminar” mà bác mô tả qua thì tôi nghĩ đó không phải là seminar 
mà là “journal club”. Trong sinh hoạt journal club, bác phải mở rộng cho 
tất cả các tạp chí chứ không chỉ tập trung vào ngành hẹp của bác. Journal 
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club là một sinh hoạt khoa học rất quan trọng trong học thuật, vì qua đó 
mà người trong nhóm học hỏi lẫn nhau, học cái hay và cái dở của người 
khác, học cách critical review. Một bộ môn mà không có journal club thì 
bộ môn đó coi như … .  

4.- Vâng, Nafosted có qui định người chủ trì đề tài phải có công bố ISI 
trong vòng 5 năm trước để xin được tài trợ. Như vậy thì bác PA khó có thể 
xin từ Nafosted. Nhưng tôi đồng ý với bác bác chim_nhon ở điểm mình 
phải chứng minh cho người ta thấy mình đã hay có thể làm được thì người 
ta mới tin. Nói cách khác, bác PA phải làm những nghiên cứu nào đó (như 
tôi gợi ý chẳng hạn), có kết quả, có công bố đâu đó (phải tạp chí ISI cho 
chắc ăn) rồi mới đến giai đoạn “gõ cửa” Nafosted. Còn bây giờ thì cửa đó 
chưa mở cho bác đâu. Ở trong nam, có bác Võ Văn Hoàng làm rất nhiều 
nghiên cứu trước khi xin Nafosted. Mình phải chứng minh đã dấn thân 
trước khi xin tài trợ.  

5.- Về đề nghị của tôi, tôi nghĩ để cho “danh chính ngôn thuận” thì có lẽ 
bác cần phải có một đề cương vài trang mô tả bacground, mục tiêu, 
phương pháp thu thập dữ liệu, questionnaire … để các bác lãnh đạo xem 
qua và phê chuẩn. Biết đâu họ sẽ cho tiền để bác là,. Nếu chỉ thu thập dữ 
liệu từ các tạp chí ISI thì bác không cần ai cho phép, nhưng nếu thu thập 
dữ liệu các bài trên các tạp chí trong nước và ngoài ISI thì bác cần sự hợp 
tác của đối tượng tham gia, bác phải làm theo đúng quy định cho chắc ăn. 
Tôi nghĩ một số người sẽ không điền vào questionnaire của bác vì họ tự 
cảm thấy mình … dỏm. Còn người chịu hợp tác với bác và điền vào 
questionnaire thì chắc là người “thật”. Nhưng cũng có người không phân 
biệt abstract và paper nên họ sẽ điền tùm tum. Phải nghĩ đến tình huống 
đó.  

Người ta xây nhà từ những viên gạch. Tương tự, bác có thể xây dựng 
empire bằng những nghiên cứu nho nhỏ, rồi tập hợp lại thành một bức 
tranh lớn hơn.  

Onlooker 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 6, 2010 lúc 9:31 chiều  

Hôm qua, tôi hỏi một “sư phụ” bên Úc về chuyện tạp chí và hôm nay đã có email 
trả lời. Bác ấy cho biết rằng các đại học bên đó có chính sách thưởng cho giáo sư 
của họ nếu công bố trên tạp chí tốt. Họ dùng nhiều chỉ tiêu (như IF, citation, 
content — email hơi dài nên tôi chỉ trích ra đây) để sắp xếp tạp chí thành 4 nhóm: 
A+, A, B, C. A+ là “cover the entire field”, A là “very high quality”, B là “solid 
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reputation”, C là “not high quality”. Họ làm cho mỗi ngành. Tạp chí Language 
Testing thuộc vào ngành linguistics. Ngành linguistics có đến 30+ tạp chí. Đây là 
danh sách vài tạp chí:  

Language Testing (A+) 
Language in Society (A+) 
Language Sciences (A) 
Language Variation and Change (A) 
Language Policy (A) 
Language Learning Journal (A) 
Language Research (B) 
Language and International Communitation (B) 

Vân vân.  

Nhưng anh sư phụ tôi nói rằng không phải ai cũng đồng ý với cách làm đó đâu. 
Có giáo sư viết hẳn bài báo chê là các đại học … stupid làm chuyện vớ vẩn. Ở 
bên Tây giáo sư có quyền ghê!  

Còn tên nhà xuất bản thì đúng như bác TuaVan nói nó chẳng nói lên chất lượng 
tạp chí.  

Phải cẩn thận với google citation, vì có khi nó tính luôn những bài báo vớ vẩn 
(báo đại chúng) trong cái citation đó nhé.  

Onlooker 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:41 sáng  

Chào bác Onlooker, 

Cám ơn bác và sư phụ của bác. 
Về danh sách đã nêu, tôi xin có ý kiến như sau: 

Lãnh vực Language Testing là kết hợp giữa Language (thuộc ngành 
Linguistics) và Testing (thuộc Education, chuyên ngành hẹp là 
Measurement). 

Vì vậy khi phân loại thì có thể để bên Linguistics hay để bên Educational 
Measurement đều có cái lý của nó. Vì nó là liên ngành.  
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Cái đau khổ của những liên ngành như vậy là nó “đứng giữa 2 giòng 
nước”. Linguistics thì rất qualitative, interpretive và philosophical, còn 
Testing/Measurement thì rất positivistic, rất quantitative, và rất empirical. 
Và nó gần với truyền thống của các ngành thuộc Education hơn, vì 
education được xem là một empirical science giống nhiều ngành xã hội 
khác. 

Tuy nhiên, khi tôi học ở La Trobe thì nó nằm trong khoa Education, trong 
khi khoa Linguistics không có ngành này. Linguistics của La Trobe thì 
khá nổi tiếng, nhưng theo truyền thống nhân văn, chủ yếu lý luận và triết 
lý (hơi cao siêu), mặc dù tôi thấy cũng rất hay, và khó! 

Và theo ý riêng của tôi thì trong danh sách đã nêu, chỉ có một mình 
Language Testing là đúng chuyên ngành language testing thôi. Còn các 
tạp chí khác nói về những vấn đề rất khác, các bác thử so sánh mục lục 
của các tờ này thì thấy tờ LT có vấn đề và phương pháp rất riêng, trong 
khi mấy tờ khác có thể sẽ có cái chung, đăng ở đây hoặc ở kia đều được. 

Nếu muốn so sánh LT đúng với các tạp chí khác thì phải làm như thế này: 
về phương pháp phân tích thì so với các tạp chí về measurement, còn về 
vấn đề thì có thể so với các tạp chí về language, mặc dù cũng hơi khác một 
chút. 

Chính vì học cái ngành oái oăm như vậy nên về VN, ở khoa Anh tôi cũng 
gặp khó vì vốn là dân Humanities, chuyên làm phương pháp qualitative 
nhưng lại đi “sùng bái” phương pháp quantitative vì tôi nghĩ nó cũng rất 
hay. Kết quả là: không ai hiểu mình, chỉ làm một mình! Nên cái language 
testing ở VN nó mới be bét như vậy (thi chứng chỉ A, B, C, rồi cả thi đại 
học nữa – đề thi tuyển sinh môn Anh mới đây vừa bị scandal om xòm đấy 
thôi). 

Nói dài dòng để đi đến một điều: thật ra khoa học vô cùng mênh mông, và 
mỗi ngành/nhóm ngành có những đặc thù riêng mà người trong ngành sẽ 
biết, còn người ngoài ngành thì có thể thấy rất … kỳ, rất … dỏm, đẳng cấp 
thấp, hoặc ly khai, ao tù gì gì đấy. Nhưng thôi cũng chẳng sao, dần dần 
người ta sẽ hiểu ra (cũng có khi chẳng bao giờ được hiểu, và đấy là bi 
kịch, chẳng phái là không có!) 

Cũng như JIPV vậy, trước đây khi tôi mới vào thì thấy Alexa page rank 
của nó là khoảng mười mấy triệu, nay đã vọt lên chỉ còn hơn một triệu. Cứ 
làm tốt đi, có kết quả rồi người ta sẽ hiểu. 

Tôi thì tôi thích những người … ly khai, đi con đường riêng, với niềm tin 
riêng của mình. Tôi thấy JIPV có vẻ như thế. Nhưng nếu vậy thì lúc đầu 
nó sẽ phi chính thống, và có thể IF sẽ thấp. Vẫn phải có người theo, tin, và 



ủng hộ. Chứ ai cũng đi đường truyền thống, thì nếu đó là lối mòn và ngõ 
cụt, thì khi cần thay đổi, biết lấy ý tưởng mới ở đâu? 

Nhân tiện, tôi có một ý khác nữa về Nhà xuất bản. Đúng nó là thương mại, 
nhưng vì thế nó cũng phải xây dựng thương hiệu. Các nhà xuất bản cạnh 
tranh với nhau bằng cách giữ uy tín cho tên tuổi của mình. Nên nó cũng là 
một căn cứ để lựa chọn. Trước khi IF trở nên phổ biến như hiện nay thì 
nhà xuất bản luôn là một tiêu chí để chọn sách, báo, tạp chí trong các 
trường đại học. Đây là tôi nói các nhà xuất bản chuyên ngành, chứ không 
phải nhà xuất bản phổ thông các bác ạ. Trong ngành của tôi: nếu sách giáo 
khoa dạy tiếng Anh thì có Oxford, Cambridge, McGrawHill; sách giáo 
khoa về giáo dục nói chung thì Pearson, MacMillan; tạp chí thì có các tạp 
chí của nhà Elsevier (hình như bây giờ ra Scopus để cạnh tranh với 
Thomson Reuters), Sage, vv. Tôi nghĩ truyền thống này vẫn đang thịnh 
hành trong giới librarian của các nước đấy ạ, mặc dù hiện nay do phong 
trào đo đếm với IF và highlycited gì đấy thì họ cũng đang chuyển hướng. 
Mà các nhà xuất bản lớn thì vẫn thường có IF cao, các bác cứ thử kiểm tra 
mà xem. Tất nhiên là không so sánh ngày này với ngành khác được. Dân 
trong ngành thì họ biết đấy ạ. 

Rất cám ơn bác Onlooker và các bác đã đọc phản hồi của tôi. Tôi nghĩ sao 
viết vậy, nếu sai thì các bác cứ phản hồi ạ, chỉ mong được sự ôn tồn. Thực 
ra, có ý kiến khác nhau thì mới có trao đổi và tiến bộ, phải không ạ? 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:42 sáng  

Bác Phương Anh nói “… đã vọt lên chỉ còn hơn một triệu ….”. 
Trang này mới activated chưa được 3 tháng bác ơi! Làm sao dám 
so hạng với các trang khác. 

Nhưng tôi cảm thấy vui khi bác ý thức việc xếp hạng blog. Điều đó 
chứng tỏ bác rất xem trọng việc xếp hạng tạp chí khoa học (?!). 
Quốc tế dùng IF để đánh giá, xếp hạng. Tôi không biết bác dùng 
tiêu chí gì để đánh giá chất lượng của một tạp chí khoa học đây? 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:53 sáng  
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Nhưng tôi cảm thấy vui khi bác ý thức việc xếp hạng blog. 
Điều đó chứng tỏ bác rất xem trọng việc xếp hạng tạp chí 
khoa học (?!). Quốc tế dùng IF để đánh giá, xếp hạng. Tôi 
không biết bác dùng tiêu chí gì để đánh giá chất lượng của 
một tạp chí khoa học đây? 

1. Tôi thích định lượng chứ bác. Tôi học measurement mà. 
Học thôi, chẳng phải chuyên gia gì. 

2. Nhưng cũng vì học measurement nên tôi luôn sợ các 
sweeping generalisations. Trong survey research người ta 
thường kết hợp giữa questionnaire survey (dựa trên đo đếm 
và số lớn) với expert judgements. Điều này cũng đúng với 
việc xếp hạng tạp chí. Và sẽ còn tranh cãi, để rồi dẫn đến 
cải thiện. Ở đây, JIPV ấy, tôi thấy thiếu experts trong lãnh 
vực XH-NV tham gia, nên đôi khi vẫn còn những chỗ chưa 
hoàn chỉnh của ISI thì tôi chỉ ra, thế thôi. Có người thích, 
có người không thích. Tùy mỗi người thôi. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:22 sáng  

Tôi đã bị phê bình nhiều quá rồi. Tôi chỉ phân tích đúng sai thôi, có sỉ 
nhục ai đâu. Thay vì viết (dễ bị hiểu nhầm là sỉ nhục), tôi chuyển qua hỏi: 
Bác Phương Anh cho phép tôi hỏi: 

1)Chứng cứ khoa học của “Linguistics của La Trobe thì khá nổi tiếng” là 
gì? 

2) Liên quan đến phân loại tạp chí: người làm nghiên cứu nên tự phân loại 
hay tuân theo sự phân loại chung của quốc tế? Những yếu tố nào chứng tỏ 
sự tự phân loại tạp chí của một người làm nghiên cứu có giá trị? 

3) Một người được chứng nhận có năng lực NCKH độc lập, PhD, có bắt 
buộc chỉ phải nghiên cứu những gì từ luận án PhD? Có phải nội dung một 
luận án PhD là một kho tàng mà PhD chỉ quanh quẩn trong đó khi làm 
NCKH độc lập? 

4) “người trong ngành sẽ biết”, “Dân trong ngành thì họ biết đấy ạ.”: có 
thật sự đúng không? Với điều kiện nào thì điều đó đúng? Một PhD hay 
một Professor về Linguistics có hiểu hết về chuyên ngành này không? 
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5) “Trước khi IF trở nên phổ biến như hiện nay thì nhà xuất bản luôn là 
một tiêu chí để chọn sách, báo, tạp chí trong các trường đại học. Đây là tôi 
nói các nhà xuất bản chuyên ngành, chứ không phải nhà xuất bản phổ 
thông các bác ạ.”:  

5.1) Ai nói NXB phổ thông?  

5.2) Có phải mọi người đang bàn NXB quốc tế không?  

5.3) Có phải mọi người đang bàn về đánh giá tạp chí không? 

5.4) Nếu tạp chí không được xuất bản bởi một NXB, nhưng được xuất bản 
bởi một trường, viện, hội thì đánh giá thế nào, hay dỏm? 

5.5) Khi một tạp chí mới được thành lập, được xuất bản bởi một NXB uy 
tín, có thể kết luận tạp chí này có uy tín, có IF được không? 

5.6) Theo bác Springer có uy tín không? Có phải tất cả các tạp chí của 
Springer đều uy tín không? Và uy tín này ở mức độ nào? 

5.7) Có phải tất cả các tạp chí được xuất bản bởi NXB có uy tín đều có IF 
không? 

5.8) Theo bác, chất lượng của một tạp chí phải được đánh giá ntn? 

Tôi nghĩ bài tranh luận của tôi là ôn tồn, thể hiện tình thần học hỏi,…. Nếu 
có gì không hay thì mong các bác chỉ bảo. 
5) 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:43 sáng  

Chà, bác hỏi hăng quá. 

Tôi cũng là người hấp tấp (reflect, act, rồi reflect nữa, lại act nữa), 
mà thấy bác đang hăng nên trả lời vội vài câu (tôi đang trong cơ 
quan, không có thời gian kiểm tra), nên như nếu có gì sai chúng ta 
lại trao đổi nữa nhé. 

1. Chứng cứ khoa học của việc Linguistics của La Trobe khá nổi 
tiếng. Tôi nghĩ có 2 kiểu chứng cứ: một là qua xếp hạng định 
lượng (mới nổi lên trong vòng chục năm nay), hai là qua expert 
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judgements, tức định tính như bác Onlooker đã nói trong một 
comment khác. 

Vì tôi học ở thời đầu 1990 mà lại theo truyền thống nhân văn nên 
tôi theo cách 2. Các bác cứ nhờ người kiểm tra lại, nếu đưa ra phản 
bác từ người trong ngành tôi sẽ chịu thua. Còn nếu không thì ở đây 
tôi là người trong ngành ạ, và tôi có niềm tin của tôi. Tôi nói ở đây 
với bác Onlooker chỉ để trao đổi thêm thông tin thôi mà, có định 
chứng minh gì đâu. Tôi cũng không học Linguistics mà bác, nên 
không thể nói là tôi bênh vực gì nó. 

Những câu hỏi còn lại khá chuyên sâu, tôi không có thời gian (làm 
giờ hành chính, hiện đang “ăn cắp” giờ của cơ quan nhưng thôi vì 
việc này cũng liên quan đến việc tôi đang làm nên cũng … tha thứ 
được), tôi chỉ trả lời nhanh (nghĩ gì viết đó) như sau: 

5.2) Có phải mọi người đang bàn NXB quốc tế không? –> đúng ạ. 
Nhưng nhà xuất bản quốc tế cũng có NXB phổ thông chứ bác. 
Lady Bird, hình như thế, là một. Cũng có những NXB vừa có 
chuyên ngành vừa có phổ thông. Oxford hình như thuộc loại này. 

5.3) Có phải mọi người đang bàn về đánh giá tạp chí không? –> 
đúng ạ.  

5.4) Nếu tạp chí không được xuất bản bởi một NXB, nhưng được 
xuất bản bởi một trường, viện, hội thì đánh giá thế nào, hay dỏm? 
–> Theo tôi thì phải dựa vào expert judgement. Và các ông này có 
khi cũng sẽ tranh cãi (họ có quyền tự do học thuật mà). Và mỗi 
người khi lựa chọn phải có căn cứ cho niềm tin của mình. 

Đại khái thế. 

Tôi quý bác nên những cái nóng tính của bác tôi hơi phiền vào lúc 
đó thôi, chứ không có gì đâu bác. Chúng ta cứ bình tĩnh trao đổi ạ. 
Sẽ có ích, ít ra là cho tôi. 
————- 
Giaosudom@: “Hăng” có thể là một từ xúc phạm (?!) 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:13 sáng  

Ồ, nếu “hăng” là xúc phạm, tôi xin lỗi bác Tạp chí Blogger 
Dỏm VN vậy. 
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Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:10 sáng  

Bác ạ, 
Xong một ngày làm việc rồi, giờ tôi đang ở nhà, xin trả lời tiếp một 
ý nhỏ trong nhiều câu hỏi rất “thách thức” (challenging) này: 

5.5) Khi một tạp chí mới được thành lập, được xuất bản bởi 
một NXB uy tín, có thể kết luận tạp chí này có uy tín, có IF 
được không? 

Cũng giống như câu trả lời trên: dựa vào expert judgements. 
Experts là ai? Đối với người đi học SĐH, experts trước hết là thầy 
cô hướng dẫn mình. Tại sao lại có thể tin như thế? Vì để làm GS, 
PGS của các nước có các trường đại học nghiêm chỉnh, chuẩn mực 
không bị rối loạn như VN, thì muốn được phong GS, PGS đều có 
“chuẩn” đánh giá.  

Chuẩn này có những cái định lượng, hoặc có thể lượng hóa, nhưng 
không phải là tất cả, mà luôn có sự phản biện của đồng nghiệp. 
Vậy khi anh đã được cấp bằng TS, ví dụ thế, hoặc được là GS, 
PGS, thì anh cũng đã phải qua các đánh giá của đồng nghiệp rồi. 
Tóm lại, là có thể tin được (tương đối) các thầy cô của anh là một 
loại chuyên gia. 

Lại nữa, nếu nói IF là khách quan, thì nó dựa trên cái gì? Trên sự 
trích dẫn của đồng nghiệp và của nghiên cứu sinh. Tại sao các 
NCS – là những người tập tành nghiên cứu – lại có thiên hướng 
trích dẫn ở nơi này mà không phải là nơi khác? Đầu tiên là do thầy 
cô hướng dẫn recommend. Vậy trước hết nó cũng là phán đoán chủ 
quan của người thầy/cô đó. Nhưng sự chủ quan của các experts nó 
có độ chính xác tương đối của nó (do kinh nghiệm), và chắc chắn 
là nó có giá trị (validity). 

Tóm lại, khi một ngành mới, chưa có nhiều người học, thì rõ ràng 
chỉ số trích dẫn thấp. Chưa thể kết luận là những tạp chí của ngành 
đó không có giá trị. Chỉ có thể kết luận chính xác hơn là ngành đó 
ít người học thôi ạ. Còn những kết luận khác, thì sẽ tranh cãi. 

Giữa định tính và định lượng, nó cũng không phải là lúc nào cũng 
đối lập tuyệt đối như trắng và đen đâu ạ, đó là điều tôi được học 
khi đi học – ngành measurement. Mọi tính chất đều có thể đo 
được, nhưng có thể khoa học chưa phát triển đủ để đo nó. Nhưng 
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không phải cái gì đo được cũng có ý nghĩa. Tất cả những cái đó 
đều là kinh điển của ngành testing mà tôi được học.  

Bác ơi, tôi đâu có ý định phản bác gì ai ở đây, chỉ là trao đổi thôi, 
nếu có thắc mắc thì hỏi, nếu có thông tin thì đưa thêm để trao đổi, 
nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hình như mình bị đẩy về một phía, đối 
lập với “cộng đồng”? Nếu như thế thật, thì rất đáng tiếc! Hay tại 
thái độ của tôi làm cho mọi người ác cảm nhỉ? Hay tại khác quan 
điểm, do khác ngành nghề? 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:26 sáng  

Cũng giống như câu trả lời trên: dựa vào expert 
judgements. Experts là ai? Đối với người đi học SĐH, 
experts trước hết là thầy cô hướng dẫn mình. Tại sao lại có 
thể tin như thế? Vì để làm GS, PGS của các nước có các 
trường đại học nghiêm chỉnh, chuẩn mực không bị rối loạn 
như VN, thì muốn được phong GS, PGS đều có “chuẩn” 
đánh giá.  

Bác chưa hiểu đầy đủ về expert judgements. Và nhiều vị 
GS “hàng đầu” của VN cũng chưa hiểu một cách đầy đủ. 
Tôi muốn để bác tự tìm hiểu và tiếp tục trao đổi. 

Bác nên dùng từ “nghiên cứu” thay vì từ “học”. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:03 chiều  

Nói xin lỗi bác: chỉ có NCS ngây thơ mới tin hoàn 
toàn vào ông thầy hướng dẫn khi ông nhận xét này 
nọ. Và đối với NCKH nghiêm túc thì lại là vấn đề 
nghiêm trọng hơn nữa nếu…. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:19 sáng  
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Tôi cũng cảm giác “hăng” là một từ sĩ nhục, nhưng đối với tôi k 
quan trọng vì tôi chỉ quan tâm đúng sai trong các tranh luận khoa 
học. Trước đây tôi nói “hỏng” thì mọi người phê bình. Tôi đồng ý, 
và sẽ dùng “sai” thay vì hỏng. 

Tôi cảm ơn bác Phương Anh đã hồi đáp những questions của tôi. 

1) Bác chưa chứng minh được điều bác tuyên bố. Đề nghị bác 
chứng minh lại. Làm khoa học, đánh giá khoa học là phải cụ thể, 
không nói chung chung, từ ngữ hoa mỹ ít khi có giá trị. 

5.2) Tôi quan điểm NXB quốc tế: có peer-review của chuyên gia. 
Tôi và bác chưa hiểu nhau, hoặc bác hiểu sai. Tôi đề nghị bác trao 
đổi lại chi tiết này trên quan điểm peer-review, phổ thông = lôm 
cơm (k phải sách phổ thông). 

5.3) Chính xác. Thanks. 

5.4) Cảm ơn bác đã trả lời. Trước khi comment về trả lời của bác, 
tôi đề nghị bác vui lòng phân biệt expert judgement và IF đối với 
một tạp chí? (câu này cực kỳ quan trọng, k thể “đại khái” được 
đâu). 

Ngoài ra, tôi xin bổ sung 

6) Bác đã tham gia tranh luận thì k nên nêu lí do thời gian này nọ, 
k kheó người ta có thể hiểu bác tìm cách ngụy biện. 

7) Những câu hỏi của tôi nhằm thẳng vào những phát biểu của bác 
về NCKH, phân biệt ngành, IF, định hướng,… nên bác bảo “khá 
chuyên sâu” (có thể!) và chưa trả lời ngay thì tôi có cảm giác bác 
đang mâu thuẫn với chính những phát biểu của bác ngay trước đó. 
Những câu hỏi của tôi nhằm làm rõ những phát biểu của bác thôi. 

Tôi trao đổi trên tinh thần nghiêm túc, khoa học. Mọi phê phán về 
những gì tôi viết đều được welcomed. 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:30 sáng  

Bác nêu quá nhiều câu hỏi, và tôi thực sự không hiểu 
những “phê phán” của bác? 
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Tôi chỉ nghĩ là mình lên đây để cung cấp thêm thông tin. 
Và tôi nói theo quan điểm của tôi đang có sẵn, không kiểm 
tra lại như bác có thể thấy theo tốc độ tôi phản hồi, dưới tên 
tuổi thật. Như vậy là tôi đã rất minh bạch và đưa toàn bộ 
“uy tín” cá nhân (nếu có) ra đây để trao đổi với các bác, hết 
lòng, hết sự chân tình.  

Nếu ý định của bác là chứng minh rằng tôi dỏm, không 
đáng lên đây tranh luận nữa, thì tôi nhận, và sẽ không tranh 
luận với bác nữa vậy. 

(Tôi cũng định nói không có thời gian, vì điều đó đúng và 
có thể kiểm tra, nhưng thôi, sẽ bị xem là quanh co ngụy 
biện.) 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:42 sáng  

Tôi cũng xin nói với bác là tôi cũng k cần quan tâm bác là ai ngoài 
đời. Tranh luận ở đây là ĐÚNG và SAI theo chuẩn chung của quốc 
tế. Tôi có cảm giác bác được bảo vệ vì JIPV biết bác (tôi cảm giác 
thế).  

Cái “danh xưng minh bạch” đối với tôi chả nghĩa lí gì, quan trọng 
là bác nói gì, đúng sai ra sao. Hẳn bác đã quên những kẻ tự xưng 
danh đi lừa thiên hạ đó sao? Và nhiều người đã bị lừa vì cái “chính 
danh” (nhưng dỏm) đó. 

Bác phát biểu những vấn đề mang tính “hàn lâm” nhưng bị sai quá 
nhiều. Chẳng lẽ phân tích cái sai của bác là “tấn công” bác sao? 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:51 sáng  

“Tôi chỉ nghĩ là mình lên đây để cung cấp thêm thông tin”: bác có 
suy nghĩ rất nguy hiểm, ít nhất là cho những người trẻ nơi bác. Bác 
tự tin “cung cấp thông tin” thì tôi nghĩ bác đã xem những gì bác 
nói là đúng, nhưng theo tôi thì ngược lại. Tôi nói nguy hiểm là ở 
chổ đó. Bác hiểu sai nghiêm trọng thì những người bác dìu dắt 
(nếu có) sẽ ra sao? 
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Hợp lí nhất là bác nên “trao đổi thông tin” hơn là “cung cấp thông 
tin” bác à!  

“Nếu ý định của bác là chứng minh rằng tôi dỏm”: Bác đang chụp 
mũ tôi ư? Nếu tôi có như thế thì tôi kiên nhẫn với bác làm gì? 
Mong bác nhận ra điều đó. Và càng không phải tôi muốn hơn thua 
gì. 

Chả có ích lợi gì cả nếu tôi có ý đồ như thế!  

Cái tôi muốn là ít nhất bác nên hiểu đúng NCKH nghiêm túc là gì, 
IF, expert judgement, … là gì? 

Đương nhiên tôi chấp nhận mọi phê phán (đúng) với những phát 
biểu của tôi. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:58 sáng  

Tôi xin gợi ý bác: để hiểu rõ hơn về expert judgments, IF, …. bác 
phải có những hiểu biết tốt thiểu về quy trình hoạt động của một 
tạp chí quốc tế, quy trình phản biện kín, …., cũng như quy trình 
“Retraction” trong khoa học,… 

Trả lời  

 Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:08 chiều  

Tôi cám ơn sự kiên nhẫn và lòng tốt của bác. Nhưng cũng 
vẫn thấy rất khó trao đổi khi hai bên không cùng quan 
điểm, và hình như ngôn ngữ cũng khác nhau nữa.  

Dù sao cố gắng đưa một link, mong bác đọc, và cố gắng 
hiểu những khác biệt trong suy nghĩ của tôi và bác, và chấp 
nhận nó. Đây là bài viết năm 2006 đăng trên tạp chí của 
Hiệp hội thư viện và thông tin Úc châu (AARL Australian 
Academic and Research Libraries). 

http://alia.org.au/publishing/aarl/37.1/east.pdf 

Và xin tạm biệt bác. 
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Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:28 chiều  

Muốn đánh giá ưu khuyết của một cái gì đó thì trước tiên 
bác phải hiểu nó. Người ta đã hiểu, đã sử dụng nó nên 
người ta mới phân tích ưu khuyết. Tôi chưa nói IF hoàn 
toàn ưu. 

Điều tôi muốn nói là bác chưa hiểu dúng về NKCH chuẩn 
mực, ít nhất là qua những phát biểu của bác. Ngay cả một 
seminar mà bác chưa thực hiện đúng nghĩa! 

Tôi đồng ý với bác là ngôn ngữ giữa tôi và bác có khác 
nhau. Bác thích nói nhiều, quanh co, tự cao với những hiểu 
biết (dù sai) của mình. Tôi thì nói thẳng vào vấn đề, chấp 
nhận phê bình nếu mình sai hoặc chưa hiểu đúng. 

Bác trao đổi hay không thì tùy bác. Tôi cảm thấy tôi đã thất 
bại trong tranh luận với bác. Tôi cảm thấy buồn thực sự cho 
khoa học của đất nước đã và đang bị quá nhiều rào cản, 
trong đó có cả sự cố tình cản trở của những người mang 
danh là học giả nhưng trình độ thực sự thì nếu không dỏm 
thì cũng sai be bét. 

Chính lực lượng này đã cản ngăn sự phát triển khoa học 
của đất nước. Nghiêm trọng là họ lại chính là những người 
đào tạo ra thế hệ sau cũng sai be bét như họ, nhưng về lí 
luận để bảo vệ cái sai cái dốt thì thuộc hàng “cao thủ”. 

Tại sao? Vì sao? Tất cả cũng chỉ vì lợi ích vật chất và danh 
vọng hảo thôi. Những thứ này con người không mang theo 
được sau 60 – 70 – 80… năm cuộc đời. Nhưng điều tệ hại 
là họ để lại một sự lụng bại trong nhận thức đúng đắn về 
NCKH chuẩn mực trong nhiều người trẻ. 

Trả lời  

22. TuaVan đã nói 

Tháng Mười 6, 2010 lúc 12:26 sáng  
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Các bác không trả lời cho bác PA cụ thể về Language Testing cùa bác ấy. Khi search 
“Language Testing” trong google scholar thấy rất nhiều bài có citation rất cao, như vậy 
tạp chí nào đăng các bài giá trị như thế sẽ có IF cao. 

Tôi đề nghị bác PA cho xem cái abstract luận văn của bác để đánh giá xem những bài 
tương tự họ đăng ở tạp chí nào? Cũng như bác onlooker tôi không tin 1 chuyên ngành 
Language Testing chỉ có 1 tạp chí, các nghiên cứu giá trị cao đều được đăng tạp chí đa 
ngành, ngay cả Nature và Science, rồi mới giảm xuống tới tạp chí chuyên ngành rộng, rồi 
mới tới hẹp. Nên bác onlooker nói chí lý là do đẳng cấp mà thôi. 

Tôi xin giải thích 1 ý của bac PA về Francis Taylor xuất bản gì đó, bác hãy quên nó đi, 
đó là bussiness company họ chỉ xuất bản, không thể đánh giá học thuật. 

1 ý khác là “nếu chuyên ngành hẹp, IF thấp thì bác nói rất đúng, nhưng bác nên suy nghĩ 
rằng nghiên cứu của mình để làm gì nếu nó hẹp quá, không ứng dụng được cái gì, không 
ai quan tâm, vậy thì có ích chi cho đời? có bác ngụy biện là sao 100 năm thì người ta mới 
nhận ra nó có ích, thế thì bác tự cho mình làm 1 vĩ nhân (1 trong trăm triệu người). Tóm 
lại nghiên cứu của bác citation thấp thì bác nên suy nghĩ tại sao và thay đổi làm cái hữu 
dụng hơn. 

Có thể ISI không thể bao phủ hết được, tôi cho rằng JIPV nên có thêm đánh giá nêu bài 
báo không phải ISI mà có citation (google scholar) sao khi loại trừ tự cite trên 12 (chỉ số 
H của PGS quốc tế) thì được tính như bài ISI. 

Trả lời  

23. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 6, 2010 lúc 6:22 chiều  

Thông báo nhỏ:  

Thế giới mạng, ngày 06 tháng 10 năm 2010 

Kính gửi các bác: 

Mấy hôm nay, lượt truy cập JIPV tăng đột ngột, nhất là Phòng triển lãm và Phòng 
tranh luận. Giaosudom xin chân thành cảm ơn các bác đã tranh luận rất khoa học, 
đặc biệt rất cảm ơn các bác Lãnh đạo phòng và các Editors thường trực. Nhưng có 
một bác độc giả hơi nóng tính trong tranh luận; Giaosudom mong bác ấy tranh luận 
ôn tồn hơn. 

Giaosudom kính chúc các bác khỏe, và tiếp tục giúp JIPV ngày càng phát triển. 

Trân trọng, 
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Giaosudom 

Trả lời  

24. HL đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:18 sáng  

Vào xem các thầy tranh luận mà em mê quá. Em mê nhất là thầy Onlooker đấy. Thế thì 
đúng ý em rồi. 

Em chỉ hiểu là làm NCKH nó khó lắm lắm. Nếu chỉ sử dụng 8 giờ vàng ngọc kim cương 
của nhà nước thì khó mà hoàn thành 1 NC nghiêm túc. Chỗ em có 1 bạn (em cũng mê 
bạn ấy lắm, vì tính chăm chỉ), theo đúng đề cương, nên khi có bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 
nghiên cứu nhập viện (do BS trực báo) thì dù 1-2 h sáng cũng phải chạy vào BV để lấy 
mẫu.  

Em cũng biết để được đăng báo ISI thì cũng ko dễ đâu ạ. Ngoài chất lượng NC, tiếng 
Anh mà sai là cũng khó mà được nhận đăng. Mà em được 1 ông thầy Tây dạy tiếng Anh 
nói, khi ông ấy xét đơn xin dự 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh cho các 
GV tiếng Anh của 1 thành phố, thì trong 500 cái đơn của các thầy cô giáo dạy Anh văn, 
ko có cái nào đúng ngữ pháp tiếng Anh cả. Hic, hic. 

Cho nên em nghĩ cô PA cứ làm công chức của cái TT khảo thí gì đó cho tốt là được rồi. 
NCKH thì đã quá muộn, khi mà bây giờ, cô và các anh em ở TT của cô vưỡn chưa bước 
được bước nào vào con đường tìm hiểu về PP NCKH đúng nghĩa. Đã quá muộn. Chỉ có 
điều, cô giới thiệu JIPV cho các anh em ở TT cô, để ai mà còn trẻ thì cố gắng tìm theo 
học vài khóa về PPNCKH cơ bản, PP thống kê, PP gì gì đó. Rồi học tiếng Anh miệt mài, 
bây h mà mới ở chứng chỉ A tiếng Anh, thì cố gắng dùi mài, 10 năm sau sẽ có thể viết 
được đăm trang tiếng Anh ít lỗi. 

Các thầy đừng ban nick của em. Em ko phải là spam đâu. Chỉ là em yêu thầy Onlooker 
quá mà thôi. 
———– 
Giaosudom@: JIPV không ủng hộ “xâm phạm” privacy của những người tham gia. 
Đoán già, đoán non cũng không được ủng hộ. JIPV chỉ quan tâm khoa học thôi. Đã 
edited bài viết của bác. Mong bác thông cảm. 

Trả lời  

o Vu Thi Phuong Anh đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 11:24 sáng  

Cho nên em nghĩ cô PA cứ làm công chức của cái TT khảo thí gì đó cho tốt là 
được rồi. NCKH thì đã quá muộn, khi mà bây giờ, cô và các anh em ở TT của cô 
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vưỡn chưa bước được bước nào vào con đường tìm hiểu về PP NCKH đúng 
nghĩa. Đã quá muộn. Chỉ có điều, cô giới thiệu JIPV cho các anh em ở TT cô, để 
ai mà còn trẻ thì cố gắng tìm theo học vài khóa về PPNCKH cơ bản, PP thống kê, 
PP gì gì đó. Rồi học tiếng Anh miệt mài, bây h mà mới ở chứng chỉ A tiếng Anh, 
thì cố gắng dùi mài, 10 năm sau sẽ có thể viết được đăm trang tiếng Anh ít lỗi. 

Chẳng biết bạn là ai nhưng có vẻ bạn hiểu đúng “tình cảnh” của tôi thật. Thì tôi 
vẫn nói từ đầu rằng mình phải làm quản lý mà. Nhưng cũng muốn tò mò về ISI 
chỉ vì nó có liên quan đến việc đánh giá chất lượng thôi (ở đây là chất lượng nhà 
khoa học, và chất lượng sản phẩm của nghiên cứu khoa học – tôi định nói là “sản 
phẩm khoa học” theo ngôn ngữ hành chính của nhà nước mà tôi quen dùng, 
nhưng trước đây bị bác Onlooker bẻ quá nên sợ, không dám dùng nữa!) 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 12:22 chiều  

Tôi thấy các bác lại bắt đầu làm cho không khí thêm “căng thẳng” . Tôi hiểu tất 
cả những gì bác Tạp Chí Blogger Dỏm nói, và có thể hiểu nghĩa đằng sau nữa (vì 
chắc cũng băng tần mà). Nhưng xin bác hiểu cho đây không/chưa phải peer 
reviewed journal, nên bác đòi hỏi nhiều quá (như đòi hỏi chứng cứ Latrobe hay 
thesis abstract) e chỉ làm cho không khí thêm căng. Nên duy trì hòa khí.  

Phải nói rằng các bác JIPV đã hết lòng với bác PA. Hỏi tạp chí nào là có người trả 
lời ngay. Hỏi ý tưởng chung chung là cũng có. Lời khuyên cũng có. Tất cả vì 
chuyện chung mà. Thế nhưng hình như bác PA vẫn còn giữ cái khoảng cách giữa 
KHXH và KHTN cộng với thành kiến (tôi dùng từ có đúng không?) về 
quantitative science, nên bác vẫn … biện minh cho “inaction”. Tôi nghĩ vài bác 
JIPV nghĩ rằng bác tìm cách đong đưa câu chuyện để cuối cùng biện minh cho sự 
inaction của bác trong research. Dĩ nhiên đó chỉ là cảm nhận, chứ có thể bác 
không có ý đó. Thành ra, vài bác JIPV hơi mất kiên nhẫn với bác là điều có thể 
hiểu được.  

Tôi thì hiểu khó khăn của bác, nhưng vẫn thấy khó hiểu. Một mặt tôi hiểu bác 
phải làm cái việc mà người ta trả lương cho bác phải làm. Mặt khác, tôi lại nghĩ 
việc đó sẽ tốt hơn và có ý nghĩa hơn nếu bác có research. Không cần research gì 
cao siêu lắm đâu, chỉ cần những đề tài liên quan đến việc khảo thí của bác. Bác 
nói đã có kinh nghiệm hay background về measurement thì cũng là một căn bản 
tốt rồi. Vấn đề là ý chí, là quyết tâm. Tôi có cảm giác hình như bác chưa có quyết 
tâm. Hay bác có quyết tâm mà còn lấn cấn trong cái phân biệt do chính bác tạo ra, 
đó là action research và quantitative research gì đó. Tôi nghĩ không cần phải quá 
lệ thuộc vào từ ngữ như thế. Vấn đề quan trọng hơn là việc làm thực tế.  

Onlooker 
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Trả lời  

25. Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:06 chiều  

Càng ngày càng có nhiều cao thủ uyên thâm xuất hiện trên JIPV: 

Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam: 
Bác trao đổi hay không thì tùy bác. Tôi cảm thấy tôi đã thất bại trong tranh 
luận với bác. Tôi cảm thấy buồn thực sự cho khoa học của đất nước đã và 
đang bị quá nhiều rào cản, trong đó có cả sự cố tình cản trở của những người 
mang danh là học giả nhưng trình độ thực sự thì nếu không dỏm thì cũng sai 
be bét. 

Chính lực lượng này đã cản ngăn sự phát triển khoa học của đất nước. 
Nghiêm trọng là họ lại chính là những người đào tạo ra thế hệ sau cũng sai 
be bét như họ, nhưng về lí luận để bảo vệ cái sai cái dốt thì thuộc hàng “cao 
thủ”. 

Tại sao? Vì sao? Tất cả cũng chỉ vì lợi ích vật chất và danh vọng hảo thôi. 
Những thứ này con người không mang theo được sau 60 – 70 – 80… năm 
cuộc đời. Nhưng điều tệ hại là họ để lại một sự lụng bại trong nhận thức 
đúng đắn về NCKH chuẩn mực trong nhiều người trẻ.  

Trả lời  

26. Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:14 chiều  

Hay quá nên xin trích tiếp: 

….về lí luận để bảo vệ cái sai cái dốt thì thuộc hàng “cao thủ”. 

…điều tệ hại là họ để lại một sự lụng bại trong nhận thức đúng đắn về 
NCKH chuẩn mực trong nhiều người trẻ. 

Mấy hôm nay tôi có xem tranh luận trên “…”. Một số học trò của …. đã cáo buộc JIPV 
và NAFOSTED có “liên hệ” vì JIPV ủng hộ NAFOSTED. Đúng là thế hệ TS trẻ có quá 
nhiều thành phần mà bác Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đề cập. 

Hình như cả già và trẻ đều thuộc hàng “cao thủ”, bất chấp sự “sự lụng bại trong nhận 
thức đúng đắn về NCKH chuẩn mực”! 

Trả lời  
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o BB đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 5:54 chiều  

Xin góp ý: 

“lụn bại”, không phải “lụng bại”. 

Trả lời  

27. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:20 chiều  

IF & expert judgment: Khi gửi bài cho một tạp chí (tôi chỉ gửi ISI, nếu kết quả lôm cơm 
thì dẹp chứ k gửi tạp chí lôm cơm) thì: 

1. một Editor, chuyên gia quốc tế của chuyên ngành (tạp chí dỏm thì có khi gặp chuyên 
gia dỏm), sẽ xem xét sơ bộ bài, có thể nói là duyệt lần 1, 

2. nếu bài gửi ok ok thì Editor sẽ gửi phản biện kín, bài hơi yếu thì Editor sẽ quyết định 
từ chối ngay. 

3. có ít nhất một referee (có khi Editor gửi cho 2, 3 phản biện, nhưng thường là 1, 2) cho 
bài gửi. Đây là lần duyệt thứ 2. Editor đỉnh thì thường chọn non-trivial referees, Editor 
dỏm thì ….  

4. Sau khi nhận được phản biện của referee(s), Editor sẽ reject nếu phản biện non-
positive, ngược lại Editor sẽ xem lại bài gửi lần nữa, đối chiếu với nhận xét của 
referee(s),…. Nếu có thể nhận đăng thì Editor sẽ recommend lên chiefs. Đây là lần duyệt 
thứ 3. 

5. Chiefs xem đề nghị của Editor và quyết định. Đây là lần duyệt thứ 4. 

6. Sau khi bài được đăng, nếu bị độc giả phản ánh: sai, cóp,… thì tạp chí sẽ withdraw bài. 
Đây là lần duyệt thứ 5 (vô thời hạn). 

Duyệt nghiêm như thế nhưng có khi cũng gặp sạn, nhưng nếu ai tối ngày lấy vài viên sạn 
đó để trù éo tạp chí ISI đó thì đó là dạng BẨN. 

IF phụ thuộc vào bài đăng của tạp chí ISI (được chuyên gia quốc tế, và toàn thế giới 
duyệt ít nhất 5 năm, vô thời hạn), và citations từ các tạp chí ISI. 

Citations cũng giống như “bài đăng” vậy, cũng có sạn chứ k phải không. Nhưng ai tối 
ngày chỉ biết lấy vài viên sạn đó để trù éo cả thế giới khoa học nghiêm túc thì đó là dạng 
CỰC KỲ BẨN THỈU. 
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Nếu bác PA đã từng gửi bài đăng tạp chí quốc tế thì bác đã thấy được sự liên hệ giữa IF 
và expert judgment (?!). Cái IF đó thật ra là kết quả của expert judgment (nhiều lần, từ 
kín đến công khai). 

Đương có nhiều người có phát biểu tích cực, tiêu cực về một tạp chí. Tất cả phải được 
xem xét khách quan, cụ thể. Đây cũng làm expert judgment, nhưng đôi khi đó là cảm 
tính, cá nhân. Ai tin mấy loại “expert judgment” có khi bán nhà, nên xem đó là thông tin 
tham khảo. Phải biết tự suy xét lại. Nhưng cũng phải có trình độ tối thiểu để suy xét, 
không thể dùng những ngôn từ hoa mỹ, những lí luận cùn từ sự nhận thức kém cõi của cá 
nhân mà phán. 

Cũng như JIPV, chúng tôi sự dụng ISI mà NAFOSTED của Bộ KHCN (và đương nhiên 
là quốc tế) đang sử dụng. Ai chửi rủa JIPV thì xin mời  

Chúng tôi trưng ra kết quả ISI, mọi người cứ kiểm tra và phản biện thoải mái, ai chỉ ra sai 
thì ở đây cảm ơn và revise. Cho đến giờ chỉ có anh GS dỏm Nguyễn Lân Dũng lên báo 
cho biết anh có trăm bài, nhưng JIPV thống kê anh chỉ có vài bài ISI gì đó, và cho thấy 
trình độ của anh tương đương với một TS trung bình, ăn ké công trình. 

Tuy nhiên, anh tưởng nổ trăm bài trên báo tưởng cảm phục mọi người, nhưng đó là cơ 
hội để anh chứng tỏ với mọi người là anh dỏm thật sự: trình độ khoa học dỏm đến mức 
không phân biệt đâu là một công trình khoa học, đâu là một bài báo phổ thông  

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:45 chiều  

Gửi đăng một bài giống như “làm dâu” cho tạp chí trong một thời gian vậy 
(đương nếu anh là đại gia trong ngành của anh thì có khi lại khác). Ấy thế nên lúc 
trước tôi thấy bác Bsngoc cãi nhau với vài bác tôi cảm thấy buồn, dù bác bsngoc 
làm k đúng quy định của JIPV. Bác Bsngoc sau đó viết bài mĩa mai JIPV,…. làm 
tôi cũng thấy …. Cũng thương cho bác TCHGGD bị nhốt hết một thời gian vì đã 
“ấu đã”. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:35 sáng  

Tôi nghĩ các bác chưa có một bảng chỉ dẫn cụ thể để người ta nộp bài cho xét 
duyện. Tôi muốn nói “cụ thể”, tức là 1 làm gì, 2 làm gì, 3 làm tiếp cái gì. Bảng 
mà các bác hiện đang có thì rất khó hiểu, có khi như đánh đố người ta. Tôi đề 
nghị cụ thể như sau:  
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Bước 1: Phải có account với wordpress hay blogspot. Nếu chưa có thì tạo ra một 
account mới.  

Bước 2: Nếu đã có hay đã tạo account thì làm các bước sau đây:  

(a) soạn một hồ sơ (xem form kèm theo dưới đây) 
(b) lưu trữ hồ sơ trong account của người nộp bài. Cái này tôi hiểu vậy đúng 
không? Tôi cũng chẳng rành!  

Bước 3: Vào site (địa chỉ cụ thể), và post entry vào đó (hay sao đó), cái này tôi 
cũng không biết!!! 

Bước 4: Xong, tham gia thảo luận. 

Mẫu form kèm theo, cho hẳn một ví dụ để người ta làm theo.  

Phải cụ thể như vậy mới được, chứ nói chung chung như các quan chức cán bộ thì 
hỏng ngay.  

Onlooker 

Trả lời  

28. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:32 chiều  

Cũng cần nói thêm, JIPV chỉ xem ISI là một tiêu chuẩn cuối cùng để thẩm định năng lực 
khoa học của GS, PGS thôi. Ai mắt mở mắt khép bảo JIPV chỉ sử dụng ISI là CỰC KỲ 
LỐ BỊCH và BẨN THỈU. 

Có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical 
reports,…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, 
chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các chuyên gia trên thế giới. 

Bao giờ JIPV cũng xem xét những thông tin trên, nếu ZERO thì JIPV mới dùng đến ISI. 
Do đó tôi mong một số người (đã có suy nghĩ sai trong đầu, hoặc đã phát biểu sai đâu đó) 
không nên tự biến mình thành những người CỰC KỲ LỐ BỊCH và BẨN THỈU. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:35 chiều  
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Mọi chi tiết về tiêu chuẩn đánh giá dỏm, xin mời các bác tham quan Viện nghiên 
cứu tiêu chuẩn Dỏm 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-
tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/ 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:38 chiều  

Nhân đây tôi đề nghị bác Giaosudom nên trình bày lại cái tiêu chuẩn dỏm cho rõ 
ràng, để mọi người k hiểu sai về JIPV. Đề nghị bác làm ngay. 

Trả lời  

29. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 1:08 sáng  

Các bác vui lòng xem Thông báo số 13 trong Viện thông tin & tuyên truyền nhé. 

Xin cảm ơn góp ý của bác Onlooker và bác Tuan Ngoc@ về tiêu chuẩn dỏm và quy trình 
gửi bài. JIPV sẽ xem và chỉnh sửa lại. 

Trả lời  

30. Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:41 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-1/#comments By bloggerdomvn, on October 10, 2010 at 11:31 am, under Blogger 
dỏm Lý Toét. . No Comments Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. « 
Blogger dỏm: BS côn đồ và dâm đãng Nguyễn Văn Trèo – Nick dỏm: DrTreo [...] 

Trả lời  

31. Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 11, 2010 lúc 10:07 sáng  

Tôi nhớ trước đây tôi đã nói nhiều về pure math., applied math. và cách làm toán ở Việt 
Nam: 
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-4/#comment-1478 

Nhưng nay lại tiếp tục có ý kiến “phản đối”: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/#comment-1792 

Tôi nghĩ không nên làm phiền Viện vinh danh của bác Chim_nhon nên các bác nên tiếp 
tục ở đây. Trước tiên tôi đồng ý với bác Vuhuy và bác Onlooker. 

Tôi nghĩ rằng những vấn đề này đã bị nhiều nhà toán học kiểu thượng vàng hạ cám của ta 
lợi dụng để nồ hơi nhiều. Do đó chắc cũng nên trao đổi cho rõ một lần để những người 
ngoài ngành hoặc còn non kém không bị những nhà toán học kiểu thượng vàng hạ cám 
lừa. Xin cảm ơn. 

Trả lời  

o Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:52 sáng  

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh việc so sánh GS Trung và GS Tụy là khập khiễng: 
Tôi đặt giả thiết như sau (nhờ các bác kiểm tra hộ):  

Nếu GS Tụy có làm việc theo đơn đặt hàng của các công ty kỹ nghệ mang tính 
cạnh tranh cao (do đó các kết quả nghiên cứu thường không được cho phép xuất 
bản để tạo lợi thế cạnh tranh – vì đó xem như là bí quyết công nghệ) thì những kết 
quả quan trọng (và để đời) của GS Tụy có thể chưa được công bố rộng rãi, vì thế 
không thể nào mà so sánh với những kết quả kiểu lý thuyết có thể (và cần phải) 
phơi bày ngay lập tức của GS Trung được. 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 12:46 chiều  

Bác Hoanglan chính là người khập khiễng. Hãy đọc lại những gì tôi đã trả lời bác 
trước đây. Giả thiết của bác cũng khập khiễng vì nó không thực tế. Nếu cần thì 
nên nói cụ thể ra: bài nào, công nghệ nào, patents nào,…  

Việc chụp mũ tôi chỉ so sánh ông Tụy với ông Trung là nguỵ biện. Tôi đề nghị 
bác trưởng phòng Onlooker cho ý kiến khách quan. 

Khi người ta trả lời trực tiếp mà bác không hồi đáp, sau đó đi ngụy biện thì có nên 
tranh luận không? 
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Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 12:50 chiều  

Đề nghị xem lại 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-4/#comment-1641 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 12:53 chiều  

Và đây nữa 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-ke-cong-trinh-
khoa-h%E1%BB%8Dc/ 

Sau khi đọc xong, bác Hoanglan nên xem lại và có cách tranh luận phù hợp. Các 
lập luận khập khiễng của bác thì tôi đã nghe nhiều rồi, ngay cả từ những 
GS.TSKH,….. Nhưng cái khập khiễng thì vẫn mãi khập khiễng. Chỉ có dám nhìn 
vào sự thật thì mới tiến bộ. 

Trả lời  

 Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 3:43 chiều  

Bác Hoanglan chính là người khập khiễng. Hãy đọc lại những gì tôi đã trả 
lời bác trước đây. Giả thiết của bác cũng khập khiễng vì nó không thực tế. 
Nếu cần thì nên nói cụ thể ra: bài nào, công nghệ nào, patents nào,… 

Như vậy, vô hình chung, bác đã thừa nhận rằng để đánh giá một người 
làm Applied Math thì không thể chỉ dùng tiêu chuẩn ISI!!! 
Đây chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến tạp chí Giaosudom. 
Tôi hoàn toàn không có ý chụp mũ bác gì cả, tôi cũng không có nhiều thời 
gian để tìm các patents của GS Tụy (tôi đã nhờ các bác kiểm tra hộ ngay 
lúc viết giả thuyết của mình- bác xem lại xem). 
Tôi thấy thú vị khi xem các thông tin của các bác thì góp ý tý cho vui vậy 
thôi! 
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Trả lời  

 inhainha đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 4:09 chiều  

Cái thông điệp của bác Hoanglan thì rất nhiều dỏm sử dụng rồi bác 
à. Bác làm như chỉ có applied math là ứng dụng vậy. Nếu ai ai 
cũng bảo ngành của họ (điện, cơ, sinh, y …) cũng làm ứng dụng, 
cũng nghiên cứu phát triển thì … 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 4:02 chiều  

Tôi hiểu các bác. Thôi các bác đừng nóng giận. Vui lòng xem phản hồi 
của tôi: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
/comment-page-4/#comment-1762 

Tôi cảm ơn bác Hoanglan đã góp ý cho JIPV. Nhưng bác chịu khó đọc 
comment của tôi thì sẽ rõ. Cảm ơn bác. 

Tôi cảm kích bác HTH vì bác ấy đã có so sánh, k chỉ GS Trung – GS Tụy 
mà GS Tụy với những người trong ngành, điều này cho thấy bác ấy quá 
cẩn thận. Tôi đọc và hiểu như thế không biết có chính xác k vậy bác 
Hoanglan nhỉ. 

Tôi đọc lại cũng thấy bác HTH khẳng định làm toán ở VN thì pure và 
applied chẳng qua là 1. 

Còn patents của ông Tụy thì tôi đã tìm và chưa thấy. Bác HTH khẳng định 
VN chưa có bài đỉnh về toán,…. nên phải nhặt thóc,… 

Nhưng JIPV dùng tiêu chuẩn nhẹ hơn bác HTH. Chắc nhằm hạn chế GS 
dỏm bên toán? 

Trả lời  

 onlooker đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:50 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1808#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1810�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1810#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1809�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-1762�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-1762�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/?replytocom=1809#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-4/#comment-1829�


Tôi cũng thấy những gì bác hoanglan nói không cần thiết và mang tính 
khiêu khích. Khiêu khích ở chỗ bác viết “Như vậy, vô hình chung, bác đã 
thừa nhận rằng để đánh giá một người làm Applied Math thì không thể chỉ 
dùng tiêu chuẩn ISI”. Bác thừa hiểu rằng bác Hội Toán Học không bao giờ 
nói rằng applied math không dùng tiêu chuẩn ISI. Ở đây, chúng ta đã đồng 
ý tiêu chuẩn ISI rồi. KHXH cũng phải dựa vào tiêu chuẩn ISI. Không có 
gì để cù cưa, lằng nhằng, vòng vo kéo dài câu chuyện applied math và 
pure math một cách không cần thiết vì nó tốn thì giờ mà lại đánh lạc vấn 
đề.  

Không có so sánh gì giữa bác HT và NVT ở đây. Những con số bác Hội 
Toán Học cung cấp chỉ để nói lên cái thông điệp rằng (i) nền toán học VN 
còn rất kém, (ii) những nhà toán học hàng đầu của VN thực ra chỉ là trung 
bình trên thế giới, (iii) cái thành tích toán học của bác HT không như báo 
chí ca ngợi.  

Nói rằng bác HT có thể làm tư vấn cho công ty kỹ nghệ nào đó nên không 
công bố được là một thủ thuật của những người kém công bố quốc tế xử 
dụng lâu rồi. Thật ra, mấy người ngụy biện họ nói rằng làm ứng dụng dễ 
công bố hơn làm lý thuyết! Ở VN tôi chưa thấy công ty nào có xa xỉ mời 
nhà toán học làm tư vấn cả. Nói thật nhé, mấy công ty kỹ nghệ ở VN họ 
không cần đến toán cao siêu đâu, họ cần người trình độ làm excel là đủ 
rồi. Còn công ty nghiên cứu ở nước ngoài chắc gì họ cần đến bác HT bởi 
vì bác ấy chưa phải ở tầm vóc quốc tế như chúng ta tưởng? Bác HT không 
có patent nào cả. Làm toán thì đâu có patent, chẳng lẽ patent phương trình 
sao?  

Onlooker 

Trả lời  

 Nguyen Van Thanh đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 3:56 sáng  

Viện Toán ở tuổi 40… 

http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Vien-Toan-o-tuoi-40-
941612/ 

Trả lời  

 Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 2:24 chiều  
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Tôi không có ý gì khiêu khích cả, tôi chỉ sợ các bác bỏ sót một vài 
chi tiết. Nói thêm, trên thế giới thì việc các nhà applied math làm 
theo đơn đặt hàng của các công ty là chuyện bình thường. Google 
đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được sự hợp tác như vậy. Cái bài báo 
” One Million Dollar eigenvector…” cũng phải được phép của 
Google thì mới được công bố rộng rãi. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 9:20 sáng  

Tôi nghĩ nếu một GS, PGS của mình có tầm như thế thì thuộc diện 
k xét rồi bác ạ. Bác xem lại tiêu chuẩn dùm (tiêu chuẩn 1.2). JIPV 
đã dự phòng trường hợp này. Đối với Việt Nam mình thì, nói đi 
nói lại, ISI vẫn là chủ yếu bác à. 

Để đạt 1.2 thì k đơn giản đâu. NBC, Perelman là những người thoả 
1.2. Những người cở Nguyễn Du cũng có thể thỏa 1.2. 

Xin cảm ơn bác đã góp ý cho JIPV. 

Trả lời  

 Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 2:37 chiều  

Vấn đề ở đây nằm ra khỏi tiêu chuẩn 1.2 của các bác. Vấn 
đề nằm ở chỗ, các kết quả của các nhà Applied Math đã 
được công ty sử dụng nhưng công ty đó nắm bản quyền 
(thông qua các hợp đồng mua bán) và không cho phép tác 
giả của chúng công bố rộng rãi trên các Journals. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 3:12 chiều  

Theo tôi nghĩ nên cụ thể ra: bác nào ở VN có kết 
quả bán cho công ty nào? Tôi tin rằng nếu kết quả 
đình đám thì kiểu gì chẳng có patent (tôi nói chung 
các ngành, chứ không chỉ applied math), hoặc lại 
trích một phần kết quả để viết báo, rồi báo chí vào 
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ca ngợi, vv… Thế nên tôi nghĩ để sót công trình kiệt 
suất, đình đám là hiếm. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 4:22 chiều  

Dù cho như bác Hoanglan nói thì cá nhân người làm 
ra kết quả đó phải được công chúng biết đến chứ. 
Không cần phải công bố cụ thể kết quả, nhưng 
thông tin về kết quả phải được xác nhận. 

Còn chuyện ký hợp đồng lấy tiền để đổi lấy sự im 
lặng, kiểu bán công trình và bán tên tuổi thì tôi k 
biết. 

Trả lời  

 Sao Sang đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 5:40 chiều  

Tôi thấy MathScinet chỉ đếm các trích dẫn từ năm 2000(có một số 
tạp chí được đếm từ khoảng năm 1997). Phần lớn các công bố của 
cụ Tụy là trước năm 2000. Do đó hầu hết các trích dẫn bài của cụ 
là trước năm 2000 nên không được tính chăng?. Tôi lấy ví dụ bài 
“On the general minimax theorem. Colloq. Math. 33 (1975), no. 1, 
145–158″. MathScinet tính 6 trích dẫn(các trích dẫn này đều sau 
năm 2000, xem 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%E1%BB%91ng-
ke-cong-trinh-khoa-h%E1%BB%8Dc/ ), nhưng tôi thử đếm (chưa 
đầy đủ) thì thấy cac bài sau cũng trích dẫn: 
1. http://www.math.u-
szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/kindler90.pdf 
2. http://www.math.u-
szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/kindler98.pdf 
3. http://www.math.u-szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/stef01.pdf 
4. http://www.math.u-szeged.hu/~stacho/tar-yuan96.pdf 
5. http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/kms_tex/1013.pdf 
6. http://www.math.u-
szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/simons94.pdf 
7. http://www.math.u-szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/kind-
tr89.pdf 
8. http://www.math.u-
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szeged.hu/~stacho/CIT/CITPDF/kindler93a.pdf 
9. http://www.springerlink.com/content/l58400pxtv11x710/ 
10. 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6
WK2-4CRM5RW-
21R&_user=10&_coverDate=10%2F15%2F1984&_rdoc=1&_fmt
=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&vie
w=c&_searchStrId=1495372972&_rerunOrigin=scholar.google&_
acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md
5=780d6294248b00d3780a21841fd04880&searchtype=a 
v.v.v… 
Mong các bác cho ý kiến để tôi sáng mắt ra nhé. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 6:40 chiều  

Tôi chia sẽ nhận xét của bác. Như tôi đã nói, ở đâu tôi không nhớ, 
MathScinet cover không nhiều citations như ISI. Và tôi cũng đã 
đặt vấn đề cho những nhà toán học trung bình của thế giới nhưng 
nổ: nên sử dụng ISI để có thêm nhiều citations, hơn là sử dụng 
MathScinet để có thêm nhiều bài cám. 

Rất vui khi bác nêu một ví dụ cụ thể, nói chuyện như bác thì mới 
có “ăn thua”. Nói chung chung mà k đưa ra những cái cụ thể thì dễ 
bị “xìu”. 

Tôi tra ISI thì bài đó có 14 citations đến thời điểm này, và qua đây 
mọi người có thể thấy ISI cover citations của bài đăng từ năm 
1975. Xin post ciations của bài trên hầu bác: 

GENERAL MINIMAX THEOREM 

more options 
Author(s): TUY H 
Source: COLLOQUIUM MATHEMATICUM Volume: 33 Issue: 1 
Pages: 145-158 Published: 1975 
Times Cited: 14 References: 10 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Addresses: 
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8. Title: Topological intersection theorems of set-valued mappings 
without closed graphs and their applications 
Author(s): Tarafdar E, Yuan XZ 
Source: ACTA MATHEMATICA HUNGARICA Volume: 73 
Issue: 1-2 Pages: 129-139 Published: 1996 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
9. Title: A FLEXIBLE MINIMAX THEOREM 
Author(s): SIMONS S 
Source: ACTA MATHEMATICA HUNGARICA Volume: 63 
Issue: 2 Pages: 119-132 Published: 1994 
Times Cited: 13 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
10. Title: INTERSECTING SETS IN MIDSET SPACES .2. 
Author(s): KINDLER J 
Source: ARCHIV DER MATHEMATIK Volume: 62 Issue: 2 
Pages: 168-176 Published: FEB 1 1994 
Times Cited: 7  

11. Title: INTERSECTION-THEOREMS AND MINIMAX 
THEOREMS BASED ON CONNECTEDNESS 
Author(s): KINDLER J 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS Volume: 178 Issue: 2 Pages: 529-546 Published: 
SEP 15 1993 
Times Cited: 13 
View full text from the publisher 
12. Title: ON A MINIMAX THEOREM OF TERKELSEN 
Author(s): KINDLER J 
Source: ARCHIV DER MATHEMATIK Volume: 55 Issue: 6 
Pages: 573-583 Published: 1990 
Times Cited: 12 
13. Title: MINIMAX THEOREMS FOR INTERVAL SPACES 
Author(s): KINDLER J, TROST R 
Source: ACTA MATHEMATICA HUNGARICA Volume: 54 
Issue: 1-2 Pages: 39-49 Published: 1989 
Times Cited: 16 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
14. Title: INEQUALITY SYSTEMS AND MINIMAX 



THEOREMS 
Author(s): POMEROL JC 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS Volume: 103 Issue: 1 Pages: 263-292 Published: 
1984 
Times Cited: 10 
View full text from the publisher 
========================== 

Tất cả đều non-self ciations nên theo tôi bài này rất khá. 

Riêng tôi thì tôi sử dụng danh sánh tạp chí ISI, citations và IF thì 
tôi phải kiểm tra từng trường hợp, xếp hạng top thì tôi kết hợp ISI 
và MathScinet và ý kiến của những người top. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 6:49 chiều  

Ngoài ra nếu muốn so sánh thì cũng nên so sánh nhiều gốc độ: toàn 
bộ, khoảng thời gian, khác ngành, cùng ngành, … Tôi nhớ tôi đã 
lưu ý mấy vấn đề này rồi. 

Như tôi đã nói tôi k có ý đánh giá thấp ông Tụy, chỉ đánh giá thấp 
thái độ nổ gần đây của ông thôi. Nếu ông không nồ, biết khiêm tốn 
và biết sự thật thì tôi vẫn qúi ông nhưng tôi đã từng. Khi anh hô 
hào thì người ta kiểm tra impact thực sự của anh là chuyện thường. 

Tôi nghĩ ông Tụy có tầm ở VN (vì nền toán học VN còn quá 
kém!), nhưng trên bình diện quốc tế thì nên xem lại, ông còn phải 
phấn đấu nhiều. Mọi người cũng đừng nên chóa mắt vì mấy cái hội 
nghị “mời qua mời lại”, vinh danh băng nhóm,…. Nếu đánh giá 
tầm quốc tế thì nên xét trên bình diện rộng hơn. Ông Tụy làm về 
min, max, chắc ông phải hiểu rõ nguyên lý này. 

Trả lời  

 @JIPV đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 1:12 sáng  

Tôi thấy JIPV đã có quy định thoáng (theo nghĩa ISI k phải là tiêu chí số 
1), mà đó là những kết quả nghiên cứu dạng đình đám, k cần công bố tạp 
chí ISI, nhưng phải được quốc tế đánh giá cao,…. Tôi thấy trên thới giới 
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có vài người như thế, như ông gì ở Nga, k cần công bố kết quả nghiên cứu 
trên tạp chí ISI nhưng vẫn được giải Fields nhờ bài post trên mạng thôi. 

JIPV đưa ra chuẩn 

Có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, 
technical reports,…) có tiếng vang trong chuyên ngành, thể hiện 
trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của các 
chuyên gia trên thế giới. 

là nhằm tránh sự ngụy biện thôi (vì thực tế có ai ở VN có tầm đó đâu). 
Muốn đạt được những kết quả như thế thì ….., và cuối cùng phải dùng tiêu 
chuẩn “phụ” ISI. 

Hình như các nhà khoa học dỏm cố tình k hiểu chổ này nên cứ nại mãi. 

Trả lời  

 @JIPV đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 1:14 sáng  

Cho nên nói đi nói lại thì ở đây ISI vẫn là số 1 cho mọi ngành (nếu 
ai có kết quả đình đám thì JIPV k xét). 

Trả lời  

32. Thanh đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 8:25 sáng  

Sau thông báo của các bác: 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-thong-tin-va-tuyen-
truy%E1%BB%81n-trung-th%E1%BB%B1c/comment-page-1/#comment-1774 

tôi thấy có một người cho kết quả rồi đây: GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn 

Câu chuyện đại học đẳng cấp quốc tế có thời gian rất đình đám (từ thời TT Phan 
Văn Khải), rồi chìm, và nay lại được nhắc đến qua 2 bài dưới đây trên Thanh 
Niên. Tôi thì nghĩ VN không nên đặt mục tiêu đại học đẳng cấp quốc tế trong 
vòng 10 năm làm gì; vấn đề là xây dựng cái mà tiếng Anh gọi là “capacity” cho 
nghiên cứu khoa học cho thật tốt, rồi hãy nhắm đến tầm quốc tế. 

Cụm từ Đại học đẳng cấp quốc tế ở đây là nói theo tiếng Anh “World class 
university”. Không có ai định nghĩa thế nào là world class university, nhưng hình 
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như ai cũng hiểu đó là trường danh tiếng, là nơi có những giáo sư tầm cỡ quốc tế, 
nơi nuôi dưỡng những tài năng đẳng cấp quốc tế tương lai, nơi mà môi trường học 
thuật được hoàn toàn tự do, nơi mà ngân sách nghiên cứu khoa học dồi dào. Đó là 
những tiêu chí chung về đẳng cấp quốc tế. 

Từ tiêu chí chung, người ta đề ra những tiêu chuẩn cụ thể. Một số nhóm trên thế 
giới từng nghiên cứu và đề ra những tiêu chuẩn có thể cân đo đong đếm cho từng 
đại học, và từ đó họ xếp hạng đại học. Mỗi nhóm có tiêu chuẩn riêng dựa vào triết 
lí và phương pháp nghiên cứu của họ. Chẳng hạn như nhóm Đại học Giao thông 
Thượng Hải (Trung Quốc) đề ra 6 tiêu chuẩn như sau : 

* Số cựu sinh viên tốt nghiệp đoạt giải Nobel và Field : trọng số 10% 
* Số giáo sư đoạt giải Nobel và Fields : trọng số 20% 
* Số bài báo khoa học được trích dẫn nhiều lần : trọng số 20% 
* Số bài báo khoa học trên tập san Nature và Science : trọng số 20% 
* Số bài báo khoa học trên tập san trong danh bạ SCIE, SSCI : trọng số 20% 
* Thành tựu của giáo sư và đội ngũ khoa bảng : trọng số 10% 

Còn nhóm Times Higher Education Supplement (THES) thì cũng đề ra 6 tiêu 
chuẩn, nhưng rất khác với nhóm Giao thông Thượng Hải : 

* Đánh giá của giới khoa bảng từ các trường khác : trọng số 40% 
* Số sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các công ti toàn cầu : trọng số 10% 
* Phần trăm giáo sư là người nước ngoài : trọng số 5% 
* Phần trăm sinh viên là người nước ngoài : trọng số 5% 
* Tỉ số sinh viên / giáo sư : trọng số 20% 
* Số lần trích dẫn tính trên đầu mỗi giáo sư : trọng số 20% 

Chẳng có tiêu chuẩn nào hoàn hảo cả, nhưng dù sao đi nữa thì các tiêu chuẩn trên 
cũng cho chúng ta một vài ý niệm thế nào là đẳng cấp quốc tế. Theo đó, tiêu 
chuẩn số 1 của “đẳng cấp quốc tế” là đại học phải có thành tích nghiên cứu khoa 
học rất tốt, thể hiện qua những công trình được công bố trên các tập san hàng đầu 
không phải của chuyên ngành, mà là hàng đầu trong khoa học nói chung; những 
công trình được trích dẫn nhiều lần (thể hiện chất lượng nghiên cứu cao). Kế đến 
là tiêu chuẩn các giáo sư tầm cỡ quốc tế, tức là những người có tên tuổi trong 
chuyên ngành được đồng nghiệp quốc tế công nhận (như bác Hoàng Tụy chẳng 
hạn), chứ không phải giáo sư hàng đầu ở Việt Nam. 

Nên nhớ rằng đại học đẳng cấp quốc tế không phải chỉ có sinh viên giỏi như 2 bài 
báo dưới đây đề cập đến. Sinh viên giỏi, nhưng khi ra trường các sinh viên ấy làm 
gì, làm ở đâu, và đem lại thanh danh gì cho đại học mới là vấn đề quan trọng. Đó 
là một tiêu chuẩn cho đẳng cấp quốc tế. 

Đối chiếu với những tiêu chuẩn trên với thực tế Việt Nam, chúng ta thấy gì? Thử 
kiểm tra lại một cách cụ thể với một đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Việt 



Nam (Hà Nội và TPHCM), trước hết là theo tiêu chuẩn của nhóm Giao thông 
Thượng Hải: 

* Số cựu sinh viên tốt nghiệp đoạt giải Nobel và Field : chưa có ai. 
* Số giáo sư đoạt giải Nobel và Fields : chưa có ai. 
* Số bài báo khoa học được trích dẫn nhiều lần : chưa có. 
* Số bài báo khoa học trên tập san Nature và Science : chưa có. 
* Số bài báo khoa học trên tập san trong danh bạ SCIE, SSCI : có, nhưng rất ít. 
* Thành tựu của giáo sư và đội ngũ khoa bảng : có, nhưng đếm đầu ngón tay. 

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của THES : 

* Đánh giá của giới khoa bảng từ các trường khác : chưa biết, nhưng chắc chắn 
không cao vì bằng cấp từ VN ít được công nhận. 
* Số sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các công ti toàn cầu : chắc có, nhưng 
chưa biết bao nhiêu. 
* Phần trăm giáo sư là người nước ngoài : có, nhưng rất ít. 
* Phần trăm sinh viên là người nước ngoài : có, nhưng sinh viên từ Lào và 
Campuchea là chủ yếu. 
* Tỉ số sinh viên / giáo sư : Cần nghiên cứu. 
* Số lần trích dẫn tính trên đầu mỗi giáo sư : rất thấp. 

Với những dữ liệu thực tế trên, tôi nghĩ viễn cảnh Việt Nam có một đại học đẳng 
cấp quốc tế là rất xa. Do đó, tôi không hiểu bằng cách nào mà người ta nghĩ rằng 
đến năm 2020 (tức là chỉ 10 năm nữa) chúng ta sẽ có 4 trường đại học đẳng cấp 
quốc tế. Làm sao trong 10 năm chúng ta có giáo sư với công trình nhiều trích 
dẫn? Làm sao trong vòng 10 năm chúng ta có bài báo trên Science và Nature? 
Giải Nobel cần phải có thời gian 30 năm để thẩm định, chứ đâu phải 10 năm. 
Chúng ta có quyền có tham vọng và mơ tưởng về một đại học đẳng cấp quốc tế, 
nhưng cũng nên dựa vào thực tế để thấy và biết mình đang ở đâu, chứ nếu không 
thì hóa ra giấc mơ chỉ phản ảnh tính tự ti và mặc cảm mà thôi. 

Môi trường đại học VN chỉ là môi trường trung học kéo dài. Không có tranh luận 
khoa học sau giờ học. Sinh hoạt sinh viên cũng rất hạn chế. Làm seminars thì thủ 
tục rườm rà. Sinh viên đi học như là công chức đi làm 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
Thật khó tưởng tượng khi thấy thầy cô không có văn phòng riêng! Lab thì thật là 
nghèo nàn và có khi rất dơ bẩn, nhếch nhác, thiếu an toàn. Nhìn qua thư viện của 
đại học VN thật là buồn, vì nó giống như thư viện trường trung học bên Mĩ. Hệ 
thống internet thì chập chờn, rất ít ai dám dùng cho việc nghiêm chỉnh. Vân vân. 
Với những cơ sở vật chất như thế thì làm sao chúng ta có thể nói đến đẳng cấp 
quốc tế? Do đó, tôi nghĩ chiến lược tốt nhất là tập trung xây dựng capacity cho 
nghiên cứu khoa học thật tốt, tạo môi trường tự do học thuật, và đầu tư vào thư 
viện và cơ sở vật chất. Chỉ với những cơ sở vật chất và nhân lực tốt thì mới nghĩ 
đến đẳng cấp quốc tế. 

NVT 



==== 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1115-giac-mo-dai-hoc-dang-cap-quoc-te- 

Theo kết quả “nghiệm thu” của ông Tuấn thì “2020 = 200″ là nói phét, là nổ, là lố bịch, là 
buồn cười,….., là “ăn mày mơ lấy kiều nữ”, là …. 

Trả lời  

o Thanh đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 8:31 sáng  

Những cái cần làm: tạo môi trường khoa học thông thoáng theo chuẩn quốc tế, 
loại những kẻ dốt đang cản đường phát triển của khoa học (trong đó có không ít 
kẻ tóc đã bạc + dốt nhưng vẫn tham quyền cố vị), loại bỏ những dỏm ra khỏi các 
hội đồng,…, giao quyền chọn GS cho các đại học,… 

Khi mà những điều căn bản như thế chưa làm được thì làm ơn khép cái mồm lại, 
càng nói càng phản cảm. 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:36 sáng  

Cám ơn bác Thanh. Tôi đã đọc bài của bác Tuấn. Tôi nghĩ bác ấy mới làm phân 
tích kiểu qualitative thôi. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng mà các bác giỏi về toán và 
máy tính có thể làm được. Ý của tôi là như thế này:  

1.- Download những số liệu 6 chỉ tiêu mà Đại học Giao Thông Thượng Hải liệt kê 
cho từng đại học.  

2.- Tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho từng chỉ tiêu. Tìm tổng số điểm 
của 6 chỉ tiêu sau khi đã điều chỉnh cho trọng số.  

3.- Tìm số liệu trong ISI cho 2 ĐHQG HN và TPHCM. Thay thế số liệu này vào 
giá trị của 6 chỉ tiêu, nhân cho trọng số, chúng ta sẽ có tổng số điểm cho 2 đại học 
của VN. 

4.- So sánh với điểm của ĐHQG và các đại học trên thế giới trong bước 2, chúng 
ta sẽ biết ĐHQG mình nằm ở đâu.  

Với các số liệu này thì mấy bác trong Bộ GDĐT sẽ hết nổ. Các bác nghĩ sao?  
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Onlooker 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 12:57 chiều  

Bác Tuấn “nghiệm thu” như thế là đánh sập đề tài của JIPV rồi. Bác Onlooker đề 
nghị so sánh đại học top 200 với hai ĐHQG có phù hợp không? Vì trong đó có rất 
nhiều đại học mà. Hơn nữa tôi nghĩ nên chọn 4 đại học đang phấn đá trở thành 
200 thì phù hợp hơn? 

Thử đưa ra đánh giá bày bản kiểu như bác Onlooker đề nghị sẽ là bài học đích 
thực cho những vị quan chỉ biết nổ, thay vì lo chuyện thực tế. 

Trả lời  

33. Sao Sang đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 7:52 chiều  

Comment was deleted. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:31 chiều  

Đề nghị bác post đúng chổ đang tranh luận. Nếu bác mở mục mới như thế thì hơi 
bất tiện: (1) cắt ngang nội dung đang tranh luận, (2) mọi người khó biết sự việc 
trước đây ra sao. Vì post k đúng chổ nên bài của bác đã bị automatically đưa vào 
spam, Giaosudom mới kéo nó ra dùm bác. 

Bác vui lòng post lại comment đúng vị trí tranh luận nhé. Bác nên thêm vào vài 
câu để comment của bác k bị chặn vì hai comments giống nhau sẽ bị… Thanks. 

Trả lời  

 Sao Sang đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 5:44 chiều  
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Cảm ơn bác giaosudom. Tôi đã post lại ở trên rồi. Hôm trước tôi chưa kịp 
sửa câu cú mà đã bấm nhầm vào gửi phản hồi. Bác xóa dùm tôi mục 33 
này nhé. 

Trả lời  

o @JIPV đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:39 sáng  

Nhất trí. 

Trả lời  

34. connan2010 đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 12:03 sáng  

@ HTH & JIPV: http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/28/th%e1%bb%91ng-ke-
cong-trinh-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1859 

Sau đây là trích dẫn vài citations của P.H.A.N (nguồn Mathscinet). 
Bài được cite nhiều nhất là 17 lần: 
[1] MR2011630 (2004h:93142) Hinrichsen, D; Son, Nguyen Khoa; Ngoc, Pham Huu 
Anh, Stability radii of higher order positive difference systems. Systems Control Lett. 49 
(2003), no. 5, 377–388. 
Đây là list những bài báo trong đó có cite đến bài [1]. 
1. Anh, Bui The; Nguyen, Vo Hanh Stability radii of positive higher order difference 
systems under fractional perturbations. Positivity 14 (2010), no. 2, 285–300. 

2. Liu, Xingwen; Yu, Wensheng; Wang, Long Stability analysis for continuous-time 
positive systems with time-varying delays. IEEE Trans. Automat. Control 55 (2010), no. 
4, 1024–1028. 

3. Liu, Xingwen Constrained control of positive systems with delays. IEEE Trans. 
Automat. Control 54 (2009), no. 7, 1596–1600 

4. Anh Ngoc, P. H.; Murakami, S.; Naito, T.; Son Shin, J.; Nagabuchi, Y. On positive 
linear Volterra-Stieltjes differential systems. Integral Equations Operator Theory 64 
(2009), no. 3, 325–335. 

5. Anh, Bui The; Son, Nguyen Khoa Stability radii of positive higher order difference 
system in infinite dimensional spaces. Systems Control Lett. 57 (2008), no. 10, 822–827. 
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6. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru On stability 
and robust stability of positive linear Volterra equations. SIAM J. Control Optim. 47 
(2008), no. 2, 975–996. 

7. Ngoc, Pham Huu Anh Stability radii of positive linear Volterra-Stieltjes equations. J. 
Differential Equations 243 (2007), no. 1, 101–122. 

8. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son On stability of a class of 
positive linear functional difference equations. Math. Control Signals Systems 19 (2007), 
no. 4, 361–382. 

9. Naito, Toshiki; Shin, Jong Son; Murakami, Satoru; Ngoc, Pham Huu Anh 
Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. 
Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313. 

10. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive 
linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17. 
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Characterizations of positive linear Volterra integro-differential systems. Integral 
Equations Operator Theory 58 (2007), no. 2, 255–272. 

12. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order 
linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), 
no. 1, 15–24. 

13. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying 
systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191. 

14. Sasu, Adina Luminiţa Stabilizability and controllability for systems of difference 
equations. J. Difference Equ. Appl. 12 (2006), no. 8, 821–826. 
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6, 2278–2295 (electronic). 

17. Lancaster, Peter; Psarrakos, Panayiotis On the pseudospectra of matrix polynomials. 
SIAM J. Matrix Anal. Appl. 27 (2005), no. 1, 115–129 (electronic). 

Bài có citations nhiều thứ 2 (14) lần: 
[2] MR1932440 (2003i:39016) Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii 
of positive linear difference equations under affine parameter perturbations. Appl. Math. 



Comput. 134 (2003), no. 2-3, 577–594. 
Sau đây là list các bài báo cite bài số [2]. 
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9. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order 
linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), 
no. 1, 15–24. 
10. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying 
systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191. 
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12. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional 
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6, 2278–2295 (electronic). 
13. Psarrakos, Panayiotis J.; Tsatsomeros, Michael J. A primer of Perron-Frobenius 
theory for matrix polynomials. Linear Algebra Appl. 393 (2004), 333–351. 
14. Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under 
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delay systems under affine parameter perturbations. Acta Math. Vietnam. 24 (1999), no. 



3, 353–372. 
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8. Ngoc, Pham Huu Anh; Tran, Thai Bao; Naito, Toshiki Stability radii of higher order 
linear difference systems under multi-perturbations. J. Difference Equ. Appl. 13 (2007), 
no. 1, 15–24. 
9. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki Stability radius of linear parameter-varying 
systems and applications. J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), no. 1, 170–191. 
10. Pham Huu Anh Ngoc; Nguyen Khoa Son Stability radii of positive linear functional 
differential equations under multi-perturbations. SIAM J. Control Optim. 43 (2005), no. 
6, 2278–2295 (electronic). 
11. Vu Hoang Linh On the robustness of asymptotic stability for a class of singularly 
perturbed systems with multiple delays. Acta Math. Vietnam. 30 (2005), no. 2, 137–151. 
12. Ngoc, Pham Huu Anh; Son, Nguyen Khoa Stability radii of linear systems under 
multi-perturbations. Numer. Funct. Anal. Optim. 25 (2004), no. 3-4, 221–238. 
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Characterizations of linear Volterra integral equations with nonnegative kernels. J. Math. 
Anal. Appl. 335 (2007), no. 1, 298–313. 
18. Ngoc, Pham Huu Anh; Naito, Toshiki; Shin, Jong Son Characterization of positive 
linear functional differential equations. Funkcial. Ekvac. 50 (2007), no. 1, 1–17. 
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Theo bạn HTH liệt kê theo Mathscinet thì PHAN có 133 lần được cite. Ở trên mình chỉ 
xét trong 55 citations của 4 bài được cite nhiều nhất thì cũng thấy rằng thực chất non-self 
citation cũng chỉ chưa tới 10. Khen ai giỏi thì mình không biết chứ nói bác PHAN là giỏi 
thì mình không phục được . 

Trả lời  
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Phòng triển lãm GS Dỏm 
Trưởng phòng: Managing Editor Giaosudom4 
Lưu ý: Riêng Volume 1, Độc giả có thể xem tóm tắt hình ảnh ở đây.  

Danh sách (Phó) Giáo Sư phản cảm: Thỏa hai điều kiện: (1) 
Dỏm – kém – yếu; (2) Cản trở – gian dối – đạo sĩ – bảo kê – 
…:  
1. Đào Trọng Thi – Quốc Hội, ĐHQG HN: GS kém-chưa giải được bài toán Pờ-La-To tổng 
quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-La-To để được vinh danh (= gian dối), Chủ nhiệm UB 
Quốc hội, Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Toán, nguyên hiệu trưởng, Gíam đốc 
ĐHQG, ….  

2. Nguyễn Chí Bền – Viện Văn Hóa Nghệ Thuật: PGS rất dỏm, gian dối, Viện trưởng  

3. Nguyễn Xuân Tuyến – ĐHSP Huế: PGS dỏm – gian dối, “Nguyên Hiệu trưởng ĐHSP 
Huế, Nguyên Bí Thư Đảng Ủy, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp, Huy chương Sự nghiệp 
giáo dục; Huy chương Khoa học công nghệ; bằng khen thủ tướng chính phủ, Huân chương 
lao động hạng 3″  

4. Phạm Thế Long – Học Viện KTQS: GS dỏm – không hiểu đúng nghĩa của từ 
“reproduce” (~ plagiarism) – dùng quyền lực để che chở cho PGS dỏm gian dối NXT, UV 
HĐHH ngành Tin học, nguyên Chủ Tịch Hội Toán học, nguyên Tổng Thư Kí Hội Toán học  

5. Đỗ Ngọc Diệp – Viện Toán Học: GS kém – công bố nhiều kết quả sai trên các tạp chí 
kém – che chở cho các luận án tiến sĩ dỏm, Viện toán học 

6. Trần Ngọc Thơ – ĐH Kinh Tế TPHCM: GS rất dỏm – đạo văn quốc tế – gian dối, 
Trưởng khoa ĐHKT TPHCM  

7. Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: PGS rất dỏm-không hiểu thế nào là nghiên 
cứu khoa học, UV Hội đồng giáo dục quốc gia  

8. Nguyễn Hoa Thịnh – Học Viện KTQS, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự, 
Viện Phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng : GS rất dỏm – cố tình cản trở 
khoa học phát triển, “GS, TSKH, Nhà giáo nhân dân, là một trong những nhà cơ học hàng 
đầu Việt Nam, Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển 
công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng 

10. Nguyễn Thanh Tuyền – ĐHKT TPHCM: GS rất dỏm-bảo kê khoa học dỏm, UV Hội 
đồng học hàm ngành Kinh tế, Nhà giáo nhân dân, Nguyên Hiệu trưởng ĐH TC-KT 
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TPHCM, Nguyên Hiệu trưởng ĐHKT TPHCM, UV Hội đồng biên tập tạp chí Công nghệ 
Ngân hàng 

11. Nguyễn Đình Thọ – ĐH Ngoại Thương Hà Nội: PGS rất dỏm và phản cảm, Phó Hiệu 
Trưởng, kiêm trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, con trai của GS rất dỏm Nguyễn Đình 
Hương 

12. Nguyễn Ngọc Định – ĐHKT TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu Trưởng, đạo văn quốc tế 

13. Nguyễn Phương Nga – Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát 
triển giáo dục ĐHQGHN: PGS rất dỏm – gian dối, Giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành tâm lý học – giáo dục học 

14. Nguyễn Sĩ Mão (cá biệt) – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm – gian dối, nguyên trưởng phòng 
khoa học và công nghệ, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa, 
đạo văn – cướp bản quyền (plagiarism) 

15. Nguyễn Lân Dũng – Quốc hội: GS dỏm cấp 3 và phản cảm, nhà giáo ưu tú, 
đại biểu quốc hội, chuyên gia cao cấp Đại Học QG Hà Nội, có nghi vấn chống lại 
hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, 
chưa hiểu thế nào là một công trình khoa học nghiêm túc 

16. Trương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội: PGS rất dỏm và phản cảm – Trưởng 
khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏm 

====================================================== 

 
 

Danh sách (Phó) Giáo Sư dỏm:  
1. Nguyễn Đình Hương – Quốc Hội, ĐHKTQD Hà Nội: GS rất dỏm, Ủy Viên Hội Đồng 
Học Hàm Ngành Kinh Tế Học – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh 
thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội – Nguyên Đại Biểu Quốc Hội khoá XI – Nguyên Hiệu 
Trưởng ĐHKTQD Hà Nội – Có nghi vấn đạo văn 

2. Đặng Vũ Bình – Đại Học Nông Nghiệp: GS dỏm, Hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng học 
hàm ngành 

3. Từ Quang Hiển – Đại Học Thái Nguyên: GS rất dỏm, Giám đốc, Ủy viên Hội đồng học 
hàm nhà nước, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành 

4. Mai Hồng Qùy – Đại Học Luật TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng 
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5. Trịnh Quân Huấn – Bộ Y Tế: GS dỏm, Thứ trưởng 

6. Nguyễn Trọng Giảng – Bách Khoa Hà Nội: GS rất dỏm, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Đồng 
GS ngành luyện kim, UV Học hàm Nhà nước 

7. Hoàng Văn Phong – bộ Khoa học Công nghệ, ĐHBKHN: PGS rất dỏm, Bộ Trưởng, 
Nguyên hiệu trưởng BK Hà Nội  

8. Nguyễn Cảnh Lương – BK Hà Nội: PGS dỏm, Phó Hiệu Trưởng  

9. Đặng Thị Thu – ĐHBK Hà Nội: GS dỏm cấp 1 – Phó Viện Trưởng – UVHĐHH ngành 
Sinh học 

10. Nguyễn Cảnh Toàn – Bộ Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội: GS rất dỏm, 
Nguyên Thứ trưởng, Hiệu trưởng, Viện sĩ, bộ óc vĩ đại, Huân chương Kháng chiến hạng 
Nhất và hạng Nhì. Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. Huy chương Vì thế hệ Trẻ.  

11. Đỗ Trần Cát, ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội: GS dỏm, Nguyên Tổng Thư Kí Hội Đồng 
Gíao Sư 

12. Dương Ngọc Hải – Vien KHCN: GS rất dỏm, Phó chủ tịch Viện Khoa Học, UV Học 
hàm Nhà Nước, Chủ Tịch Hội Đồng GS ngành Cơ học  

13. Hoàng Văn Kiếm, trường ĐH CNTT, ĐHQG TPHCM: GS dỏm , Hiệu trưởng, Chủ 
Tich Hội Đồng Gíao Sư Tin học  

14. Trần Văn Nhung – bộ GD-ĐT: GS dỏm cấp 4, nguyên thứ trưởng, Tổng Thư Kí Hội 
Đồng Gíao Sư  

15. Nguyễn Thiện Nhân – Chính phủ: GS rất dỏm, Phó Thủ Tướng, bộ trưởng, Chủ tịch 
Học Hàm Nhà Nước,…  

16. Nguyễn Thị Doan – phó chủ tịch nước: GS rất dỏm, phó chủ tịch nước  

17. Bùi Thế Duy – ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội: PGS dỏm, trưởng khoa  

18. Nguyễn Đình Đức – ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội: PGS rất dỏm, phó hiệu 
trưởng  

19. Hoàng Văn Tiệu – Viện chăn nuôi: PGS rất dỏm, Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng học 
hàm ngành  

20. Bành Tiến Long – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, Nguyên Thứ Trưởng, UV Hội Đồng học 
hàm, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Cơ khí-động lực  
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21. Bùi Văn Ga – Đại học Đà Nẵng: GS rất dỏm, GĐ Đại học Đà Nẵng, UV Hội đồng học 
hàm ngành Cơ khí-Động lực  

22. Nguyễn Đắc Vinh – TW Đoàn: PGS dỏm, Bí Thư TW Đoàn, Chủ tịch hội sinh viên 

23. Đoàn Thế Hiếu – Đại Học SP Huế: PGS dỏm, Trưởng Bộ Môn (học trò của GS kém 
Đào Trọng Thi)  

24. Nguyễn Nhị Điền – viện hạt nhân Đà Lạt: PGS rất dỏm, Viện trưởng  

25. Vương Toàn Thuyên – ĐH Hải Phòng: GS rất dỏm, Hiệu trưởng, Anh hùng lao động, 
nhà giáo nhân dân  

26. Vũ Chí Lộc – ĐH Ngoại Thương: PGS rất dỏm, Chủ tịch Hội đồng  

27. Lê Hồng Hà – ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: PGS dỏm, Khoa Vật lí  

28. Bùi Duy Cam – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng  

29. Tống Đình Qùy – ĐH Bách Khoa Hà Nội: PGS rất dỏm, Trưởng Khoa, phó chủ tịch 
Hội toán học  

30. Cao Văn – ĐH Hùng Vương, Phú Thọ: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng  

31. Trần Văn Ba – ĐHSP Hà Nội: PGS rất dỏm, Bí Thư Đảng Ủy, Hiệu phó  

32. Nguyễn Viết Thịnh – Quốc hội, ĐHSP Hà Nội: GS dỏm, Hiệu trưởng, Đại biểu quốc hội  

33. Huỳnh Thanh Hùng – ĐH Nông Lâm TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu, UV Hội đồng 
học hàm  

34. Đào Hùng Cường – Đại học SP Đà Nẵng: GS rất dỏm, “Trưởng khoa hóa, Nhà giáo ưu 
tú”  

35. Lê Tự Hải – Đại học SP Đà Nẵng: PGS rất dỏm, “Phó trưởng phòng Khoa học, sau đại 
học và hợp tác quốc tế”  

36. Phạm Thanh Huyền – Bách Khoa Hà Nội: PGS rất dỏm, trưởng bộ môn,  

37. Nguyễn Văn Mậu – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm, Nguyên Hiệu trưởng, Nhà toán học 
đầu ngành, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, nhà giáo 
nhân dân, UV Hội đồng học hàm ngành Toán  

38. Biền Văn Minh – ĐHSP Huế: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm khoa Sư phạm Kỹ thuật  
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39. Chu Hoàng Mậu – Đại Học Thái Nguyên: PGS rất dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành 
Sinh học, PGĐ Đại Học Thái Nguyên, Nhà giáo ưu tú, Huân chương lao động hạng 3, bằng 
khen TT Chính phủ  

40. Trần Ích Thịnh – ĐH BKHN: GS dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ  

41. Lê Thế Thự – viện Y tế cộng đồng TPHCM, ĐHYD Cần Thơ: GS rất dỏm, Nguyên 
Viện trưởng, Hiệu trưởng  

42. Lê Hoàng Ninh – Viện vệ sinh y tế công cộng, Đại học Y dược Tp.HCM: PGS rất dỏm, 
Viện Trưởng, kiêm Trưởng Trung tâm Đào tạo BSGĐ. Trưởng Khoa Y tế công cộng, ĐH 
Y dược Tp HCM 

43. Nguyễn Đức Cương – Viện Tên lửa, Bộ Quốc phòng: GS rất dỏm, Nguyên viện phó, UV 
Hội đồng học hàm ngành Cơ  

44. Nguyễn Quang Phích – ĐH Mỏ Địa Chất: GS rất dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành 
Cơ, Huân Chương Lao Động hạng 3, bằng khen Thủ tướng Chính phủ  

45. Lê Hoàn Hoá – ĐHSP TPHCM: PGS dỏm, Trưởng BM,  

46. Nguyễn Đình Phư – ĐHKHTN TPHCM: PGS dỏm  

47. Nguyễn Anh Tuấn ĐHSP TPHCM: PGS dỏm, Q. Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo Sau 
đại học, nghiên cứu khoa học  

48. Nguyễn Duy Tài – ĐH YD TPHCM: GS rất dỏm , Chủ nhiệm bộ môn sản,  

49. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang – ĐHYD TPHCM: PGS dỏm, Giảng viên bộ môn sản  

50. Nguyễn Ngọc Hợi – trường ĐH Vinh: PGS rất dỏm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  

51. Võ Tấn Sơn – Đại học Y dược TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng  

52. Hứa Thị Ngọc Hà – Đại học Y Dược TPHCM: PGS rất dỏm, Trưởng Ban Nghiên cứu 
Khoa học, Phó trưởng bộ môn Giải phẫu Bệnh  

53. Hồ Thanh Phong – Đại Học Quốc Tế TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu Trưởng  

54. Vương Hữu Tấn – Viện Năng Lượng Nguyên Tử VN: PGS rất dỏm, Viện Trưởng  

55. Huỳnh Thành Đạt – ĐHQG TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Giám đốc thường trực, danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc  

56. Trần Vĩnh Phước – trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TPHCM: PGS rất 
dỏm, Phó Hiệu Trưởng  
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57. Lê Văn Thuyết – ĐH Huế: GS dỏm cấp 2, Trưởng ban Đào tạo sau ĐH, (có nghi vấn 
liên quan đến đề tài NAFOSTED 2009 và hàm GS dỏm)  

58. Chu Quốc Thắng – Đại Học Quốc Tế TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu Trưởng  

59. Đào Huy Bích – ĐHKTN Hà Nội: GS dỏm cấp 1 “Nhà giáo nhân dân, Phó Khoa Toán 
Cơ, CN BM Cơ, PCT Hội Cơ học, Nguyên UV HĐ Học hàm ngành Cơ, Chuyên gia hàng 
đầu về Cơ, Huân Chương Lao Động I, Huân Chương vì sự nghiệp KHKT, Chiến sĩ thi đua 
toàn quốc  

60. Ngô Thành Phong – ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: GS rất 
dỏm, Ủy Viên HĐ Học Hàm ngành Cơ học, Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ, Khoa Toán-
Tin học,  

61. Đỗ Phúc – Đại học Công nghệ thông tin. ĐHQG-TPHCM: PGS dỏm cấp 1, Phó hiệu 
trưởng 
62. Nguyễn Hữu Phúc – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, Trưởng khoa  

63. Lê Văn Việt Mẫn – Trường Đại học Bách Khoa TPHCM: PGS dỏm cấp 2, Chủ nhiệm 
Bộ môn  

64. Nguyễn Quý Hỷ – ĐHKHTN Hà Nội, ĐH Quốc Tế Bắc Hà: GS rất dỏm, “Huân 
Chương Lao Động hạng III, Nguyên PCT Hội Toán học, Tổng Biên Tập Tạp Chí Ứng 
Dụng Toán học, Giảng viên cao cấp và quốc tế”  

65. Đinh Xuân Khoa – trường ĐH Vinh: PGS rất dỏm – Phó Hiệu trưởng  

66. Phạm Ngọc Tuấn – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm Bộ môn, Nguyên Giám 
Đốc, Nguyên P. Trưởng Khoa, Bằng khen thủ tướng  

67. Trương Tích Thiện – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, P. Trưởng khoa, Trưởng BQL Dự 
Án  

68. Lê Anh Vũ – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh: PGS dỏm cấp 2, Bộ môn Hình học, Khoa 
Toán-Tin học,  

69. Bùi Xuân Hải – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: PGS dỏm cấp 
2, Trưởng bộ môn Đại số, Khoa Toán-Tin học 

70. Lê Thị Hoài Châu – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh: PGS rất dỏm, Viện sĩ dỏm, Bộ môn 
Phương pháp Giảng dạy, Khoa Toán-Tin học  

71. Phạm Song – Bộ Y Tế: GS rất dỏm, “Giáo sư, Viện sĩ, Viện Tiểu sử Hoa Kỳ tặng danh 
hiệu”, Nguyên Bộ Trưởng, Chủ tịch Tổng hội Y học, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm, Ban lãnh 
đạo tập đoàn y dược Bảo Long  
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72. Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm cấp 5, “GS.TSKH.NGUT”, Trưởng Bộ 
Môn, có nghi vấn liên quan đề tài NAFOSTED 2009  

73. Đào Tam – ĐH Vinh: GS rất dỏm, “GS.TS”, Ủy viên Hội đồng học hàm Ngành Giáo 
dục học  

74. Phạm Văn Lang – Viện Cơ điện Nông nghiệp: GS rất dỏm, “GS.TSKH”, Phó chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Cơ điện 
Nông nghiệp, Ủy viên Hội đồng học hàm Ngành Cơ khí-Động lực  

75. Trần Thị Trung Chiến – Bộ Y Tế: PGS rất dỏm, “PGS.TS”, Nguyên Bộ Trưởng  

76. Đỗ Đức Tuấn – ĐHGTVT: GS rất dỏm, “GS.TS”, Phó Hiệu Trưởng, UV hội đồng học 
hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực  

77. Mai Trọng Nhuận – đại học quốc gia HN: GS dỏm cấp 2, Giám đốc đại học, Chủ tịch 
hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ  

78. Phạm Sỹ Tiến – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, “GS.TSKH”, Nguyên Vụ trưởng Vụ Sau đại 
học, Giám đốc ban điều hành Đề án 322 – Bộ Giáo dục và Đào tạo, UV Hội đồng Chức 
danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực  

79. Đặng Văn Uy – ĐH Hàng Hải: PGS rất dỏm, “PGS TSKH”, Hiệu Trưởng, Chủ tịch hội 
Khoa học kỹ thuật biển, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực  

80. Hồ Đức Hùng – ĐHKT TPHCM: GS rất dỏm, “GS.TS”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Kinh tế phát triển thuộc Đại học Kinh tế TPHCM, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành 
Kinh tế  

81. Nguyễn Bảo Huy – ĐH Tây Nguyên: PGS rất dỏm, “PGS.TS”, Trưởng bộ môn Quản lý 
tài nguyên rừng & Môi trường  

82. Phạm Văn Bền – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm bộ môn Quang Lượng 
tử  

83. Đỗ Quang Huy – ĐHKHTN Hà Nội: PGS dỏm cấp 1, Trưởng phòng TCCB 

84. Lâm Minh Triết – Viện nước và CNMT: GS dỏm cấp 2, Viện trưởng, Ủy viên HĐHH 
liên ngành xây dựng – kiến trúc, PCT hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, nguyên 
GĐ trung tâm kỹ thuật môi trường  

85. Nguyễn Thành Quang – ĐH Vinh: PGS rất dỏm, Trưởng Khoa  

86. Nguyễn Chánh Tú – ĐHSP Huế, ĐH Đông Á: PGS dỏm cấp 2, Ủy viên Hội Đồng Khoa 
Học ĐH Đông Á, PGS ĐHSP Huế  
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87. Lê Hùng Sơn – ĐHBK Hà Nội: GS dỏm cấp 3, (nguyên) Chủ tịch Hội đồng khoa học 
Liên ngành Toán tin, Chủ tịch Hội đồng Khoa Toán, Chủ nhiệm bộ môn Giải tích, PCN 
Khoa Toán; PCT Hội Toán học HN, UV BCH Hội Toán học VN, “người làm toán bằng …”  

88. Phạm Văn Năng – ĐHKT TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng, có nghi vấn bảo kê đạo 
văn quốc tế  

89. Nguyễn Phú Trọng – Bộ Chính Trị: PGS rất dỏm, UV Bộ Chính Trị, chủ tịch quốc hội  

90. Phạm Văn Linh – Ban Tuyên Giáo TƯ: PGS rất dỏm, Phó trưởng ban tuyên giáo trung 
ương  

91. Phùng Hữa Phú – Ban Tuyên Giáo TƯ: GS rất dỏm, UV trung ương, phó trưởng ban 
tuyên giáo trung ương  

92. Đào Duy Quát – Tạp chí ĐCSVN: PGS rất dỏm, Nguyên Tổng Biên Tập Tạp chí 
ĐCSVN  

93. Tô Huy Rứa – Bộ Chính Trị: PGS rất dỏm, UV Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo 
trung ương  

94. Võ Xuân Minh – ĐH Dược Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH nhà nước, Chủ tịch HĐHH 
Ngành dược, Nguyên Phó Hiệu Trưởng  

95. Lê Quan Nghiệm – ĐH Y Dược TPHCM: GS rất dỏm, NGUT, UV HĐHH ngành dược, 
Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ Môn  

96. Phạm Xuân Sinh – ĐH Dược Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH ngành dược  

97. Lê Viết Hùng – ĐH Dược Hà Nội: PGS rất dỏm, UV HĐHH ngành dược, hiệu trưởng  

98. Hoàng Xuân Sính – ĐH Thăng Long: GS rất dỏm, Chủ tịch HĐQT, UV HĐ Giải 
Kovalevskaya, PCT Đoàn chủ tịch MTTQVN VI, UV HĐ chính sách KH-CN QG, UV 
HĐGD QG, UV HĐ Từ điển BKVN 

99. Nguyễn Bách Khoa – ĐHTM Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH ngành Kinh Tế, Hiệu 
trưởng, TBT tạp chí khoa học thương mại  

100. Trần Quang Quý – Bộ GD-ĐT: PGS rất dỏm, Thứ trưởng  

101. Phạm Vũ Luận – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, Bộ trưởng, UV HĐHH ngành Kinh tế, 
nguyên Hiệu trưởng ĐH Thương Mại HN  

102. Vũ Dũng – Viện Tâm lý học: GS rất dỏm, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng học hàm 
ngành giáo dục học – tâm lý học  
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103. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đại Học Giáo Dục – ĐHQGHN: PGS rất dỏm, NGUT, Hiệu 
trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học,  

104. Nguyễn Ngọc Phú – Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam: GS rất dỏm, Phó Chủ 
tịch, ủy viên hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học  

105. Bùi Văn Nghị – ĐHSP Hà Nội: PGS rất dỏm, NGUT, Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin, 
Trưởng Bộ Môn  

106. Lê xuân Huỳnh – ĐHXD Hà Nội: GS rất dỏm, ủy viên hội đồng học hàm ngành cơ 
học, nguyên Trưởng Khoa Sau đại học  

107. Nguyễn Đức Đạt – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, bộ môn Toán – cơ – tin  

108. Đào văn Dũng – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, bí thư chi bộ bộ môn cơ học khoa 
Toán cơ tin  

109. Đặng Đình Châu – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, trưởng bộ môn giải tích khoa 
toán cơ tin  

110. Nguyễn Hữu Châu – Viện chiến lược giáo dục: GS rất dỏm, Viện trưởng, ủy viên hội 
đồng học hàm ngành tâm lý học – giáo dục  

111. Đỗ Long – viện tâm lý học VN: GS rất dỏm, nguyên viện trưởng, ủy viên hội đồng học 
hàm ngành tâm lý học – giáo dục học, huân chương lao động hạng 2  

112. Phạm Văn Hai – ĐH Đà Nẵng: PGS rất dỏm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển 
phần mềm, Uỷ viên Hội đồng học hàm Cơ sở ĐH Đà Nẵng  

113. Lã Văn Út – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, Chủ nhiệm bộ môn hệ thống điện, ủy viên 
hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa  

114. Hoàng Bá Chư – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, nguyên hiệu trưởng, ủy viên hội đồng 
học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa 

115. Hồ Đắc Lộc – ĐH Dân Lập kỹ thuật công nghệ TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng, 
ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa  

116. Lê Hoài Quốc – Sở KHCN TPHCM: PGS rất dỏm, Phó giám đốc, ủy viên hội đồng 
học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa  

117. Nguyễn Thúc Hải – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, Nguyên trưởng khoa, Uỷ viên hội 
đồng học hàm ngành tin học  

118. Nguyễn Xuân Quỳnh – Viện điện tử tin học: GS rất dỏm, viện trưởng, chủ tịch hội 
đồng học hàm liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa  
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119. Bạch Hưng Khang – Viện công nghệ thông tin: GS dỏm cấp 1, nguyên viện trưởng , 
chuyên gia “hàng đầu” về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, ủy viên hội đồng học 
hàm ngành tin học  

120. Nguyễn Viễn Thọ – Giám đốc ĐH Huế: GS dỏm cấp 4, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành vật lý  

121. Phan Quang Xưng – Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng: GS rất 
dỏm, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa  

122. Đỗ Trung Tá – bộ bưu chính viễn thông: GS rất dỏm, Nguyên bộ trưởng, Giải thưởng 
sao khuê, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa  

123. Trần Mạnh Tuấn – Viện Công nghệ vũ trụ – Viện Khoa học và công nghệ VN: GS rất 
dỏm, chủ tịch hội đồng khoa học, nguyên phó giám đốc viện khoa học và công nghệ Việt 
Nam, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học  

124. Hồ Sĩ Đàm – ĐH Hòa Bình: GS rất dỏm, Trưởng khoa CNTT, ủy viên hội đồng học 
hàm ngành tin học  

125. Phan Thị Tươi – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, nguyên hiệu trưởng, giải thưởng 
Kovalevskaia, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học  

126. Vũ Quang Côn – Hội Côn trùng học Việt Nam: GS rất dỏm, Chủ tịch Hội, Chủ tịch 
Hội đồng Khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành Sinh học Chủ tịch Hội đồng  

127. Đặng Đình Kim – Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện KHCN Việt Nam: GS rất 
dỏm, Phó Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học  

128. Nguyễn Tài Lương – Trung tâm Sinh lý- Hoá sinh người và động vật thuộc Viện Khoa 
học Việt Nam: GS rất dỏm, nguyên Giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 

129. Lê Huy Bá – Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường – ĐH Công nghiệp 
TP.HCM: GS rất dỏm, Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học  

130. Hà Quang Hùng – Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội: GS dỏm cấp 1, ủy viên hội 
đồng học hàm ngành Sinh học  

131. Nguyễn Xuân Thảo – ĐH Thủy Lợi: PGS dỏm cấp 3, nguyên trưởng bộ môn giải tích  

132. Đã được xóa dỏm vĩnh viễn 

133. Lê Quốc Hán – ĐH Vinh: PGS rất dỏm – Trưởng BM – “Người leo lên đỉnh Toán 
và Thơ” 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-b%e1%ba%a1ch-h%c6%b0ng-khang-vi%e1%bb%87n-cong-ngh%e1%bb%87-thong-tin-gs-tskh-nguyen-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-chuyen-gia-hang-d%e1%ba%a7u-v%e1%bb%81/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%bb%85n-th%e1%bb%8d/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-phan-quang-x%c6%b0ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%bb%97-trung-ta-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-b%c6%b0u-chinh-vi%e1%bb%85n-thong-gs-tskh-gi%e1%ba%a3i-th%c6%b0%e1%bb%9fng-sao-khue-%e1%bb%a7y/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-tr%e1%ba%a7n-m%e1%ba%a1nh-tu%e1%ba%a5n/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-h%e1%bb%93-si-dam-dh-hoa-binh-pgs-ts-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-cntt-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-tin-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-phan-th%e1%bb%8b-t%c6%b0%c6%a1i/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%ba%b7ng-dinh-kim-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng-trung-tam-sinh-ly-hoa-sinh-ng%c6%b0%e1%bb%9di-va-d%e1%bb%99ng-v%e1%ba%adt-thu%e1%bb%99c-vi%e1%bb%87n-khoa-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng-trung-tam-sinh-ly-hoa-sinh-ng%c6%b0%e1%bb%9di-va-d%e1%bb%99ng-v%e1%ba%adt-thu%e1%bb%99c-vi%e1%bb%87n-khoa-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-le-huy-ba-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-le-huy-ba-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-ha-quang-hung-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-nong-nghi%e1%bb%87p-i-%e2%80%93-ha-n%e1%bb%99i-gs-ts-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-anh-dung-pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-3-nguy%e1%bb%85n-xuan-th%e1%ba%a3o/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-anh-dung-%e2%80%93-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-tay-nguyen-%e2%80%9cpgs-ts%e2%80%9d-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-sinh-h%e1%bb%8dc-th/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/�


134. Ngô Đắc Chứng – Trường ĐH Sư phạm Huế: PGS rất dỏm, Phó Hiệu trưởng– 
UVHĐHH ngành Sinh học 

135. Nguyễn Nghĩa Thìn – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm cấp 4 – UVHĐHH ngành Sinh học 

136.  

====================================================== 

Danh sách (Phó) Giáo Sư kém:  
1. Nguyễn Thanh Hải – Học viện Thanh Thiếu Niên, ĐHBKHN: PGS kém, phó viện 
trưởng, Bí Thư Đảng Ủy Học Viện Thanh Thiếu Niên, Nguyên giảng viên Báck Khoa Hà 
Nội  

2. Nguyễn Thị Thục Hiền – ĐHQG Hà Nội: PGS kém , Nhà Giáo Ưu Tú, Nguyên Trưởng 
Khoa, ĐHQG Hà Nội, ái nữ của GS rất dỏm Nguyễn Cảnh Toàn:  

3. Phạm Thanh Kỳ – ĐH Dược Hà Nội: GS kém cấp 6, NGND, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành dược, nguyên hiệu trưởng  

4. Nguyễn Văn Quảng – ĐH Vinh: PGS kém cấp 4, 
====================================================== 

9 phản hồi tới “Phòng triển lãm GS Dỏm” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 10, 2010 lúc 6:13 chiều  

Thông tin chi tiết: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trả lời  

2. docsave đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 4:17 sáng  

Các bác ơi, bên lĩnh vực xã hội không có danh sách hả các bác? 

Các bác cố gắng xem xét thêm cái dỏm, cái thật bên các khoa học xã hội và nhân văn để 
bọn em còn mở rộng tầm mắt với ạ.. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/12/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-thanh-h%e1%ba%a3i-pho-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-bi-th%c6%b0-d%e1%ba%a3ng-%e1%bb%a7y-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87n-thanh-thi%e1%ba%bfu-nien-nguyen-gi%e1%ba%a3n/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/10/pgs-kem-nguy%e1%bb%85n-th%e1%bb%8b-th%e1%bb%a5c-hi%e1%bb%81n-nha-giao-%c6%b0u-tu-nguyen-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-dhgq-ha-n%e1%bb%99i-ai-n%e1%bb%af-c%e1%bb%a7a-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/gs-kem-c%e1%ba%a5p-6-ph%e1%ba%a1m-thanh-k%e1%bb%b3/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/13/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-133�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=133#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1437�


Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:46 chiều  

Thú thật, chúng tôi rất nản khi xét các vị bên ngành xã hội nhân văn. Chắc bác 
cũng biết vì sao rồi đấy! 

Trả lời  

3. Hoàng Tuấn đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 4:35 sáng  

Chào các bạn! 

Đầu tiên xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn ở trang web này, ko hiểu tiêu chuẩn chọn 
lựa ứng viên để post lên đây như thế nào. Vì với tiêu chuẩn các bạn con số ứng viên sẽ 
lên đến vài ngàn ( tôi đoán hơn 80% GS và PGS của ta hiện nay thỏa mãn), vậy sao các 
bạn chỉ mới đăng được chưa đến 200? tôi mới vào nên ko rõ lắm mong các bạn giải đáp 
dùm! Còn nữa ban editor các bạn hình như ít có người làm lĩnh vực y học nên tôi thấy 
ứng viên về y học của các bạn là khá hạn chế, tôi hoạt động trong lĩnh vực này và cũng 
thấy rằng hơn 90% PGS,GS thõa mãn tiêu chuẩn các bạn đó, đầu tiên các bạn chỉ cần 
chọn bộ, thứ trưởng về y tế, sau đó đến hiệu trưởng các ĐH Y, sau đó đến giám đốc các 
BV, các bạn sẽ có 1 sự khởi đầu đẹp rồi. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe! 

Trân trọng! 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:49 chiều  

Đang trong giai đoạn xét học hàm ngành Y, mời bác xem thêm ở đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/category/under-public-review/ 

Tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên ở đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-nghien-c%e1%bb%a9u-tieu-
chu%e1%ba%a9n-d%e1%bb%8fm-kem-y%e1%ba%bfu-cho-pgs-gs/ 

Những ứng viên đang được ưu tiên xét ở đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-thong-tin-isi-hdhh-nafosted/ 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1437#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1755�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1755#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1517�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1517#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1756�
http://giaosudom.wordpress.com/category/under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-nghien-c%e1%bb%a9u-tieu-chu%e1%ba%a9n-d%e1%bb%8fm-kem-y%e1%ba%bfu-cho-pgs-gs/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-nghien-c%e1%bb%a9u-tieu-chu%e1%ba%a9n-d%e1%bb%8fm-kem-y%e1%ba%bfu-cho-pgs-gs/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-thong-tin-isi-hdhh-nafosted/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1756#respond�


4. Phòng tranh luận khoa học cộng đồng « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 7:45 sáng  

[...] Trọng tài chính: Managing Editor Giaosudom4, kiêm Viện trưởng Viện thông tin ISI 
HĐHH  & NAFOSTED, Trưởng Phòng Triển lãm GD Dỏm [...] 

Trả lời  

5. Hung đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:12 chiều  

Nếu có thể xin tập chí thống kê bên lĩnh vực khí tượng thuỷ văn (đại học và viện) 

Trả lời  

6. Ly Cao Hoc đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:39 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-
posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/ 

Trả lời  

o Ly Cao Hoc đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:41 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-
comments-posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/ 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1542�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1542#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1754�
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http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1874#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/comment-page-1/#comment-1875�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-d%e1%bb%8fm/?replytocom=1875#respond�


Phòng xóa dỏm 

Phòng xoá dỏm – kém – yếu 
Mục đích: Công bố danh sách GS, PGS dỏm – kém – yếu đã được JIPV xét phong hàm nhưng 
nay đã đạt tiêu chuẩn từ trung bình trở lên, và đã được JIPV xét loại ra khỏi danh sách dỏm – 
kém – yếu. 

1/ JIPV hạ chuẩn xét các danh hiệu dỏm – kém – yếu do có tính đến điều kiện lịch sử, đặc thù xã 
hội ở Việt Nam, có tham khảo ý kiến của các chuyên gia nghiêm túc và Editors của JIPV. 

Việc xét lại danh hiệu đối với các GS, PGS dỏm – kém – yếu dựa vào hai yếu tố: 

2/ Các GS, PGS dỏm – kém – yếu đã phấn đấu làm nghiên cứu tích cực và có đủ số công bố ISI 
theo tiêu chuẩn trung bình do JIPV quy định. 

JIPV xin chúc mừng những GS, PGS dỏm – kém – yếu đã được loại khỏi JIPV. 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – Editorial Board of Journal of 
Incompetent Professors in Vietnam (JIPV). 

4 phản hồi tới “Phòng xóa dỏm” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:10 sáng  

1/ PGS Phạm Khánh Phong Lan, PGĐ Sở Y Tế TPHCM: 6 ISI publications, đạt PGS 
trung bình do JIPV hạ chuẩn. 

Trả lời  

2. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 11:13 sáng  

2/ PGS Nguyễn Văn Nhờ, Trưởng phòng KHCN&DA, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng 
phòng Thí nghiệm Hệ thống năng lượng, ĐHBK TPHCM: vừa công bố bài ISI trên tạp 
chí TOP 1 chuyên ngành hẹp AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS.  

Xin giới thiệu “Đơn đề nghị xoá kém” của Editor inhainha: 

Theo thông tin mới nhận được thì 1 bài báo của PGS Nguyễn Văn Nhờ đã accepted trên 
tạp chí TOP chuyên ngành Electrical and Electronic Engineering: IEEE Transactions On 
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Industrial Electronics (*) nên đề nghị JIPV xóa danh hiệu kém cho PGS Nguyễn Văn 
Nhờ, nếu có thể đặt cách cho PGS Nguyễn Văn Nhờ vào trong danh sách công bố ISI. 
Cũng đề nghị JIPV gửi thư thông báo và chúc mừng đến PGS Nguyễn Văn Nhờ. 
www4.hcmut.edu.vn/~nvnho/papers.htm 

Rất vui mừng và xin được trân trọng gọi Thầy là PGS vì Thầy rất xứng đáng được nể 
trọng vì những nỗ lực và phấn đấu nghiên cứu vì nền khoa học nước nhà. Có lẽ việc xét 
kém trước kia đối với cá nhân Thầy đã gây nhiều phiền phức, ảnh hưởng đến uy tín cá 
nhân nhưng ngược lại mong Thầy hiểu mục đích và ủng hộ hành động của JIPV. Thầy 
hãy xem như Thầy (vàng) đã được thử trong lò lửa JIPV vậy và qua đợt thử này thì uy tín 
và tiếng tăm của Thầy sẽ được nâng lên tầm cao mới với việc xác nhận của JIPV: Thầy là 
một PGS có năng lực. Và riêng đánh giá của cá nhân em (người đã đề nghị xem xét năng 
lực của Thầy), Thầy đã là chuyên gia hàng đầu của trường ĐHBK TPHCM nói riêng và 
cả nước nói chung trong lĩnh vực Thiết bị điện. Qua trường hợp của Thầy có thể chứng 
minh được rằng những nhà khoa học tốt nghiệp tại các nước XHCN ở Đông Âu vẫn có 
thể thích nghi và vươn lên trong môi trường học thuật Tây Âu nếu nỗ lực nghiên cứu 
nghiêm túc. Và qua đó cũng cho thấy rằng những trường hợp vin vào yếu tố Đông Âu để 
biện minh cho năng lực yếu kém của mình chỉ là ngụy biện. 

Cuối cùng chúc Thầy nhiều sức khỏe, nghiên cứu thành công, xuất bản nhiều công trình 
tốt hơn nữa và góp phần nâng cao nền khoa học nước nhà. Và bây giờ JIPV cũng có thể 
yên tâm mà tin rằng những thế hệ học trò thầy đào tạo sẽ là những nhân tài của đất nước. 

(*) Thứ hạng của tạp chí IEEE Transactions on Industrial Electronics 
Journal Summary List 
Journal Title Changes 
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Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 53) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 ] 
Next Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page 
Page 1 of 3 
Ranking is based on your journal and sort selections. 
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1 IEEE T IND ELECTRON 0278-0046 9014 5.468 4.665 0.460 454 4.8 0.01228 0.536 
2 IEEE T AUTOMAT CONTR 0018-9286 23227 3.293 4.828 0.216 301 >10.0 0.04562 
1.461 
3 AUTOMATICA 0005-1098 12382 3.178 4.013 0.278 388 8.0 0.03130 1.242 
4 J MACH LEARN RES 1532-4435 3328 3.116 5.881 0.305 95 5.0 0.02662 2.800 
5 IEEE ROBOT AUTOM MAG 1070-9932 709 3.000 2.584 0.256 39 4.3 0.00197 0.515 
6 IEEE CONTR SYST MAG 1066-033X 2245 2.827 2.731 0.441 34 8.2 0.00436 0.999 
7 INT J INNOV COMPUT I 1349-4198 907 2.791 2.697 0.253 296 2.1 0.00265 0.389 
8 IEEE T SYST MAN CY B 1083-4419 3991 2.361 2.992 0.268 149 5.1 0.01250 0.792 
9 IEEE T IND INFORM 1551-3203 227 2.356 2.565 0.286 28 2.6 0.00069 0.364 
10 J ROBOTIC SYST 0741-2223 905 2.250 1.207 0 >10.0 0.00141 0.387 

====================================================== 

JIPV@: Ngoài ra, việc PGS Nguyễn Văn Nhờ đã xoá danh sách những danh hiệu “quốc 
tế” không có giá trị khoa học trên homepage của anh được JIPV đánh giá rất cao. Điều 
này cho thấy anh là một người biết tự trọng, cầu tiến, và xứng đáng là tấm gương cho 
nhiều GS, PGS dỏm noi theo. JIPV xin gửi lời chúc mừng đến PGS Nguyễn Văn Nhờ, 
gia đình anh và nhóm nghiên cứu của anh. Hình ảnh của PGS Nhờ sẽ được xoá khỏi JIPV 
sau 1 tháng kể từ khi quyết định xoá kém được JIPV ban hành. 

Trả lời  

3. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 11:17 sáng  

3/ PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – Trường Đại học Tây Nguyên: PGS.TS, Trưởng Bộ 
môn Sinh học thực vật, Giám đốc Trung tâm Sinh học: vừa công bố một công trình 
trên CARBOHYD POLYM, TOP 5 trong Applied Chemistry , vào tháng 7 năm 2010 
(theo tiêu chuẩn 1.1). 

Quá trình phản biện xóa dỏm có thể xem tại đây: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-
nguy%E1%BB%85n-anh-dung-%E2%80%93-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-
d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-tay-nguyen-%E2%80%9Cpgs-ts%E2%80%9D-
tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-b%E1%BB%99-mon-sinh-h%E1%BB%8Dc-th/ 

Trả lời  

4. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:52 sáng  
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[...] cũng mong có nhiều người được xóa dỏm, nhiều người có bài ISI (mời bác xem 
Phòng xóa dỏm và Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học của JIPV). Thống kê không phải là 
vấn đề lớn [...] 

Trả lời  
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Thư viện 
Các bài báo hay (Thế nào là nghiên cứu khoa học, nhà khoa 
học, công bố khoa học?) 

 

Vietscience says: 

Năm mới, chỉ tiêu mới 

Xin các bạn thông cảm cho cái tiêu đề có màu sắc thời “bao cấp” đó, nhưng tôi chưa 
nghĩ ra chữ nào hay hơn. Để tôi giải thích … 

Thế là năm 2010 đã đến với chúng ta. Theo thông lệ, cứ mỗi lần tiễn đưa năm cũ và 
chào đón năm mới, chúng ta nhìn về những gì mình đã làm trong năm qua. Tôi có thói 
quen đếm xem năm qua Việt Nam đã có bao nhiêu ấn phẩm khoa học trên các tập san 
khoa học quốc tế. Con số năm nay (2009) là ~1100, tức tăng khoảng 10% so với năm 
ngoái và 2,2 lần só với năm 2004. Như vậy số bài báo khoa học của VN đã lần đầu tiên 
vượt con số 1000 bài. Đó là một tin mừng. 

Nhưng mình tăng thì các nước láng giềng cũng tăng. Số bài báo khoa học của ta bằng 
1/3 của Thái Lan (năm 2004, ta chỉ bằng1/4 Thái Lan), 1/5 của Singapore (năm 2004 ta 
bằng 1/10). Các con số này cho thấy tỉ lệ tăng trưởng của chúng ta nhanh hơn Thái Lan 
và Singapore, và chúng ta đang dần dần rút ngắn khoảng cách giữa ta và hai nước này. 
Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn khá lớn, và theo ước tính của tôi thì chúng ta cần đến 
10 năm nữa mới có thể vượt qua Thái Lan. Còn Singapore thì tạm thời chúng ta chưa đặt 
mục tiêu vượt qua họ, do chúng ta xuất phát từ một cái base thấp quá. 

Ngành y sinh học vẫn là ngành chủ đạo, đóng góp nhiều bài báo khoa học cho Việt Nam 
nhất. Khoảng 1/5 những bài báo khoa học trên các tập san quốc tế là thuộc về lĩnh vực y 
học, sinh học, và công nghệ sinh học. Ngành toán và vật lí, mỗi ngành chỉ chiếm khoảng 
7-8% tổng số bài báo khoa học từ Việt Nam. Tuy nhiên, đại đa số những bài báo về y 
sinh học của Việt Nam là do hợp tác với đồng nghiệp ngoại quốc, chứ con số “nội lực” 
(tức hoàn toàn do VN đứng tên tác giả) chỉ chiếm 2% tổng số. 

So sánh với Thái Lan, tôi thấy các lĩnh vực nghiên cứu “mạnh” của Thái Lan tập trung 
vào các ngành khoa học ứng dụng và y sinh học. Các lĩnh vực “top 10” của Thái Lan là: 
công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, sinh học phân tử, khoa học vật liệu, vi sinh 
học, khoa học môi trường, bệnh truyền nhiễm, polymer, và hóa học. Còn “top” của Việt 
Nam là y sinh học, vật lí, toán học, và khoa học môi trường. Nói cách khác, hoạt động 
khoa học Thái Lan nghiêng về lĩnh vực ứng dụng, còn Việt Nam nghiêng về khoa học 
cơ bản (như toán và vật lí). 

Về chất lượng, đại đa số các bài báo khoa học Việt Nam được công bố trên những tập 
san có impact factor rất thấp. Chẳng hạn như trong ngành y sinh học (một lĩnh vực 
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tương đối mạnh của nước ta), phần lớn các bài báo đều công bố trên tập san có chỉ số IF 
dưới 3 như American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (IF= 2,5), Journal of 
Clinical Microbiology (IF=3,5), Tropical Medicine & International Health (IF=2,6), 
International Journal of Tubeculosis and Lung Disease (IF=2), Chemical and 
Pharmaceutical Bulletin (IF=1.3). Ngay cả các ngành như toán và vật lí, phần lớn bài 
báo từ Việt Nam cũng chỉ công bố trên các tập san có chỉ số IF thấp (dưới 1). 

Quay lại con số ấn phẩm khoa học: chúng ta cần đặt con số vào số lượng giáo sư và phó 
giáo sư. Theo báo Nhân Dân, tính từ năm 1980 đến nay, VN đã công nhận 8398 giáo sư 
và phó giáo sư (con số chính xác là 1336 GS và 7062 PGS). Như vậy, số bài báo khoa 
học trên mỗi giáo sư và phó giáo sư chỉ khoảng 0.13, hay nói cách khác, phải cần đến 
gần 8 GS/PGS mới cho ra một bài báo khoa học. Như vậy, có thể nói rằng năng suất 
khoa học của chúng ta quá kém. 

Do đó, trong năm mới tôi đề nghị các Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Y tế, v.v… ra chỉ tiêu cho mỗi giáo sư hay phó giáo sư phải công bố một bài báo 
khoa học trên các tập san quốc tế. Nếu trong vòng 2 năm mà họ không có bài báo khoa 
học nào trên các tập san quốc tế, họ sẽ bị miễn nhiệm. Tôi tin rằng với qui định này, 
chúng ta chúng ta không cần đến 10 năm mới đuổi kịp Thái Lan, mà có thể vượt qua 
Singapore một cách dễ dàng ngay từ bây giờ. 

Nhân dịp này, tôi xin mến chúc các bạn xa gần, các bạn đã quen và chưa quen, các bạn 
tôi đã từng gặp và chưa gặp ngoài đời một năm mới nhiều may mắn và an lành. 
Nguyễn Văn Tuấn 
Originally posted at 10:57PM, 7 March 2010 PDT ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (a group admin) edited this topic 5 months ago.  

 

Vietscience says: 

Nhà khoa học tử tế… mà cô đơn 

Chỉ trong vòng ba năm kể từ ngày thành lập, nhóm nghiên cứu Vật lý tính toán do PGS-
TS Võ Văn Hoàng, Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý tính toán, khoa Khoa học ứng 
dụng, ĐH Bách khoa (BK) TP.HCM gây dựng đã công bố 38 bài báo khoa học trên 
nhiều tạp chí khoa học uy tín quốc tế, trong đó đa số đều do ông đứng chủ biên… 

Tốt nghiệp Tiến sĩ (TS – Candidate) ngành Vật lý tính toán ở Nga năm 1991, về nước, 
chàng thanh niên Võ Văn Hoàng chọn làm việc tại ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. 
Nhưng rồi bị yêu cầu thẳng phải chuyển sang hướng Vật lý thực nghiệm, ông rơi vào 
hoàn cảnh gần như không có điều kiện và cơ hội làm việc. Giai đoạn đó, muốn làm khoa 
học (KH), ông phải im lặng qua Phân viện KH VN làm thêm. 

Nhưng sau khi có vài bài báo đăng trên tạp chí KH trong nước, ông lại nhận ra: phải dựa 
vào chuẩn quốc tế! Nếu dựa vào chuẩn trong nước, ông sẽ quanh quẩn mãi trong “ao 
làng”. 
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Ông tìm đường kết nối ra thế giới bên ngoài. 

Thời gian đầu, chỉ dừng lại ở những bài báo trên các tạp chí nhỏ, chưa phải dạng uy tín 
trên thế giới. 
Nỗ lực từ hai bàn tay trắng 
Năm 2004, cơ hội làm nghiên cứu sau TS (post-doc) tại ĐH Chungbuk, Hàn Quốc trở 
thành một bước ngoặt đối với ông. Ông tranh thủ mọi điều kiện để làm việc. Gần như 6 
tháng không ra khỏi trung tâm thành phố, cập nhật và nâng cao thông tin, kiến thức mình 
tụt hậu, tìm hướng nghiên cứu mới “bung” ra… 

Đầu năm 2006, sang ĐH Bách khoa TP.HCM, ông bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên về lý 
tưởng một phòng thí nghiệm Vật lý tính toán (PTN VLTT). 

Vậy là, sau 10 năm chật vật để ổn định cuộc sống kể từ ngày về nước, ông mới được thật 
sự “lao” vào cái nghiệp của mình: nghiên cứu khoa học (NCKH)! 

Ban đầu, phòng chỉ có một mình ông. Đến năm 2007, chỉ có ba thầy trò cho một phòng 
nghiên cứu. Đến nay, phòng có 9 người. 

PTN đơn sơ như một văn phòng: một tấm bảng trắng, mấy bàn làm việc kê dọc, một cái 
tủ nhỏ khiêm nhường và 8 chiếc máy tính (trong đó có hai chiếc do trường trang bị, một 
được tặng khi ra nước ngoài làm việc, còn lại đều do ông góp nhặt, bỏ tiền túi ra mua 
dần dần). 
Thực ra, nó được trưng dụng từ văn phòng của bộ môn Vật lý ứng dụng của khoa Khoa 
học ứng dụng. 
Thông thường, trang bị cho một PTN VLTT quy mô nhỏ phải có khoảng 40 máy tính tốc 
độ cao nối mạng qua một hệ thống máy chủ (server) mạnh, cùng những trang thiết bị 
phụ trợ: máy in, laptop + projector… Nhưng đấy vẫn là ước mơ! Hiện ông và học trò 
vẫn phải… nhập nhờ vào hệ thống mạng của các nơi khác, thậm chí của cả đồng nghiệp 
nước ngoài để tính toán. 

Vậy mà chỉ trong vòng ba năm, nhóm nghiên cứu do ông gây dựng đã công bố được 38 
bài báo khoa học, với tổng IF (Impact Factor – chỉ số phản ánh mức độ tham chiếu của 
cộng đồng khoa học vào các bài báo) > 52, đăng trên nhiều tạp chí khoa học uy tín quốc 
tế: Physical Review B, E (Hội Vật lý Mỹ), European Physical Journal B, D (Hội Vật lý 
châu Âu)… 

Nhà khoa học tử tế… 

“Ấn tượng về số lượng”, đó là nhận xét của những người từng xem công trình KH công 
bố trên tạp chí quốc tế. Chẳng hạn năm 2007, có thể đếm đến 17 bài báo công bố trên 
các tạp chí khá uy tín của châu Âu và Mỹ. Nói như GS Vật lý Trần Thanh Minh: 
“Những bài báo đó cho thấy anh Hoàng là người làm KH nghiêm túc và tử tế!”. 

Hoạt động KH sôi nổi ở nước ngoài, hiện ông đang là phản biện thường trực (regular 
referee) của các tạp chí: Non-Crystalline Solids (Mỹ), Nanotechnology (Anh quốc), 



Central European Journal of Physics (Hội Vật lý châu Âu); tham gia viết sách do Nhà 
xuất bản Nova Science Publishers.Inc, New York mời; được International Biographical 
Centre (Cambridge, England) trao tặng danh hiệu The Leading Scienctist of the World 
of 2007, 2008… Anh Ngô Minh Toàn, làm post-doc ngành Vật lý sinh học tại ĐH 
Maryland, Mỹ, khâm phục: “đa số các bài báo được thực hiện ở trong nước, nên tôi nghĩ 
anh Hoàng đã làm việc rất nghiêm túc và cực kì có năng lực. Rất hiếm nhà nghiên cứu 
làm việc tại VN có thể làm được như vậy.” 

Ông được thầy mình, GS David K. Belashchenko, cây đại thụ trong lĩnh vực Vật lý chất 
lỏng và chất rắn có cấu trúc phi tinh thể, khoa Vật lý & Hóa học, Học viện Công nghệ 
Moscow (Moscow State Technological University – tiền thân là Trường Thép & Hợp 
kim Moscow, Nga), nhận xét là: “một nhà KH cẩn thận và chính xác”, với đa số bài báo 
trong thời gian qua của ông “đều cho thấy ông là người đi đầu trong lĩnh vực đó”. 
Còn GS Matthieu Micoulaut, ĐH Universite Pierre et Marie (Paris, Pháp), đã đọc, 
nghiên cứu, tham dự nhiều hội thảo và trích dẫn nhiều bài báo của ông, cho biết: «Tôi 
nhận thấy chính sự tính toán và cân nhắc kĩ lưỡng trong các nghiên cứu, là sự tích góp 
được từ những kinh nghiệm trước đây, đã tạo nên những nghiên cứu thành công cho 
anh.” 
Ở ba hướng nghiên cứu chính (Vật lý vật liệu tính toán, Vật lý nano tính toán và Vật lý 
thống kê tính toán) mà ông đã nhắm tới và mở dần ra trong vòng 3 năm qua cho PTN, có 
thể kể đến Vật lý nano tính toán: đi theo hướng nghiên cứu những hạt nano có cấu trúc 
vô định hình, phân bố nguyên tử hỗn độn. (Trước nay người ta chỉ làm hạt nano cấu trúc 
tinh thể, những nguyên tử phân bố ở những vị trí cố định trong không gian). 

Đây là lĩnh vực mà nhóm nghiên cứu đi tiên phong, được các nhà KH trong ngành trên 
thế giới công nhận. Đến nay nhóm đã công bố hơn 19 bài báo về hướng này… Ông 
khẳng định: “Nếu đi được hết những định hướng này, công việc cho nhóm sẽ đủ đi trong 
10 năm tới!”. 

… mà cô đơn 

Nói chuyện với ông, tình cờ biết ông mới nhận được 3 hồ sơ của người nước ngoài đề 
nghị qua VN làm việc và làm post-doc với ông. Vì họ nghĩ ông có một LAB lớn để làm 
việc. 
Ông cười: “Tôi bảo họ là tôi sẵn sàng hướng dẫn, nhưng xin được tài trợ kinh phí để 
sống và làm việc ở đâu thì sang, chứ tôi thì không có tiền”. 

Nói vậy là để “chặn đường” người ta, chứ ông buồn. Gần 20 năm làm việc trong nước, 
ông thú thật mình chỉ được chi tất cả hơn 300 triệu đồng cho NCKH… 
Hai năm gần đây, người ta bắt đầu chú ý đến ông vì bài báo KH quốc tế… được quan 
tâm (!) 
Hỏi “dường như thầy là nhà KH cô đơn”, ông dừng lại, ôm mặt thở dài: “Tôi rất muốn 
có SV vào để giao cho làm những hướng tôi thấy ở mức vừa vặn, nhưng không có nhiều 
người để giao. Bây giờ tôi sợ mình phải dạy các môn đại cương quá nhiều đến nỗi không 
nghiên cứu được…”. 



Tâm huyết và trăn trở với nền giáo dục nói chung, KH VN nói riêng, ông khẳng định: 
“Thật ra nếu thay đổi cách thức quản lý KH và cách làm KH hiện nay, với chính sách 
theo tiêu chuẩn quốc tế thì trong vòng chừng 5, 7 năm tới, KH mình phát triển rất mạnh. 
Tôi biết còn không ít anh em không thua kém gì đồng nghiệp quốc tế, vì lí do này, lí do 
nọ mà họ còn ở ẩn, chưa bật được đấy thôi”. 

Ông vẫn bảo: “Dù khó khăn cỡ nào, cũng quyết tâm đi tới đích”. Ông tin tưởng và chờ 
mong trái ngọt mình đã và đang trồng trong KH, mảnh đất đầy sáng tạo mà không ai có 
thể nói trước được điều gì sẽ đến ở thì tương lai… 
“Học trò cứng cáp rồi, tôi đưa các em đi ngay!” 
Từ một góc phòng thí nghiệm đơn sơ thế này, PGS-TS Võ Văn Hoàng mong ước đưa 
học trò đi thật xa! – ảnh: L.Quỳnh 
PGS-TS Hoàng nặng lòng với nghiên cứu, đau đáu với đào tạo người. Có lẽ vì vậy, 
không khó hiểu khi người ta kể rằng: ông không chỉ khắt khe với chính mình, mà còn 
đòi hỏi rất cao với các học trò. 
SV được tuyển chọn vào PTN từ năm 3, vào là được rèn ngay tức khắc: trình độ tiếng 
Anh được nâng lên 100% bằng những buổi họp nhóm nghiên cứu theo chuyên đề 
(seminar) hoàn toàn bằng tiếng Anh; đưa SV tham gia các hội nghị khoa học trong nước, 
quốc tế; mạnh dạn cho SV tham gia viết bài báo đăng trên tạp chí quốc tế;… 

Học trò đủ cứng cáp rồi, thường là ra trường được 1 – 2 năm, ông chủ trương đưa toàn 
bộ đi học nước ngoài, làm nghiên cứu sinh, post–doc bằng chính những suất học bổng 
do các em tự kiếm được. Để học trò đủ trưởng thành về mọi mặt, nhất là khả năng 
nghiên cứu KH độc lập. Ông mong “sau này các em trở về, đủ lực tách nhóm, mở nhóm 
mới, trên cơ sở bình đẳng, hợp tác…” 

Nhấn mạnh “hầu hết nhân lực trẻ trong nước có nền cơ bản đã yếu lại còn nhiễm cung 
cách làm việc thiếu tính chuyên nghiệp”, ông thẳng thắn: “…muốn bảo vệ TS, anh phải 
ít nhất có hai bài báo KH đăng trên tạp chí quốc tế. Nhưng chúng ta hiện không có đủ 
lượng giáo sư (GS) hướng dẫn TS đạt chuẩn quốc tế. Theo tôi, hiện nay chúng ta chỉ có 
3-5% lượng GS đáp ứng nhu cầu này. Ít, nhưng chấp nhận ít, rồi chúng ta sẽ có nhiều. 
Để những GS không có khả năng xuống, dọn đường cho lớp trẻ đi lên…”. 

Trích từ trang: www.tinmoi.vn/Nha-khoa-hoc-tu-te-ma-co-don-037530.html 

Đây là link đến các paper mà PGS-TS Võ Văn Hoàng đã công bố, thật đáng kính nhất là 
ở điều kiện nước ta 
scirus.com/srsapp/search?q=V%c3%b5+V%c4%83n+Ho%c3%a0ng&am… 
Originally posted 5 months ago. ( permalink ) 
Vietscience edited this topic 5 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin cảm ơn bác đã phổ biến bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn (chúng tôi thấy ông này 
lo cho đất nước đến mức rất cảm động). 

Chúng tôi cũng đã “cố tình” xét phong hàm dỏm cho GS Võ Văn Hoàng. Nhưng chúng 
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tôi cũng thành thật xin lỗi anh Hoàng là anh không đạt được danh hiệu GS dỏm, và anh 
cũng không còn cơ hội phấn đấu cho danh hiệu này, vì số lượng công trình ISI vượt xa 
so với hàng tá cái gọi là “giáo sư$ đầu ngành” trong cả nước. Xin “chia buồn” và cũng 
xin chúc mừng anh. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 

Vietscience says: 

Có thể bài báo trích dẫn này không mới với bạn, nhưng mới với một số GS, PGS TS đã 
được phong hàn dởm, mời các bạn tham khảo bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn 

Thế nào là một “bài báo khoa học” ? 

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan 
trọng. Nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa 
học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa 
học của nhà nghiên cứu. Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung nhất trí rằng cái chỉ 
tiêu số 1 để đề bạt một nhà khoa học là dựa vào số lượng và chất bài báo khoa học đã 
công bố trên các tập san chuyên ngành [1]. Trên bình diện quốc gia, số lượng bài báo 
khoa học là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật và hiệu suất khoa học của một 
nước. Chính vì thế mà tại các nước Tây phương, chính phủ có hẳn một cơ quan gồm 
những chuyên gia chuyên đo đếm và đánh giá những bài báo khoa học mà các nhà khoa 
học của họ đã công bố trong năm. 

Nhưng cũng giống như sản phẩm công nghệ có nhiều hình thức và giá trị khác nhau, các 
bài báo khoa học cũng xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau và giá trị cũng không đồng 
nhất. Đối với người ngoài khoa học và công chúng nói chung, phân biệt được những bài 
báo này không phải là một chuyện dễ dàng chút nào. Thật ra theo kinh nghiệm của 
người viết bài này, ngay cả trong giới khoa bảng và giáo sư đại học, có khá nhiều người 
vẫn chưa biết thế nào là một bài báo khoa học nghiêm chỉnh và có lẽ vì hiểu sai cho nên 
một số giáo sư đã trình bày trong lí lịch khoa học của mình một cách thiếu chính xác, có 
khi khá khôi hài. Bài viết ngắn này sẽ bàn qua về tiêu chuẩn của một bài báo khoa học. 
Phần lớn những phát biểu trong bài viết này được rút ra từ kinh nghiệm thực tế trong 
lĩnh vực y sinh học, và có thể không hoàn toàn đúng cho các lĩnh vực nghiên cứu khác 
mà bạn đọc có thể bổ sung thêm. 
Bài báo khoa học 

Nói một cách ngắn gọn, bài báo khoa học (tiếng Anh: “scientific paper” hay có khi viết 
ngắn là paper) là một bài báo có nội dung khoa học được công bố trên một tập san khoa 
học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review) của tập san. Ở đây có 
ba vế của định nghĩa mà bài này sẽ lần lược bàn đến: nội dung bài báo, tập san, và cơ 
chế bình duyệt. Trước hết xin bàn về nội dung khoa học của một bài báo. 

Như nói trên, giá trị khoa học của một bài báo tùy thuộc một phần lớn vào nội dung của 
bài báo. Bởi vì báo cáo khoa hoc xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, giá trị của 
chúng cũng không nhất thiết đồng nhất. Sau đây là một số bài báo khoa học thông 
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thường và tôi xếp loại theo thang giá trị (cao nhất đến thấp nhất). 

Thứ nhất là những bài báo mang tính cống hiến nguyên thủy (original contributions). 
Đây là những bài báo khoa học nhằm báo cáo kết quả một công trình nghiên cứu, hay đề 
ra một phương pháp mới, một ý tưởng mới, hay một cách diễn dịch mới. Có khi một 
công trình nghiên cứu có thể có nhiều phát hiện mới, và cần phải có nhiều bài báo 
nguyên thủy để truyền đạt những phát hiện này. Một công trình nghiên cứu lâm sàng đối 
chứng ngẫu nhiên (randomized clinical trials) hay một công trình dịch tễ học lớn có thể 
có đến hàng trăm bài báo nguyên thủy. 

Cống hiến mới cho khoa học không chỉ giới hạn trong phát hiện mới, mà có thể bao gồm 
cả những phương pháp mới để tiếp cận một vấn đề cũ, hay một cách diễn dịch mới cho 
một phát hiện xa xưa. Do đó các bài báo khoa học ở dạng này cũng có thể xem là những 
cống hiến nguyên thủy. Tất cả những bài báo này đều phải qua hệ thống bình duyệt một 
cách nghiêm chỉnh. 

Tất cả các bài báo thể hiện những cống hiến nguyên thủy, trên nguyên tắc, đều phải 
thông qua hệ thống bình duyệt trước khi được công bố. Một bài báo không hay chưa qua 
hệ thống bình duyệt chưa thể xem là một “bài báo khoa học”. 

Thứ hai là những bài báo nghiên cứu ngắn, mà tiếng Anh thường gọi là “short 
communications”, hay “research letters”, hay “short papers”, v.v… Đây là những bài 
báo rất ngắn (chỉ khoảng 600 đến 1000 chữ, tùy theo qui định của tập san) mà nội dung 
chủ yếu tập trung giải quyết một vấn đề rất hẹp hay báo cáo một phát hiện nhỏ nhưng 
quan trọng. Những bài báo này vẫn phải qua hệ thống bình duyệt nghiêm chỉnh, nhưng 
mức độ rà soát không cao như các bài báo cống hiến nguyên thủy. Cần phải nói thêm ở 
đây là phần lớn những bài báo công bố trên tập san Nature (một tập san uy tín vào hàng 
số 1 trong khoa học) là “Letters”, nhưng thực chất đó là những bài báo nguyên thủy có 
giá trị khoa học rất cao, chứ không phải những lá thư thông thường. 

Thứ ba là những báo cáo trường hợp (case reports). Trong y học có một loại bài báo 
khoa học xuất hiện dưới dạng báo cáo trường hợp, mà trong đó nội dung xoay quanh chỉ 
một (hay một số rất ít) bệnh nhân đặc biệt. Đây là những bệnh nhân có những bệnh rất 
hiếm (có thể 1 trên hàng triệu người) và những thông tin như thế cũng thể hiện một sự 
cống hiến tri thức cho y học. Những báo cáo trường hợp này cũng qua bình duyệt, 
nhưng nói chung không khó khăn như những bài báo nguyên thủy. 

Thứ tư là những bài điểm báo (reviews). Có khi các tác giả có uy tín trong chuyên môn 
được mời viết điểm báo cho một tập san. Những bài điểm báo không phải là những cống 
hiến nguyên thủy. Như tên gọi (cũng có khi gọi là perspective papers) bài điểm báo 
thường tập trung vào một chủ đề hẹp nào đó mà tác giả phải đọc tất cả những bài báo 
liên quan, tóm lược lại, và bàn qua về những điểm chính cũng như đề ra một số đường 
hướng nghiên cứu cho chuyên ngành. Những bài điểm báo thường không qua hệ thống 
bình duyệt, hay có qua bình duyệt nhưng không nghiêm chỉnh như những bài báo khoa 
học nguyên bản. 



Thứ năm là những bài xã luận (editorials). Có khi tập san công bố một bài báo nguyên 
thủy quan trọng với một phát hiện có ý nghĩa lớn, ban biên tập có thể mời một chuyên 
gia viết bình luận về phát hiện đó. Xã luận cũng không phải là một cống hiến nguyên 
thủy, do đó giá trị của nó không thể tương đương với những bài báo nguyên thủy. Thông 
thường, các bài xã luận không qua hệ thống bình duyệt, mà chỉ được ban biên tập đọc 
qua và góp vài ý nhỏ trước khi công bố. 

Thứ sáu là những thư cho tòa soạn (letters to the editor). Nhiều tập san khoa học dành 
hẳn một mục cho bạn đọc phản hồi những bài báo đã đăng trên tập san. Đây là những 
bài viết rất ngắn (chỉ 300 đến 500 chữ, hay một trang — tùy theo qui định của tập san) 
của bạn đọc về một điểm nhỏ nào đó của bài báo đã đăng. Những thư này thường phê 
bình hay chỉ ra một sai lầm nào đó trong bài báo khoa học đã đăng. Những thư bạn đọc 
không phải qua hệ thống bình duyệt, nhưng thường được gửi cho tác giả bài báo nguyên 
thủy để họ đáp lời hay bàn thêm. Tuy nói là thư bạn đọc, nhưng không phải thư nào 
cũng được đăng, nếu không nêu được vấn để một cách súc tích và có ý nghĩa. 

Và sau cùng là những bài báo trong các kỉ yếu hội nghị. Trong các hội nghị chuyên 
ngành, các nhà nghiên cứu tham dự hội nghị và muốn trình bày kết quả nghiên cứu của 
mình thường gửi bài báo để đăng vào kỉ yếu của hội nghị. Có hai loại bài báo trong 
nhóm này: nhóm 1 gồm những bài báo ngắn (proceedings papers), và nhóm 2 gồm 
những bản tóm lược (abstracts). 

Những bài báo xuất hiện dưới dạng “proceeding papers” thường ngắn (khoảng 5 đến 10 
trang), mà nội dung chủ yếu là báo cáo sơ bộ những phát hiện hay phương pháp nghiên 
cứu mới. Tùy theo hội nghị, đại đa số những bài báo dạng này không phải qua hệ thống 
bình duyệt, hay có qua nhưng cũng không nghiêm chỉnh như hệ thống bình duyệt của 
những bài báo nguyên thủy. Cần nhấn mạnh rằng đây không phải là những bài báo khoa 
học bởi vì chúng chưa xuất hiện trên các tập san khoa học và qua bình duyệt nghiêm 
chỉnh. 

Các bản tóm lược, như tên gọi, thực chất là những bản tin khoa học ngắn (chỉ dài từ 250 
chữ đến 500 chữ) mà nội dung là tóm tắt một công trình nghiên cứu. Những bản tin này 
cũng không qua hệ thống bình duyệt. (Thực ra, không ai có thể thẩm định một công trình 
nghiên cứu với 250 hay 500 chữ!) Vả lại, một hội nghị chuyên môn có khi nhận đến 
5000 bài tóm lược, cho nên ban tổ chức không thể có đủ người để làm công việc bình 
duyệt bài vở một cách kĩ lưỡng và có hệ thống. Phần lớn, nếu không muốn nói là 100%, 
các bài tóm lược đều được chấp nhận cho in trong các kĩ yếu của hội nghị. Một lí do để 
chấp nhận tất cả các bài tóm lược là ban tổ chức muốn có nhiều người dự hội nghị 
(nhiều người tham dự cũng có nghĩa là tăng thu nhập cho ban tổ chức) cho nên họ không 
muốn từ chối một bài báo nào. 

Tập san khoa học và hệ số ảnh hưởng 

Trong hoạt động khoa bảng, các tập san khoa học là những tờ báo xuất bản định kì, có 
thể là mỗi tuần một lần, mỗi tháng, hay mỗi 3 tháng, thậm chí hàng 6 tháng một lần. 
Mục tiêu chính của các tập san khoa học là chuyên chở thông tin đến giới nghiên cứu 



khoa học nhằm từng bước phát triển khoa học. Các tập san khoa học còn là những diễn 
đàn khoa học để giới khoa học có cùng chuyên môn trao đổi và học hỏi với nhau. Phần 
lớn các tập san khoa học rất chuyên sâu về một bộ môn khoa học như American Heart 
Journal (chuyên về tim), American Journal of Epidemiology (dịch tễ học), Bone 
(xương), Blood (máu), Neurology (thần kinh học) … nhưng một số tập san như Science, 
Nature, Proceedings of the National Academy of Science USA … công bố tất cả nghiên 
cứu từ bất cứ bộ môn khoa học nào. 

Trên thế giới ngày nay, có khoảng 3000 tập san y sinh học được công nhận, và con số 
vẫn tăng mỗi năm. (Được công nhận ở đây có nghĩa là được nằm trong danh sách của tổ 
chức Index Medicus). Tiêu chuẩn mà các tập san này dựa vào để công bố hay không 
công bố một bài báo khoa học cũng rất khác nhau. Một số tập san như Science, Nature, 
Cell, hay Physical Reviews chỉ công bố những bài báo khoa học mà ban biên tập cho 
rằng thể hiện những cống hiến cơ bản, những phát hiện quan trọng, hay những phương 
pháp mới có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học. Do đó, các tập san 
này từ chối công bố hầu hết các bài báo khoa học gửi đến cho họ. Theo một báo cáo gần 
đây các tập san này chỉ công bố khoảng 1% những bài báo họ nhận được hàng năm. Nói 
cách khác, họ từ chối khoảng 99% bài báo. Trong y học, các tập san hàng đầu như New 
England Journal of Medicine, Lancet, và JAMA từ chối khoảng 95% các bài báo gửi 
đến, và chỉ công bố những bài báo quan trọng trong y khoa. 

Giá trị khoa học của một bài báo do đó không chỉ tùy thuộc vào nội dung, mà tập san 
công bố cũng đóng một vai trò quan trọng. Chẳng hạn như trong y học một bài báo trên 
các tập san lớn như New England Journal of Medicine (NEJM) hay Lancet có giá trị hơn 
hẳn một bài báo trên các tập san y học của Pháp hay Singapore Medical Journal. Điều 
này đúng bởi vì những công trình nghiên cứu quan trọng thường được công bố trên các 
tập san lớn và có nhiều người đọc, nhưng quan trọng hơn hết là những tập san này có 
một hệ thống bình duyệt nghiêm túc. 

Uy tín và giá trị của một tập san thường được đánh giá qua hệ số ảnh hưởng (Impact 
Factor hay IF). IF được tính toán dựa vào số lượng bài báo công bố và tổng số lần những 
bài báo đó được tham khảo hay trích dẫn (citations). Theo định nghĩa hiện hành, IF của 
một tập san trong năm là số lần tham khảo trung bình các bài báo được công bố trên tập 
san trong vòng 2 năm trước [2]. Chẳng hạn như trong 2 năm 1981 và 1982, Tập san 
Lancet công bố 470 bài báo khoa học nguyên thủy; trong năm 1983 có 10.011 bài báo 
khác trên các tất cả các tập san (kể cả Lancet) có tham khảo hay trích dẫn đến 470 bài 
báo đó; và hệ số IF là 10.011 / 470 = 21,3. Nói cách khác, tính trung bình mỗi bài báo 
nguyên thủy trên tờ Lancet có khoảng 21 lần được tham khảo đến hay trích dẫn. 

Vì yếu tố thời gian của việc tính toán, cho nên hệ số IF cũng thay đổi theo thời gian và 
cách xếp hạng tập san cũng thay đổi theo. Chẳng hạn như vào thập niên 1990s British 
Medical Journal từng nằm trong nhóm các tập san hàng đầu trong y học, nhưng đến đầu 
thế kỉ 21 tập san này bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong y sinh học, có một số tập san y 
học thuộc vào hàng “top 10” như sau (theo số liệu năm 2003): Annual review of 
immunology. (52,28), Annual review of biochemistry (37,65), Physiological reviews 
(36,83), Nature reviews Molecular cell biology (35,04), New England Journal of 



Medicine (34,83), Nature reviews Cancer (33,95), Nature (30,98), Nature medicine 
(30,55), Annual review of neuroscience (30,17), Science (29,16), Cell (26,63), Nature 
genetics (26,49), Lancet (18,32), Journal of clinical investigation (14,30), v.v… (Chi tiết 
có thể tham khảo trong bản thống kê phía dưới bài viết). 

Do đó, tập san nào có hệ số IF cao cũng được hiểu ngầm là có uy tín cao và ảnh hưởng 
cao. Công bố một bài báo trên tập san có hệ số IF cao có thể đồng nghĩa với mức độ 
quan trọng và tầm ảnh hưởng của bài báo cũng cao. Xin nhấn mạnh là “có thể” mà thôi, 
bởi vì qua cách tính vừa trình bày trên, IF là chỉ số phản ánh ảnh hưởng của một tập san, 
chứ không đo lường hệ số ảnh hưởng phải một bài báo cụ thể nào. Một bài báo trên một 
tập san có hệ số IF thấp nhưng có thể được trích dẫn nhiều lần. Chẳng hạn như một bài 
báo viết về một phương pháp phân tích thống kế trong di truyền học công bố trên tập san 
Behavior Genetics (với IF thấp hơn 2), nhưng được trích dẫn và tham khảo hơn 10.000 
lần trong 20 năm sau đó! 

Khiếm khuyết của hệ số IF đã được nêu lên khá nhiều lần trong quá khứ [3,4]. Ngay cả 
người sáng lập ra hệ số IF cũng thú nhận những thiếu sót của hệ số này. Một số bộ môn 
khoa học có xu hướng (hay truyền thống) công bố ra nhiều bài báo ngắn, hay đơn thuần 
là họ có truyền thống trích dẫn lẫn nhau, thậm chí tự mình trích dẫn mình! Có nhiều nhà 
khoa học trích dẫn hay liệt kê những bài báo mà họ hoặc là không hay chưa đọc (nhưng 
chỉ trích dẫn theo sự trích dẫn của người khác, đây là một vi phạm khoa học). Ngoài ra, 
những bộ môn nghiên cứu lớn (như y khoa chẳng hạn) có nhiều nhà nghiên cứu và con 
số bài báo cũng như chỉ số trích dẫn cũng tăng theo. Nói một cách ngắn gọn, con số 
thống kê bài báo và chỉ số trích dẫn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngoại vi hơn là 
chất lượng khoa học. Cũng không loại trừ khả năng những công trình nghiên cứu tồi, sai 
lầm vẫn được nhiều người nhắc đến và trích dẫn (để làm gương cho người khác). Phần 
lớn những bài báo được trích dẫn nhiều lần là những bài báo liên quan đến phương pháp, 
hay thuộc loại điểm báo. Nhiều nghiên cứu “tốt”, có chất lượng thường đi trước thời 
gian, và người ta chỉ hiểu rõ giá trị của chúng sau nhiều năm sau khi công bố. 

Dù bíết rằng hệ số IF có nhiều khiếm khuyết như thế, nhưng hiện nay chúng ta chưa có 
một hệ thống nào công bằng và tốt hơn để thẩm định chất lượng một tập san. Cho nên, 
hệ số IF vẫn được sử dụng như là một thước đo chất lượng, với một sự dè dặt và cẩn 
thận cần thiết. 

Cơ chế bình duyệt 

Để hiểu cơ chế bình duyệt, tôi xin nói sơ qua về qui trình công bố một bài báo khoa học 
như sau. Sau khi tác giả gửi bản thảo của bài báo đến một tập san chuyên môn, tổng biên 
tập (Editor-in-Chief) hay phó tổng biên tập (Associate Editors) của tập san sẽ xem lướt 
qua bài báo và quyết định bài báo có xứng đáng được gửi ra ngoài để bình duyệt hay 
không. Nếu không xứng đáng, tổng biên tập sẽ báo ngay (trong vòng 1 tháng) cho tác 
giả biết là bài báo không được bình duyệt. Nếu thấy bài báo có giá trị và cần được bình 
duyệt, tổng biên tập sẽ gửi bản thảo cho 3 (hoặc có khi 4) người bình duyệt. 

Những người bình duyệt là những chuyên gia, giáo sư có cùng chuyên môn với tác giả 



và am hiểu về vấn đề mà bài báo quan tâm. Tác giả sẽ không biết những người này là ai, 
nhưng những người bình duyệt thì biết tác giả là ai vì họ có toàn bộ bản thảo! Những 
người bình duyệt sẽ đọc và đánh giá bài báo dựa theo những tiêu chí thông thường như 
mục tiêu nghiên cứu có đem lại cái gì mới không, phương pháp nghiên cứu có thỏa đáng 
hay không, kết quả đã được phân tích bằng các phương pháp thích hợp hay không, trình 
bày dữ kiện có gọn gàng và dễ hiểu hay không, phần thảo luận có diễn dịch “quá đà” 
hay không, phần tham khảo có đầy đủ hay không, ngôn ngữ bài báo và văn chương có 
chuẩn hay không, v.v. và v.v. Nói tóm lại là họ xem xét toàn bộ bài báo, và viết báo cáo 
cho tổng biên tập. Họ có thể đề nghị tổng biên tập nên chấp nhận hay từ chối đăng bài 
báo. Tuy quyết định cuối cùng là của tổng biên tập, nhưng thông thường chỉ một người 
bình duyệt đề nghị từ chối bài báo thì số phận bài báo coi như “đã rồi”. Giai đoạn này 
tốn khoảng 1 đến 4 tháng. 

Sau khi đã nhận được báo cáo của người bình duyệt, tổng biên tập sẽ chuyển ngay cho 
tác giả. Tùy theo đề nghị của những người bình duyệt, tổng biên tập có thể cho tác giả 
một cơ hội để phản hồi những phê bình của người bình duyệt, hay từ chối đăng bài. Nếu 
có cơ hội phản hồi, tác giả phải trả lời từng phê bình một của từng người bình duyệt. Bài 
phản hồi phải được viết như một báo cáo, và tất cả những thay đổi trong bài báo tác giả 
phải báo cho tập san biết. Giai đoạn này tốn từ 1 đến 3 tháng. 

Sau khi nhận được phản hồi của tác giả, tổng biên tập và ban biên tập có thể quyết định 
chấp nhận hay từ chối bài báo. Nếu bài phản hồi không trả lời tất cả phê bình, hay trả lời 
không thỏa đáng, tổng biên tập có thể từ chối đăng bài ngay mà không cần gửi cho 
người bình duyệt xem lại. Nếu bài phản hồi cần xem xét lại tổng biên tập sẽ gửi cho 
những người bình duyệt xem lại một lần nữa và tác giả có khi phải phản hồi một lần sau 
cùng. Giai đoạn này cũng tốn từ 1 đến 3 tháng. 

Nói chung một bài báo từ lúc nộp bài cho đến lúc xuất hiện trên mặt giấy – nếu mọi bình 
duyệt và phản hồi đều trôi chảy – tốn khoảng 9 tháng đến 12 tháng. Bởi vì thời gian quá 
lâu như thế, cho nên một số tác giả có khi quyết định tự công bố trước dưới dạng sơ bộ 
(còn gọi là “pre-print”) để chia sẻ với đồng nghiệp. Ngày nay, với sự tiến bộ phi thường 
của công nghệ thông tin và internet, nhiều tập san đã có thể công bố ngay bài báo trên hệ 
thống internet (trước khi in) nếu bài báo đã qua bình duyệt và được chấp nhận cho công 
bố. Một số tập san còn hoạt động hoàn toàn trên hệ thống internet mà không phải qua 
hình thức in ấn gì cả. 

Cơ chế bình duyệt là một cơ chế có mục đích chính là thẩm định và kiểm tra các bài báo 
khoa học trước khi chấp nhận cho công bố trên một tập san khoa học. Cơ chế này còn 
được ứng dụng trong việc duyệt những đơn xin tài trợ cho nghiên cứu tại các nước Tây 
phương. Tuy một cơ chế bình duyệt như thế không phải hoàn toàn vô tư và hoàn hảo, 
nhưng nó là một cơ chế tốt nhất hiện nay mà giới khoa học đều công nhận. 

Như trình bày trên, cơ chế bình duyệt có mục đích chính là đánh giá và kiểm tra các bài 
báo khoa học trước khi chấp nhận cho công bố trên một tập chí khoa học. Cơ chế này 
còn được ứng dụng trong việc duyệt những đơn xin tài trợ cho nghiên cứu. Qua cơ chế 
này mà tập san có thể ngăn chận những cặn bã, rác rưởi khoa học, và giúp cho tập san 



hay các cơ quan cung cấp tài trợ đi đến một quyết định công bằng. Trên nguyên tắc, đây 
là một cơ chế hay và công bằng, bởi vì những người duyệt bài hay công trình nghiên cứu 
là những người có cùng chuyên môn, họ chính là những người có thẩm quyền và khả 
năng đánh giá chất lượng của công trình nghiên cứu. Nhưng nhà khoa học cũng chỉ là 
những người có tình cảm và thiên kiến, cũng là những người chịu sự chi phối của các 
nhu cầu tất yếu, cũng cạnh tranh, cho nên kết quả duyệt bài khoa học không phải lúc nào 
cũng hoàn toàn khách quan. Rất nhiều người từng trải qua cái cơ chế này cho rằng đó là 
một hệ thống không hoàn chỉnh và có khi thiếu công bằng. Tuy nhằm mục đích ngăn 
chận rác rưởi khoa học, nhưngcơ chế kiểm duyệt bài vở không thể (hay ít khi nào) phát 
hiện những lỗi lầm mang tính cố ý lường gạt (như giả tạo số liệu chẳng hạn), bởi vì chức 
năng của cơ chế này không làm việc đó. Do đó, đối với một số nhà khoa học, cơ chế 
bình duyệt là một cách làm việc vô bổ và vô giá trị [5,6]. Nhưng vấn đề thực tế là ngoài 
cơ chế bình duyệt đó, chưa có cơ chế nào tốt hơn! Và vì thế, chúng ta vẫn phải dựa vào 
cơ chế này để đánh giá một bài báo khoa học. 

Ý nghĩa xã hội của bài báo khoa học 

Đọc đến đây, tôi hi vọng bạn đọc đã hiểu được thế nào là một bài báo khoa học. Xin 
nhắc lại để nhấn mạnh: một bài báo chỉ khi nào được xem là “bài báo khoa học” nếu nó 
đã qua cơ chế bình duyệt và được công bố trên một tập san chuyên môn. Những bài báo 
xuất hiện dưới dạng “abstracts” hay thậm chí “proceedings” không thể xem là những bài 
báo khoa học bởi vì nó không đáp ứng được hai yêu cầu trên. Thế nhưng trong thực tế 
đã có rất nhiều nhà khoa học, kể cả ở trong nước, có lẽ do hiểu lầm đã liệt kê những 
“abstracts” và “proceedings” như là những bài báo khoa học trong lí lịch khoa học của 
họ! Đối với nhiều người không am hiểu hoạt động khoa học thì những ngộ nhận này 
chẳng ảnh hưởng gì to lớn, nhưng đối với giới làm nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh, 
một lí lịch khoa học với toàn những “bài báo khoa học” như thế cho biết nhiều về tác giả 
hơn là khả năng nghiên cứu khoa học của tác giả. 

Trên bình diện quốc gia, công bố báo cáo khoa học trên các diễn đàn khoa học quốc tế là 
một cách không chỉ nâng cao sự hiện diện, mà còn nâng cao năng suất khoa học, của 
nước nhà. Ở phương Tây người ta thường đếm số lượng bài báo khoa học mà các nhà 
khoa học công bố trên các tập chí khoa học để đo lường và so sánh hiệu suất khoa học 
giữa các quốc gia. Hiện nay, trong bất cứ lĩnh vực nào, phải nhìn nhận một thực tế là 
hiệu suất khoa của nước ta chưa cao. Phần lớn các công trình nghiên cứu tại nước ta chỉ 
được kết thúc bằng những buổi nghiệm thu hay luận án. Đối với hoạt động khoa học, 
cho dù công trình đã được nghiệm thu hay đưa vào luận án tiến sĩ hay thạc sĩ , nếu chưa 
được công bố trên các diễn đàn khoa học quốc tế thì công trình đó coi như chưa hoàn tất, 
bởi vì nó chưa qua “thử lửa” với môi trường rộng lớn hơn. 

Theo tác giả Phạm Duy Hiển (Tạp chí Tia Sáng số Tháng 6 năm 2005) trong năm 2003, 
các nhà khoa học Việt Nam đã công bố trên 7000 bài báo trên các tạp chí hay tập san 
khoa học trong nước. Con số này rất ư là ấn tượng, song đó chỉ là những bài báo “ta viết 
cho ta đọc” chứ trên trường quốc tế thì sự hiện diện của các nhà khoa học Việt Nam còn 
rất khiêm tốn. Vẫn theo tác giả Phạm Duy Hiển, trong năm 2001 các nhà khoa học Việt 
Nam chỉ công bố được 354 bài báo khoa học trên các tập san quốc tế, mà 71% con số 



này là do cộng tác với các nhà khoa học ngoài Việt Nam. Trong ngành y khoa, trong 
suốt 40 năm qua (tính từ 1965) các nhà khoa học tại Việt Nam chỉ có khoảng 300 bài 
báo trên các tập san y sinh học quốc tế. Đó là những con số cực kì khiêm tốn, khi so 
sánh với Thái Lan (5000 bài) hay Singapore (20.000 bài). 

Như đã có lần phát biểu, một công trình nghiên cứu thường được tài trợ từ tiền bạc của 
người dân. Khi tiến hành nghiên cứu, nhà nghiên cứu có khi phải nhờ đến sự tham gia 
của tình nguyện viên hay của bệnh nhân. Nếu một công trình nghiên cứu đã hoàn tất mà 
kết quả không được công bố, thì công trình nghiên cứu đó có thể xem là có vấn đề về y 
đức và đạo đức khoa học, và nhà nghiên cứu có thể xem như chưa hoàn thành nghĩa vụ 
của mình với sự đóng góp của người dân. Do đó, báo cáo khoa học trên các diễn đàn 
khoa học quốc tế là một nghĩa vụ của nhà nghiên cứu, là một cách gián tiếp cám ơn sự 
đóng góp của bệnh nhân và giúp đỡ của dân chúng qua sự quản lí của nhà nước. 

Trong quá trình hội nhập thế giới, xã hội có quyền đòi hỏi nhà khoa học nước ta phải có 
tầm vóc và đứng vững trên trường khoa học quốc tế. Đã đến lúc chúng ta phải đặt ra 
những tiêu chuẩn nghiêm túc mà quốc tế đã và đang sử dụng để thẩm định thành tích 
nghiên cứu khoa học của các giáo sư và nhà nghiên cứu ở nước ta. 
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Vietscience says: 

Trình độ học vấn của bộ trưởng Việt Nam, Mĩ và Úc 

Một trong những đặc điểm đáng chú ý trong giới quan chức Việt Nam là họ thường có 
bằng cấp rất cao. Thật vậy, chỉ nhìn qua những danh thiếp của cấp thứ trưởng, vụ 
trưởng, hay thỉnh thoảng đọc báo về chức danh của các bộ trưởng, chúng ta thấy họ 
thường là tiến sĩ hay thạc sĩ. Ngược lại, đối với giới quan chức nước ngoài, ấn tượng tôi 
có qua các danh thiếp của họ là trình độ học vấn trung bình, thường thường là bậc cử 
nhân, rất hiếm thấy bộ trưởng các nước phương Tây có bằng tiến sĩ. Nhưng đó chỉ là ấn 
tượng, chứ chưa có bằng chứng nào để so sánh cụ thể. Theo tôi biết, cho đến nay, vẫn 
chưa có ai làm thống kê để biết trình độ học vấn của quan chức Việt Nam và ngoại quốc 
như thế nào. Có được những thông tin này tôi thiết nghĩ cũng thú vị vì nó cung cấp cho 
chúng ta một cái nhìn tổng quan về trình độ của các quan chức chính phủ. 

Tôi chọn các quan chức cấp bộ trưởng, vì thông tin về các vị này tương đối đầy đủ hơn. 
Các thông tin về chức vụ, năm sinh, trình độ học vấn của các bộ trưởng (hay quan chức 
tương đương cấp bộ trưởng) của Việt Nam, Mĩ, và Úc được thu thập cho từng cá nhân. 
Riêng trường hợp Việt Nam, tôi còn thu thập thêm thông tin về quê quán để xem sự 
phân phối giữa 3 miền ra sao. 

Kết quả cho thấy nội các của Việt Nam có 26 thành viên, ít hơn Úc (28 người), nhưng 
đông hơn Mĩ (23 người). Tuy nhiên, có sự mất cân đối nghiêm trọng về phân bố giới 
tính. Trong số 26 thành viên nội các chính phủ Việt Nam, chỉ có 1 nữ duy nhất: đó là bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong khi đó, nội các chính phủ Mĩ có đến 7 người là nữ, và con 
số này chiếm gần 1/3 chính phủ Obana, nhiều hơn cả chính phủ Úc với 4/28 thành viên 
(hay 14%) là nữ giới. 

Về tuổi tác, các bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam tương đối cao tuổi hơn so với đồng 
nghiệp của họ ở Mĩ và Úc. Tuổi trung bình của các bộ trưởng Việt Nam là 59, kế đến là 
Mĩ (tuổi trung bình 56) và Úc (50 tuổi). Người trẻ nhất trong chính phủ Việt Nam là ông 
Hoàng Trung Hải (50 tuổi), nhưng người trẻ tuổi nhất trong chính phủ Úc chỉ 33 tuổi 
(Kate Ellis, bộ trưởng thể thao), còn bộ trưởng trẻ nhất của Mĩ cũng chỉ 42 tuổi (ông 
Peter R. Orszag, giám đốc ngân sách quốc gia, với bằng tiến sĩ từ London School of 
Economics). 

Về trình độ học vấn, chính phủ Việt Nam có trình độ cao nhất so với Mĩ và Úc. Trong số 
26 thành viên trong nội các chính phủ Việt Nam, có đến 50% (13 người) có bằng tiến sĩ, 
10 người có bằng cử nhân, và 3 người có bằng thạc sĩ. Phân tích kĩ hơn thì tôi thấy trong 
số 13 tiến sĩ bộ trưởng Việt Nam, phần lớn là tiến sĩ về kinh tế (7 người, gồm các ông 
Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Khôi Nguyên, Vũ Huy Hoàng, Lê Doãn Hợp, Trần Văn Tuấn, 
Cao Đức Phát, và Nguyễn Văn Giàu), phần còn lại là xã hội học (ông Nguyễn Quốc 
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Triệu), luyện kim (ông Phạm Gia Khiêm), điều khiển học (ông Nguyễn Thiện Nhân), 
luật (ông Hà Hùng Cường), kiến trúc (ông Nguyễn Hồng Quân), và toán lí (ông Hoàng 
Văn Phong). 

Ở Úc, trong số 28 thành viên chính phủ, chỉ có 1 người duy nhất có bằng tiến sĩ (ông 
Craig Emerson), 5 người có bằng thạc sĩ, và đa số (22 người ) có bằng cử nhân. Nội các 
chính phủ Obama có trình độ học vấn cao hơn Úc một chút, nhưng vẫn còn thua xa so 
với Việt Nam. Trong số 23 thành viên, 7 người có bằng tiến sĩ, 8 người với bằng thạc sĩ, 
và 8 người với bằng cử nhân. 

Nếu [tạm] tính PhD là 10 năm theo học đại học, thạc sĩ 6 năm, và cử nhân 4 năm, thì 
tính trung bình mỗi bộ trưởng hay thành viên trong nội các chính phủ VN có 7.2 năm 
học đại học, kế đến là Mĩ (6.5 năm), và thấp nhất trong nhóm là Úc (4.6 năm). 

Phân tích theo vùng. Nói đến Việt Nam là phải nói đến chính trị vùng. Tình hình phân 
bố các thành viên và trình độ học vấn trong nội các chính phủ Việt Nam không đồng đều 
giữa 3 vùng. Trong số 26 thành viên, đa số là từ miền Bắc (12 người, hay 46%), miền 
Trung và miền Nam mỗi miền có 7 người. Điều thú vị ở đây là trong số 12 thành viên từ 
miền Bắc, có đến 8 người (67%) có bằng tiến sĩ. Số thành viên có bằng tiến sĩ từ miền 
Trung là 3/7 (43%), và miền Nam là 2/7 (28%). 

Vài nhận xét 

Trong loạt bài về những bất cập trong việc đào tạo tiến sĩ trên Sài Gòn Giải Phóng, tác 
giả viết như sau: “Nhà khoa học, nhà quản lý các nước cũng sẽ rất ngạc nhiên khi biết 
được trong đội ngũ cán bộ của ta hiện nay, tỷ lệ TS rất cao! […] Trên các nước, TS nếu 
có trong bộ máy quản lý nhà nước thì cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất ít.” Những phân tích trong 
bài này phù hợp với nhận xét đó. Phân nửa các bộ trưởng (hay quan chức tương đương 
bộ trưởng) Việt Nam có bằng tiến sĩ, và con số này cao hơn so với chính phủ Mĩ và Úc, 
hai nước mà trình độ dân trí cao hơn Việt Nam. Tôi chưa có bằng chứng, nhưng tôi nghi 
rằng tỉ lệ tiến sĩ trong chính phủ Việt Nam có lẽ là cao nhất thế giới. 

Ở Việt Nam đang tồn tại một nghịch lí lạ lùng: muốn đề bạt chức vụ nào đó thì phải có 
bằng cấp tương xứng. Chẳng hạn như điều kiện tiên quyết cho chức vụ giám đốc sở thì 
phải là bằng cử nhân hay thạc sĩ, trưởng khoa một bộ môn trong bệnh viện thì cần phải 
có bằng tiến sĩ và … đảng viên. Do đó, người ta đổ xô nhau đi “làm” tiến sĩ, tìm mọi 
cách và mọi giá để có một cái bằng tiến sĩ chỉ để thăng quan tiến chức, hơn là phục vụ 
cho khoa học. Chú ý là người ta “làm” tiến sĩ, chứ không hẳn là “học” tiến sĩ. Động từ 
“làm” ở đây bao gồm nhiều hành động, kể cả những việc làm có thể xem là tiêu cực. 

Tuy nhiên, qui định bằng cấp và chức vụ đó là ở cấp địa phương và cơ sở, còn đối với 
các cấp bộ trưởng hay tương đương thì tôi nghĩ không có qui định bằng cấp càng cao 
mới được bổ nhiệm chức cao, vì ở cấp này, vị thế và thành tích chính trị đóng vai trò 
quan trọng hơn là bằng cấp. Nhưng trước khi làm bộ trưởng thì các vị này cũng đã trải 
qua các chức vụ thấp hơn, nên nhu cầu bằng cấp lúc đó ắt phải có. Điều này có nghĩa là 
phong trào tiến sĩ và chức vụ đã xảy ra trước đây, và bây giờ chính là giai đoạn gặt hái 



thành quả. Hiểu theo nghĩa này, tôi nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ còn thấy nhiều tiến 
sĩ trong chính phủ hơn nữa. Nhiệm kì tới biết đâu con số bộ trưởng có bằng tiến sĩ không 
phải là 50% như bây giờ mà có thể là 2/3. 

Tiến sĩ là học vị cao nhất trong hệ thống bằng cấp đại học. Thông thường, con số người 
có bằng tiến sĩ thấp hơn con số thạc sĩ, và số người với bằng thạc sĩ ít hơn số người với 
bằng cử nhân. Đó là xu hướng mà chúng ta thấy ở Mĩ và Úc. Ở Úc, chỉ có 1 bộ trưởng 
duy nhất có bằng tiến sĩ. Nhưng trong chính phủ Việt Nam thì ngược lại: số người có 
bằng tiến sĩ nhiều hơn số người có bằng cử nhân và thạc sĩ. Đó là một sự phân bố bất 
bình thường. Sự bất bình thường đó đặt ra câu hỏi có phải bằng tiến sĩ ở Việt Nam quá 
dễ “lấy”. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng những lem nhem và bất cập về 
cách đào tạo tiến sĩ ở trong nước mà báo chí phản ảnh trong thời gian qua làm cho xã hội 
đánh một dấu hỏi lớn. 

Thật ra, nhìn một cách tích cực hơn, chính phủ có nhiều tiến sĩ là một tín hiệu tốt. Con 
số 50% bộ trưởng có bằng tiến sĩ cho thấy nước ta đúng là nước có trình độ học vấn cao, 
có lẽ cao nhất thế giới. Phần lớn các tiến sĩ bộ trưởng học về kinh tế, và điều này nói lên 
rằng chúng ta có thể tin tưởng rằng kinh tế VN sẽ phát triển vượt bực nay mai. Trong khi 
chưa có bằng chứng cho phát biểu đó, chúng ta hãy cứ tin và hi vọng vậy. 

Ở các nước tiên tiến, phần lớn tiến sĩ làm việc trong các đại học và trung tâm nghiên 
cứu, với một thiểu số nhỏ làm việc trong ngành quản lí. Ở Việt Nam thì ngược lại: phần 
lớn tiến sĩ làm trong ngành quản lí hành chính, rất ít người giảng dạy đại học và nghiên 
cứu khoa học. Thật vậy, chỉ có khoảng ~20% giảng viên trong các đại học lớn ở VN có 
văn bằng tiến sĩ. Trong khi đó, 50% bộ trưởng VN có bằng tiến sĩ. Một câu hỏi khác 
cũng cần đặt ra là chính phủ có cần nhiều tiến sĩ như thế hay không trong khi các trường 
đại học rất thiếu giảng viên ở trình độ tiến sĩ? 

NVT 

Trich tu: vietsciences.org/vongtaylon/giaoduc/trinhdohocvanbotruong… 
 

http://vietsciences.org/vongtaylon/giaoduc/trinhdohocvanbotruong.htm�


Trò chuyện & Liên hệ 
Trong trang này, 

• Độc giả có thể trò chuyện với JIPV. 
• Nếu Độc giả muốn liện hệ với JIPV thì cũng có thể post 

thông tin ở đây. 
• Độc giả có nguyện vọng trở thành Editor của JIPV thì 

vui lòng điền chính xác địa chỉ email và active một 
wordpress với địa chỉ email đó trước (địa chỉ email 
không hiển thị trong comments của Độc giả). Sau đó 
JIPV sẽ xem xét. 

Những điều thú vị khi trở thành Editors của JIPV: 

1. Có thể post bài và quản lí (sửa, xóa,…) comments trong 
bài đó. 

2. Biết được chi tiết thống kê truy cập JIPV mỗi ngày, mỗi 
tuần,…., bài nào được xem nhiều nhất, links nào được 
click nhiều nhất,…. 

3. Có thể trao đổi, góp ý mang tính riêng tư và tế nhị với 
JIPV (xem mục riêng tư). 

Ngoài ra, nếu Độc giả ngại trao đổi công khai trong trang 
này thì Độc giả có thể gửi email riêng đến JIPV qua form 
dưới đây: 

Tên (bắt buộc)  

Thư điện tử (bắt buộc)  

http:// Trang web  



 

G?i »
Text only. No markup allowed.  

Nếu Độc giả có câu hỏi thì JIPV sẽ trả lời trong Trung Tâm Hỏi & Đáp. Đương nhiên 
thông tin riêng tư của Độc giả không bị công khai. 

103 phản hồi tới “Trò chuyện & Liên hệ” 

1. Tien sy dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 10:53 sáng  

Thân chào JIPV, 

Mấy bữa trước rất bực mình vì không vào được trang nhà, may quá, tham quan blog của 
thầy Donga mới vào được trang này lại. Lạ thật, mấy GSD bi chạm tự ái hay sao mà lại 
phá trang nhà này, nhưng thôi “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ 
trơ” mấy GSD có dựa vào thế lực nào mà chống phá trang nhà cũng không thể nào mà bịt 
hết miệng của giới trí thức VN đâu. Trang mới hình thức nhìn bắt mắt hơn hẳn trang cũ, 
rất cảm ơn ban biên tập, tuy nhiên tôi thấy có 1 điểm bất cập nhỏ, đó là tôi không biết 
được đâu là những thông tin mà ban biên tập mới cập nhật hay là những thảo luận mới, 
như trang cũ chỉ cần nhìn vào thời gian cập nhật từng chuyên mục cũng như chuyên mục 
nào mới cập nhật sẽ nằm trên khiến mọi người dễ cập nhật bổ sung thông tin. cảm ơn 
BBT và chúc tất cả sức khoẻ để cung cấp thật nhiều thông tin cho mọi người cùng tham 
khảo. Trân trọng 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/�
http://giaosudom.wordpress.com/about/comment-page-2/#comment-411�
http://giaosudom.wordpress.com/about/?replytocom=411#respond�


Tháng Tám 23, 2010 lúc 11:00 sáng  

Ông mang danh “Tien sy dom” là phải. Thời này thì ông phải search chứ. Tui 
cũng thấy trang này phê hơn trang trước. Tính ra thế lực của DỎM cũng mạnh 
ghê nhỉ! Chỉ có điều quá yếu về khoa học thôi. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 12:44 chiều  

Cả 2 ông đều dỏm, 2 ông không biết dùng RSS à?  

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:02 chiều  

Stop attacking, please  

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:44 chiều  

Ở thư mục Meta (bên phải trên cùng của màn hình) có “Quản lý”, bác click vào 
đó là sẽ vào trang quản lý của trang JIPV. Trong đó sẽ xuất hiện hết những entry 
vừa đăng, cũng như đang được xét duyệt. Không biết có phải ai cũng vào được ko 
hay chỉ có Editors, ME, Admin (những bác đã active). 

Trả lời  

2. Từ Hy đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 9:40 chiều  

NHẶT SẠN DÙM BÁO: Xin chúc mừng JIPV đã được một nhà báo chân chính, một bác 
sĩ giỏi, một blogger nổi tiếng trích dẫn: 

http://bshohai.blogspot.com/2010/08/nhat-san-dum-bao.html 

JIPV nên chuẩn bị thủ tục đăng ký với ISI là vừa  
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Trả lời  

3. Nikonian đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 6:11 sáng  

Tôi đọc trên báo chí VN, ít nhất là bài này: Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng tế bào 
gốc ở Việt Nam:http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/368059/Hi-vong-da-gieo.html 

Có đoạn về ông PGS TS Trần Công Toại như sau: 

GSTS Trần Công Toại, Phó trưởng Bộ môn mô – phôi – di truyền học (ĐH Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, TP.HCM) cho biết ông bắt đầu nghiên cứu phương pháp thu nhận, phân lập 
và biệt hóa những TBG từ MCR thành nguyên bào xương, tế bào sừng để ứng dụng trong 
công nghệ mô ghép xương, ghép thay da. (Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Cell 
and Tissue Banking ngày 30-6-2009). 

Một nghiên cứu khác của ông về biệt hóa TBG rìa giác mạc và TBG niêm mạc má, nuôi 
cấy thành những tấm biểu mô của giác mạc đã được thử nghiệm ở BV Mắt TP.HCM để 
điều trị cho khoảng 30 ca mắc hội chứng Steven Johnson, mộng thịt…”. Những nghiên 
cứu này vẫn đang được thực hiện và theo dõi, sắp tới sẽ có tổng kết, đánh giá cụ thể”, BS 
Toại cho biết. 

PGS Trần Công Toại cũng đang cùng các bác sĩ BV Nhi Đồng I, BV Chấn thương chỉnh 
hình TP.HCM và BV Chợ Rẫy nghiên cứu về cấy tế bào sừng ứng dụng điều trị ghép da 
cho người bệnh bị mất da do tai nạn, phỏng… 10 ca đầu tiên đã được ghép tự thân bằng 
cách lấy TBG từ một mẩu da nhỏ của bệnh nhân chiết tách và nuôi cấy trong môi trường 
chuyên biệt khoảng 3-4 tuần, từ 1cm2 da sẽ phát triển thành 50cm2. 

“Chúng tôi mới thực hiện những nghiên cứu cơ bản ban đầu và chứng minh được là VN 
có thể nghiên cứu, nuôi cấy, biệt hóa TBG và bước đầu ứng dụng vào lâm sàng”, PGS 
Toại nói. 

Gần đây, một chuyên gia Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, PGS.TS Phan Toàn 
Thắng đã mang về Việt Nam công nghệ “Phân lập và tách chiết TBG từ màng dây rốn”. 
Mua lại công nghệ này, Mekophar, một công ty dược đã xây dựng nên Ngân hàng TBG 
(MekoStem). 

Theo tôi được biết, Ông Toại chỉ mới có hai công bố đăng trên tập san Cell Tissue 
Banking năm ngoái. Một tập san đã ra đời 10 năm nhưng chưa có “số má” gì, tức là 
không có Impact factor!!! 
Hai bài nghiên cứu của ông Toại chỉ là nghiên cứu trên tế bào, tức là in vitro, có nghĩa 
chỉ là nghiên cứu cơ bản (basic research). Nếu xét trên bậc thang giá trị khoa học 
(scientific pyramid) thì hai nghiên cứu của ông Toại chỉ mới đứng hàng áp chót (trên ý 
kiến chuyên gia một bậc). Ấy thế mà ông đã đem nó vào ứng dụng (thí nghiệm) trên 
người. Đó là một lẽ. 

http://giaosudom.wordpress.com/about/?replytocom=479#respond�
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Điều quan trọng hơn là tôi đề nghị Ban Biên Tập xét cho ông Toại được Chức danh GS 
dỏm hay yếu kém, tùy theo tiêu chuẩn xét duyệt. 

Hai nghiên cứu của Ông Toại ở đây: 

1. Toai TC, Thao HD, Gargiulo C, Thao NP, Thuy TT, Tuan HM, Tung NT, Filgueira L, 
Strong DM. In vitro culture of Keratinocytes from human umbilical cord blood 
mesenchymal stem cells: the Saigonese culture. Cell Tissue Bank. 2010 Mar 27. [Epub 
ahead of print]PMID: 20349146 

2. Toai TC, Thao HD, Thao NP, Gargiulo C, Ngoc PK, Van PH, Strong DM. In vitro 
culture and differentiation of osteoblasts from human umbilical cord blood. Cell Tissue 
Bank. 2010 Aug;11(3):269-80. Epub 2009 Jun 30.PMID: 19565355 

Trả lời  

o VTT đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 11:40 chiều  

Vietnamese patients are treated as rat fot those experiments! 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 2:16 sáng  

Sau khi “tâm sự” xong, bác nên gửi bài đăng trong Submission: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/ 

Trả lời  

4. bsngoc đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 1:20 sáng  

Ông Toại cũng là người làm mấy cái san hô để trị bệnh thoái hóa cột sống và bệnh mắt. 
Vấn đề này đã được vài bác sĩ mắt nêu lên trước đây khá lâu nhưng chẳng ai quan tâm. 
Nhiều thảm họa xảy ra cho bệnh nhân khi được ghép san hô vào mắt. Không ai đứng ra 
lãnh trách nhiệm. Ông Toại vẫn lên chức.  

Theo đánh giá của tôi, ông Toại thuộc vào hàng giáo sư bất tài. Ông này rất hách dịch ở 
Trung tâm Y tế nay là ĐH Phạm Ngọc Thạch vì đồng nghiệp bên đó không biết chân 
tướng của ông ta. Nay có Nikonian vạch mặt chỉ tên ông ta chỉ có 2 bài báo với người Mỹ 
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thì rõ ràng ông ta là giáo sư dỏm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đề nghị thông qua càng 
sớm càng tốt để bệnh nhân đỡ khổ với loại giáo sư dỏm và vô đạo đức như thế.  

bsngoc 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 1:26 sáng  

Vấn đề là các bác phải làm đúng trình tự quy định. BSngoc đã tham gia JIPV ở 
volume 1 cũng khá lâu nên chắc biết thủ tục này. Mời các bác vào đây xem thủ 
tục submit bài: 
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/ 

Trả lời  

 bsngoc đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 1:42 sáng  

Tôi tham gia cũng lâu nhưng chỉ đọc là chính chứ chưa biết cách submit. 
Tôi đã thử làm trong phòng submission bác xem lại có đúng không nhé.  

bsngoc 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 4:32 sáng  

Bác vui lòng trở lại phòng Submission để xem lại bài của bác nhé. 

Trả lời  

5. tvh đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 11:52 chiều  

Thân chào JIPV với lòng quý mến! 

Qua theo dõi hoạt động của JIPV, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nhiều thôi. 
JIPV đã thể hiện đẳng cấp qua xa so với những nơi khác, đặc biệt là phong cách làm việc 
của Phòng tranh luận khoa học cộng đồng.  
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TVH 

Trả lời  

o tvh đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 11:59 chiều  

Xin phép cảm ơn bổ sung: việc đưa ra ánh sáng một blogger đình đám là việc làm 
không tưởng. Chắc chỉ JIPV mới làm được. Những blog có trình độ kém và tâm 
địa không tốt thì rất nguy hiểm cho xã hội. Họ có thể lừa những người nhẹ dạ. 
Thật khủng khiếp, JIPV có thể buộc những người đình đám phải phơi áo ở đây. 
Rất cảm phục. Kính chúc JIPV tiếp tục góp phần phát triển khoa học của đất 
nước. TVH 

Trả lời  
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Trung tâm Hỏi và đáp 
Trung tâm Q & A: Hỏi và đáp 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Mục hỏi và đáp liên quan đến thông tin khoa học ISI, danh sách tạp chí ISI, xếp hạng, 
impact, thông tin đào tạo, công bố khoa học nghiêm túc, …… 

Các bạn trẻ đang phân vân khi chọn thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh được ưu tiên. 
Originally posted at 10:07AM, 9 April 2010 PDT ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 weeks ago.  

 

dangquangminh76 says: 

Kính chào Hội đồng xét giáo sư dỏm: 

Xin vui lòng cho tôi được biết danh sách 10 tạp chí hàng đầu của ngành Vật lí. 

Xin Hội đồng tiếp tục công bố danh sách dỏm và danh sách công bố ISI tiêu biểu để tôi 
và các bạn tôi thuận lợi trong việc chọn thầy và hướng nghiên cứu thích hợp. 

Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe, 

Đặng Quang Minh 

Editor@: Bác hỏi Vật lý mà không nói rõ chuyên ngành gì! Xin gởi bác một số 
thông kê của 2008 JCR Science Edition: 

Applied physics: 

1 NAT PHOTONICS 1749-4885 1745 24.982 24.982 4.608 74 1.4 0.01487 11.981 
2 NAT MATER 1476-1122 18902 23.132 25.759 5.326 129 3.6 0.18554 12.608 
3 MAT SCI ENG R 0927-796X 3435 12.619 20.328 1.062 16 6.8 0.01107 8.192 
4 ADV FUNCT MATER 1616-301X 12257 6.808 8.203 0.758 422 3.3 0.08045 2.851 
5 SMALL 1613-6810 5016 6.525 7.292 0.856 319 2.5 0.03700 2.580 
6 MRS BULL 0883-7694 4295 5.290 5.343 0.838 99 5.8 0.02106 2.400 
7 PROG ELECTROMAGN RES 1559-8985 3346 4.735 3.071 197 1.8 0.01021 
8 LASER PART BEAMS 0263-0346 1352 4.420 2.516 0.627 67 3.0 0.00329 0.395 
9 LASER PHOTONICS REV 1863-8880 87 4.357 4.357 0.862 29 0.00051 1.652 
10 APPL PHYS LETT 0003-6951 179925 3.726 4.096 0.688 5449 5.4 0.72430 1.398 

Interdisciplinary physics: 

1 REV MOD PHYS 0034-6861 24577 33.985 40.395 7.028 36 >10.0 0.08932 24.877 
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2 PHYS REP 0370-1573 17347 18.522 16.368 3.959 49 8.7 0.05770 8.060 
3 NAT PHYS 1745-2473 5265 16.821 17.189 4.793 145 2.0 0.07468 12.715 
4 REP PROG PHYS 0034-4885 7491 12.090 12.480 2.735 34 8.4 0.03287 6.651 
5 PHYS REV LETT 0031-9007 310717 7.180 7.134 1.974 3905 7.3 1.28160 3.298 
6 SOFT MATTER 1744-683X 1844 4.586 4.890 0.834 296 2.0 0.01441 1.994 
7 PHYS LETT B 0370-2693 54042 4.034 3.455 1.814 929 9.2 0.14684 1.380 
8 PHYS TODAY 0031-9228 3429 3.674 5.198 1.048 42 8.9 0.01444 3.003 
9 NEW J PHYS 1367-2630 5924 3.440 3.544 0.795 665 2.8 0.05797 1.863 
10 ANN PHYS-NEW YORK 0003-4916 9072 3.171 3.040 0.930 142 >10.0 0.02019 
1.745 

PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL: 

1 PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1600 6.162 6.420 1.267 15 9.0 0.00518 2.885 
2 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 16894 4.064 3.139 0.809 755 4.6 0.08815 
1.209 
3 CHEMPHYSCHEM 1439-4235 6599 3.636 3.739 0.615 351 3.5 0.04463 1.427 
4 INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 9744 3.452 4.028 0.634 902 4.4 0.02308 
0.755 
5 J CHEM PHYS 0021-9606 164492 3.149 3.121 0.737 2763 >10.0 0.32733 1.078 
6 PHYS REV A 1050-2947 77793 2.908 2.921 0.775 2502 8.2 0.23342 1.088 
7 J PHYS CHEM A 1089-5639 41735 2.871 2.889 0.518 1630 5.5 0.16179 0.959 
8 ADV ATOM MOL OPT PHY 1049-250X 828 2.762 3.109 1.231 13 9.2 0.00236 
1.938 
9 INT J MASS SPECTROM 1387-3806 6514 2.445 2.238 0.416 221 6.7 0.02377 0.827 
10 J MAGN RESON 1090-7807 9859 2.438 2.512 0.602 231 9.6 0.02445 0.953 

Nuclear physics: 

1 ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 1709 9.893 10.103 0.385 13 7.7 0.00795 
5.274 
2 J PHYS G NUCL PARTIC 0954-3899 6139 5.270 2.533 1.044 435 2.8 0.04190 1.151 
3 PROG PART NUCL PHYS 0146-6410 1842 3.860 3.304 1.048 62 5.4 0.01019 1.625 
4 NUCL DATA SHEETS 0090-3752 596 3.404 2.309 0.596 52 6.2 0.00311 1.274 
5 PHYS REV C 0556-2813 28905 3.124 2.969 0.733 904 6.5 0.08511 0.885 
6 NUCL FUSION 0029-5515 6098 2.730 2.513 0.865 133 7.3 0.02486 1.113 
7 PLASMA PHYS CONTR F 0741-3335 5571 2.299 2.340 0.457 221 6.4 0.02608 
1.094 
8 EUR PHYS J A 1434-6001 3338 2.015 1.492 0.618 152 3.8 0.02162 0.637 
9 NUCL PHYS A 0375-9474 17630 1.959 1.713 0.786 252 9.5 0.05433 0.722 
10 ENERG CONVERS MANAGE 0196-8904 5036 1.813 2.290 0.155 420 5.3 0.01979 
0.718 

Index thứ ba trên mỗi dòng là chỉ số impact. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
*editor.giaosudom4* edited this topic 4 months ago.  
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inhainha says: 

bác cho em biết top 20 chuyên ngành mechanical engineering gồm những journal nào ạ. 
Cám ơn 

Managing Editor@: They include: 

1 PROG ENERG COMBUST 0360-1285 2265 8.000 8.844 0.885 26 9.4 0.00597 3.498 
2 ADV APPL MECH 0065-2156 928 5.000 4.182 0.000 3 >10.0 0.00052 2.113 
3 INT J PLASTICITY 0749-6419 3594 3.875 4.005 0.626 91 5.9 0.01412 1.435 
4 AEROSOL SCI TECH 0278-6826 3636 2.686 2.927 0.303 89 7.3 0.01264 1.088 
5 J AEROSOL SCI 0021-8502 4460 2.239 2.904 0.216 88 9.3 0.01144 1.037 
6 J MICROELECTROMECH S 1057-7157 4713 2.226 3.335 0.239 155 5.9 0.01537 
0.971 
7 MECH SYST SIGNAL PR 0888-3270 2136 1.984 1.981 0.344 122 5.3 0.00734 0.576 
8 P COMBUST INST 1540-7489 4354 1.906 2.164 0 8.5 0.01482 0.939 
9 INT J HEAT MASS TRAN 0017-9310 16117 1.894 2.370 0.257 580 8.8 0.03855 
0.746 
10 EXP FLUIDS 0723-4864 3626 1.854 1.868 0.222 162 6.8 0.01585 0.859 
11 INT J THERM SCI 1290-0729 1451 1.683 1.713 0.348 164 4.1 0.00876 0.691 
12 IEEE-ASME T MECH 1083-4435 1624 1.614 2.273 0.286 77 5.8 0.00469 0.584 
13 INT J MACH TOOL MANU 0890-6955 4477 1.576 2.090 0.228 167 6.3 0.01295 
0.592 
14 INT J FATIGUE 0142-1123 3177 1.556 1.832 0.324 210 5.8 0.01372 0.716 
15 J MECH DESIGN 1050-0472 2834 1.532 1.931 0.112 161 6.5 0.00614 0.409 
16 WEAR 0043-1648 10522 1.509 1.857 0.245 375 9.3 0.02537 0.676 
17 INT J REFRIG 0140-7007 2196 1.458 1.668 0.144 146 6.2 0.00610 0.450 
18 MECH MACH THEORY 0094-114X 2292 1.437 1.770 0.196 107 8.5 0.00402 0.425 
19 MECHATRONICS 0957-4158 1051 1.434 1.578 0.136 66 6.2 0.00259 0.373 
20 TRIBOL INT 0301-679X 2497 1.423 1.608 0.262 122 6.0 0.01133 0.675 

In each, the third and fourth indexes are the current and the 5-year impact factors, 
respectively.  
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.  

 

Tiên Sư says: 

Tôi đang làm NCS Toán và chuẩn bị chọn một ông thầy không dỏm hướng dẫn. Tôi có 
mấy thắc mắc sau mong anh em trả lời giúp: 

1) Tôi thấy số lượng tạp chí toán nhiều quá nên không biết cái nào thật cái nào giả. Tạp 
chí mà không có trên ISI thì đương nhiên là “lởm” rồi, không bàn đến. Những tạp chí 
trên webofscience được xếp đại khái theo 3 loại: SCI, SCIE, và phần còn lại. Theo tôi 
được biết thì có đến cả trăm tạp chí vào loại SCI. Vậy có bao nhiêu tạp chí thuộc loại 
SCIE? và bao nhiêu tạp chí thuộc phần còn lại? Làm thế nào để biết được list các tạp chí 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157623824425350/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�


và ranking theo từng loại? 

2) Theo như bác Người Hà Nội nói trong mục “Thảo luận: thử tìm một thước đo hợp 
lý…”, những tạp chí thuộc loại SCIE, đặc biệt là những tạp chí cuối bảng xếp hạng, 
cũng vớ vẩn lắm. Tôi thấy cũng đúng, vì đã có cả 100 tạp chí thuộc loại SCI rồi. Như 
vậy có nghĩa là các tạp chí ISI mà nằm ngoài SCIE cũng vớ vẩn. Cho nên tôi đề nghị 
trong danh sách trên các bác chỉ nên list những người có nhiều công bố SCI thôi. Chúng 
ta chỉ nên tôn vinh những cá nhân xuất sắc. 

3) Tôi tìm hiểu các công bố toán học trên website 
apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=… 

Nó liệt kê ra tất cả các bài báo ISI, nhưng nó không nói bài nào la SCI, bài nào là SCIE. 
Các bác làm thế nào để biết được ạ? Không nhẽ cứ dò từng bài một à? 

Trân trọng, 

Admin@: 

SCI: 
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 

SCIE: 
scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 

Managing Editor@: Please don’t claim that a scientific journal listed by ISI is a 
“vớ vẩn” one. Each has its own value. One may be worse than others. However a 
non-ISI journal is mostly “vớ vẩn”. 

To view SCI journals of mathematics, please 

1. open this 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 

2. choose “View Subject Category”. Then you can see a window. 

3. choose different categories you want to list: Mathematics; Mathematics, applied. 

For the list if SCIE journals, the tip is the same with the following link: 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.  
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Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Xin chào Hội đồng xét giáo sư dỏm! 

Xin giúp tôi biết công bố ISI của PGS.TSKH Phạm Huy Điển, 
www.math.ac.vn/srd/phdien/phdien.html. 

Tôi muốn biết công bố 5 năm, 10 năm, 20 năm của thầy ấy thôi ạ. Cho tôi biết thêm về 
vị trí các tạp chí luôn nhé. 

Nghìn lời cảm ơn ạ! 

Admin@: Đã chuyển Managing Editor. 

Managing Editor@: Under review with fast communication. 

Managing Editor@: Here is a referee’s report. 

1/ 5-year ISI publications (2005-2010): 0 

2/ 10-year ISI publications (2000-2010): 0 

3/ 20-year ISI publications (1990-2010): 6 

1. Title: Differentiable selection of optimal solutions in parametric linear 
programming 
Author(s): Luc DT, Dien PH 
Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 
Volume: 125 Issue: 3 Pages: 883-892 Published: MAR 1997 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: REGULARITY CONDITIONS FOR CONSTRAINED EXTREMUM 
PROBLEMS VIA IMAGE SPACE 
Author(s): DIEN PH, MASTROENI G, PAPPALARDO M, et al. 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 
Volume: 80 Issue: 1 Pages: 19-37 Published: JAN 1994 
Times Cited: 8 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: ON DIFFERENTIAL ESTIMATIONS FOR MARGINAL FUNCTIONS 
IN MATHEMATICAL-PROGRAMMING PROBLEMS WITH INCLUSION 
CONSTRAINTS 
Author(s): YEN ND, DIEN PH 
Source: LECTURE NOTES IN CONTROL AND INFORMATION SCIENCES 
Volume: 143 Pages: 244-251 Published: 1990 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
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4. Title: CORRECTION 
Author(s): DIEN PH 
Source: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Volume: 26 Issue: 1 
Pages: 111-111 Published: JUL 1992 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
5. Title: ON IMPLICIT FUNCTION THEOREMS FOR SET-VALUED MAPS 
AND THEIR APPLICATION TO MATHEMATICAL-PROGRAMMING 
UNDER INCLUSION CONSTRAINTS 
Author(s): DIEN PH, YEN ND 
Source: APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Volume: 24 Issue: 1 
Pages: 35-54 Published: JUL 1991 
Times Cited: 16 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
6. Title: ALGORITHM FOR FINDING A SOLUTION TO THE INCLUSION 0-
EPSILON-F(CHI) 
Author(s): DIEN PH, PHUNG HT 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 
Volume: 67 Issue: 3 Pages: 509-531 Published: DEC 1990 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

4/ Journal rankings: 

a/ JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 

Subject Categories: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 

IF: 0.860 

Ranking: 33/64 

b/ APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 

Subject Categories: MATHEMATICS, APPLIED 

IF: 0.667 

Ranking: 112/175 

c/ LECTURE NOTES IN CONTROL AND INFORMATION SCIENCES: No 
information 

d/ PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 



Subject Categories: MATHEMATICS, APPLIED 

IF: 0.584 

Ranking: 128/175 

Referee’s comments: It basically takes much time to answer your question. Please 
try to check yourself  

 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 4 months ago.  

 

Pi Ếch Đi VN.Ọt says: 

Thân chào Hội đồng xét giáo sử dỏm: 

Trước tiên tôi và gia đình xin cảm ơn sự hy sinh thời gian và công sức của các bác. 

Xin cho tôi biết công bố top 10 của những nhà toán học đang làm việc ở Việt Nam nha. 
Tôi muốn thông tin theo 2 tiêu chuẩn: ISI và Hội toán học Mỹ. 

Không biết cảm ơn Hội đồng xét giáo sử dỏm bao nhiêu lần đây! Thôi xin chúc mọi 
người khỏe, nhiều niềm vui. 

Admin@: Câu hỏi quá khó. Sẽ chuyển Managing Editor để nhờ phản biện. 

Managing Editor@: Under review with fast communication. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

các bác giúp em down cái luận văn này được không ạ 
www.worldcat.org/title/dynamics-and-vibrations-of-magneto… 
dù biết lạc đề nhưng không biết hỏi ở đâu nên hỏi đại vô mục này vậy, mong các bác 
thông cảm 

Admin@: Đã chuyển Editor giúp bác. Không sao, miễn vấn đề liên quan đến học 
hành, nghiên cứu nghiêm túc là Ok. Ở đây không giúp được thì sẽ nhờ những 
người bên ngoài giúp bác. Bác cần load những bài báo khoa học not free thì các 
Editors cũng có thể giúp bác. Nhưng bác nên gởi địa chỉ email của bác qua hộp thư 
để có thể nhận được bài báo yêu cầu. Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam (JIPV) tôn trọng privacy nên các bác không nên pót địa chỉ email lên đây. 

Managing Editor@: I found it: 
www.aerosmart.umd.edu/TechPubs/Hall_1994_Dissertation.pdf 
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Hope this helps  
 
thank you very much. 
Sincerely 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 4 months ago.  

 

Giao su that says: 

Tại sao tôi lại không vào comment ở mục của một số ông đang được phản biện công 
khai vậy? Khi comment vào toàn bị báo “i was once lost and…” (như mục của ông Đỗ 
Ngọc Diệp, Nguyễn Hoa Thịnh…) trong khi comment tại đây (các mục Q&A, đề cử ứng 
viên…) thì lại được. Tôi muốn nêu ý kiến về một số ông, mong admin giúp đỡ. 

Admin@: Bác vào lại đi. Bình thường, không có vấn đề gì. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 4 months ago.  

 

TCHGGD [deleted] says: 

Xin JIPV cho biết những nick nào đã bị block trong mục comment về GS kém và gian 
dối Đào Trọng Thi. Lí do nào họ bị block. Hết sức cảm ơn. 
Originally posted 4 months ago. ( permalink ) 
TCHGGD edited this topic 4 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Có chuyện gì không? Đương nhiên là có lưu lại. Sao JIPV nghi mấy ông anh 
quá  
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

khongngung says: 

Xin chào các bác, xin các bác cho biết những tạp chí hàng đầu trong ngành xã hội học? 

Admin@: Bác vui lòng cho biết những chuyên ngành hẹp mà bác muốn biết. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

yeukhoahoc says: 

Xin chào các bác, nhờ các bác kiểm tra ứng viên GS Lê Văn Thuyết ĐH Huế 
hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoahoc/chitiet/84 
có được phong GS dỏm không ? 

Third Editor-in-Chief@: 2, dỏm 

1. Title: ON RING EXTENSIONS OF FSG RINGS 
Author(s): VANTHUYET, L 
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 
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49 Issue: 3 Pages: 365-371 Published: JUN 1994 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: ON CO-FPF MODULES 
Author(s): VANTHUYET, L 
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 
48 Issue: 2 Pages: 257-264 Published: OCT 1993 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

yeukhoahoc says: 

GS Lê Văn Thuyết chỉ có 2 bài ISI (?) kém so với nhiều ứng viên khác trong danh sách 
đề nghị Quỹ NAOFSTED tài trợ và còn thuộc dạng “nghi ngờ về khả năng công bố quốc 
tế”. Nhờ các bác tìm hiểu xem vì sao đề tài của vị này được duyệt tài trợ. Nghe nói Quỹ 
NAOFSTED này xét kỹ lắm, quy trình duyệt theo kiểu quốc tế và được nhiều nguời ca 
ngợi. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Bác yeukhoahoc quẳng cái danh sách đề nghị Quỹ NAFOSTED tài trợ lên đây xem nào? 
Nếu trình độ ông Thuyết kém thế này thì mình phải viết thư ngay cho quỹ NAFOSTED 
đề nghị dừng trợ cấp! 

> GS Lê Văn Thuyết chỉ có 2 bài ISI (?) kém so với nhiều ứng viên khác 
> trong danh sách đề nghị Quỹ NAOFSTED tài trợ và còn thuộc dạng nghi ngờ về 
> khả năng công bố quốc tế”. 

Tiên Sư 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tiên Sư edited this topic 3 months ago.  

 

inhainha says: 

đây này bác, www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41 
Bên ngành toán của bác thì em không biết thực hư trình độ của mấy vị chủ nhiệm đề tài 
như thế nào, chứ bên ngành cơ học thì em thấy thôi rồi, đa số dỏm thôi. Công nhận mấy 
vị dỏm này quá tài. Đề nghị admin xét tất cả các vị GS và PGS đang nhận đề tài của cái 
quỹ này. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 3 months ago.  

 

inhainha says: 

bác dùng chữ truy tặng nghe đắt quá =)) 
còn cái vụ vẽ rắn thêm chân cụ thể như thế nào, bác giải thích cụ thể hơn cho em mở 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157623983690564/�
http://www.flickr.com/photos/49488882@N08/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157623862717943/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157623873066191/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157623873318135/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49488882@N08/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


tầm mắt. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Xin hỏi The Board: Tôi nghe đồn giới Toán học của ta là nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất, 
các ngành khác thì rất đen tối hơn nhiều; nay JIPV khui ra hàng loạt gian dối, dỏm trong 
Toán là sao? Thế này là thế nào? Nếu cái ngành “sạch nhất” mà như thế này thì sự thật 
về các ngành khác như thế nào? 

Tại sao ông Thuyết dỏm như thế mà không cho vào danh sách dỏm? Lại cho thảo luận 
kín ở đây? 

Tại sao có người phát hiện Trần Đức Vân chép sách, đạt chuẩn kém mà không cho vào 
danh sách? Tôi có tham gia còm men về ông Vân thì bị Admin xóa là sao? Có người chỉ 
rõ hành vi cóp của ông Vân cũng bị xóa luôn là sao? 

Xin the Board giải tỏa bức xúc của tôi. 

Tôi – Tổng Biên Tập Tạp Chí Học Giả Gian Dối 
Wép: www.flickr.com/groups/1434755@N22/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

> còn cái vụ vẽ rắn thêm chân cụ thể như thế nào, bác giải thích cụ thể 
> hơn cho em mở tầm mắt. 

@ inhainha: “làm toán theo kiểu vẽ rắn thêm chân” nghĩa là nhgiên cứu những đối tượng 
không có thực, không có ứng dụng, và không có người quan tâm. Những kết quả thu 
được sẽ không có trích dẫn (trừ phi anh tự trích dẫn chính mình!). Lấy ví dụ, tôi “vẽ” ra 
một định nghĩa thế này: 

Định nghĩa: “Con tiều” là một con rắn có 4 chân. 

Khi đó tôi thu được “một bãi” các định lý: 

Định lý 1: Con tiều có nhiều hơn 3 chân. 

Định lý 2: Con tiều đi được. 

Về lý thuyết, các định lý trên là đúng! Nhưng nó vô nghĩa! Vẫn đăng báo ầm ầm bác ạ, 
tất nhiên là mấy “báo đời” thôi. 

Tiên Sư. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tiên Sư edited this topic 3 months ago.  
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Lá trúc che nghiêng says: 

> Tôi nghe đồn giới Toán học của ta là nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất, 
> các ngành khác thì rất đen tối hơn nhiều; nay JIPV khui ra hàng loạt 
> gian dối, dỏm trong Toán là sao? Thế này là thế nào? Nếu cái ngành 
> “sạch nhất” mà như thế này thì sự thật về các ngành khác như thế nào? 

Thưa TCHGGD, 
Nhìn vào tất cả những gian dối đã bị phát hiện trong ngành Toán, tôi vẫn cho rằng đó là 
ngành “sạch nhất”. Vì sao thế? 

1) Ngành Toán có những tiêu chuẩn tương đối minh bạch để phát hiện đúng sai, phát 
hiện ăn cắp. Chẳng hạn, đối với các nhà toán học, góc 87o hiển nhiên không phải góc 
vuông. Đối với rất nhiều ngành khác, 75o có thể coi là vuông rồi. 

2) Có nhiều nhà toán học VN đủ dũng khí và uy tín để phanh phui những chuyện gian 
dối trong ngành của mình. 

3) Ngành Toán không bị vướng vào những “huý kị” về chính trị, xã hội học, triết học… 
Xin nêu một “phản ví dụ”. Thời bao cấp, dân ta cơ cực lắm. Có một số “nhà KH” ở một 
số ngành nào đó liền viết bài tuyên bố hùng hồn rằng “Rau muống bổ hơn thịt bò”, rằng 
“Ăn ngô tốt hơn ăn gạo”. Với tiền nhuận bút (và tiền thưởng) của những bài báo đó, các 
“nhà KH” này chắc đủ tiền để mua một miếng thịt bò và đong vài cân gạo chợ đen, cho 
vợ con được ăn kèm với bản trường ca rau muống và ngô. 
Thế nhưng có thấy ai vạch mặt các “nhà KH” nhớn này đâu. 
Cố nhà văn Nguyễn Tuân hồi đó có viết một tuỳ bút về Rau muống. Ông viết (đại ý) thế 
này: Mùa hè, đi làm về, bưng bát canh rau muống mà húp đánh “soạp” một cái thì mát 
đến tận dạ dầy. Ấy thế mà vẫn có kẻ rởm đời, lại cứ đòi xào rau muống với thịt bò. 

Thưa cụ Nguyễn, con xin vái cụ 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Lá trúc che nghiêng edited this topic 3 months ago.  

 

soixich-education says: 

XIn cho em hoi? 
Trong members của PGS & GS Dỏm chắc nhiều người rất ngưỡng mộ GS Nguyễn Văn 
Tuấn ở Úc và Posted rất nhiều bài viết rất tốt của GS Tuấn về phương pháp đánh giá một 
nhà khoa học. Em cũng rất muốn học hỏi. Em có vào Institute của GS Tuấn để muốn 
được tận mắt thấy một nhà khoa học khoảng trên 50 mươi tuổi mà có thể có trên 200 
scientific papers. Đường link của GS Tuấn 

www.garvan.org.au/about-us/our-people/associate-professor… 
(Search for all publications by Tuan Nguyen) 

có linked đến trên 290 bài, nhưng đọc thì thấy nhiều bài của Nguyen VT trong những 
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nghiên khác. 

Vậy Bác nào có đầy đủ số bài của GS tuấn cho em chiêm ngưỡng với. Nếu trên một 
trăm bài thì đúng thật là một Đại Giáo Sư. 
Mong rằng nếu GS tuấn có vào trang này thì cho em học hỏi với. 
Thật ngưỡng mộ. 
Một học trò Ph.D đang tìm gương để phấn đấu 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Trình độ của GS Tuấn thì không thể đánh giá bằng cách đếm bài ISI bạn à, mà phải đánh 
giá bằng chỉ số H, đây là bài viết về chỉ số H của GS Tuấn 
tuanvannguyen.blogspot.com/2008/05/ch-s-h-hay-h-index-ca-… 
Chỉ số H này tương đương với chỉ số H của các vị giật giải nobel khoa học đấy. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

soixich-education says: 

Bác Inhainha ơi, 
Em cũng biết vậy và có vào xem trên Web của GS Tuấn viết trên blog. Em cũng có đi 
một vài Viện nổi tiếng bên Anh thực tập và thấy khi các Leader đưa một vài bài báo tiêu 
biểu trong Recent publications nhìn chung họ có một hoặc vài bài trong Nature, Science, 
Cell, PNAS…v.v. 
Trong Viện của GS Tuấn cũng có vài leader có những bài trên….. 
Mong bác tìm gìum em với để học hỏi thêm về GS Tuấn, mong rằng sẽ có người Việt 
mình giật giải Nobel như bác comment….. 
Kính 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
soixich-education edited this topic 3 months ago.  

 

khongngung says: 

@ admin, các chuyên ngành hẹp mà e muốn biết về xã hội học đó là: 
Economic sociology 
Education 
Family and childhood 
Gender and sexuality 
Internet 
Political sociology 
Race and ethnic relations 
Social networks 
Stratification 
Urban and rural spaces 

Xin cảm ơn các bác! 
====================================================== 
4th Managing Editor@:  
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To view SCI journals of mathematics, please 

1. open this 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 

2. choose “View Subject Category”. Then you can see a window. 

3. choose different categories you want to list: Mathematics; Mathematics, applied. 

For the list if SCIE journals, the tip is the same with the following link: 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
*editor.giaosudom4* edited this topic 2 months ago.  

 

khongngung says: 

Nếu được các bác giúp e check GS, PGS trong ISI về xã hội học với nhé. 

Cám ơn các bác nhiều. 

Admin@: Đã chuyển Managing Editor giúp bác. Bác chờ nhé. 
======================================================== 

4th Managing Editor@: Whom do you want to check? 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
*editor.giaosudom4* edited this topic 2 months ago.  

 

soixich-education says: 

inhainha says: 
Trình độ của GS Tuấn thì không thể đánh giá bằng cách đếm bài ISI bạn à, mà phải đánh 
giá bằng chỉ số H, đây là bài viết về chỉ số H của GS Tuấn 

chao bac Inhainha, 
Em đã cố lọc ra những papers của GS Tuấn, và thật bái phục trong khoảng 20 năm hoạt 
động khoa học GS Tuấn có khoảng trên dưới 150 Papers. Điều đó nói lên GS. Tuấn rất 
active trong khoa học từ úc châu cho đến Á châu (Thailan & VN). GS Tuấn có co-author 
trong một bài Nature, và một trong Nature Genetic. Rất mong muốn trong độ tuổi phong 
độ của GS Tuấn, sẽ có vài bài trong top Nature Science, Cell, PNAS trong thời gian tới 
với first author or correponding authors. Em rất ngưỡng mộ những tạp chí trên đặc biệt 
là có họ của người VN trong tên đầu hoặc cuối (nhưng phải là corresponding). 
Thật là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Em sẻ phấn đấu theo chân đàn anh này. 
Kinh. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

@soixich: link của bác Tuấn đây bạn www.garvan.org.au/about-us/our-people/associate-
professor… 

Admin@: Đã edit bài của Editor inhainha – không nên trích các đường link mà 
chủ link không hiểu NCKH là gì. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Lá trúc che nghiêng says: 

Thưa bác TCHGGD, 

> Tại sao có người phát hiện Trần Đức Vân chép sách, đạt chuẩn kém 
> mà không cho vào danh sách? Tôi có tham gia còm men về ông Vân 
> thì bị Admin xóa là sao? Có người chỉ rõ hành vi cóp của ông Vân 
> cũng bị xóa luôn là sao? 

Bác có thể vui lòng cho biết chi tiết những bằng chứng, luận cứ… chứng tỏ rằng ông 
Trần Đức Vân chép sách được không? 
Tôi tò mò về chuyện đó, và tôi tin rằng JIPV sẽ ủng hộ trao đổi này. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Hôm trước em có search số bài của ông Vân thì hiện giờ ông ấy có 7 bài ISI và 2 cuốn 
sách chuyên khảo bằng tiếng Anh. 2 cuốn sách này giá trị hơn 2 bài báo nhiều nên ông 
ấy không kém như bác nói đâu. Nhưng trình độ cũng không có gì cao siêu cả. Còn vụ 
chép sách thì muốn buộc tội thì phải có chứng minh nếu chứng minh không rõ ràng dễ bị 
bẻ lại lắm, riêng em thì không có điều kiện mà cũng không thuộc chuyên môn nên em 
chỉ ngồi xem thôi. nếu bác chứng minh được sách đạo thì sẽ chuyển sang bác TCHGGD 
xét xử vì dù sao ông ấy không dỏm nên không thuộc thẩm quyền xét của JIPV. 

Còn vụ admin xóa mấy bài comment về ông Vân là có nguyên do. Thực ra những 
comment đó là những phản bác lại một Guest Editor nhảy vô la làng vụ ông Vân, sau khi 
bị mấy bác “vặn” nên ông Guest Editor này đuối lý xóa hết comment của ông ấy, vì vậy 
làm cho những comment của các bác bị “phô” giống như đang chửi đổng vậy nên 
admin xóa hết mấy bài đó thôi. 

JIPV@: Chú ý cách viết bài (đầu câu thì…, phân đoạn rõ ràng)  
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn Editor Lá trúc che nghiêng và Editor inhainha đã trả lời Editor 
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TCHGGD. Sự thật là như vậy. 

Chuyện liên quan đến TĐV, JIPV đã yêu cầu Editor NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh giải 
trình trong mục “The Board thảo luận”, mời các bác tiếp tục trao đổi bên đó. Xin 
các bác ngưng trao đổi về TĐV ở đây. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường – Hiệu trưởng Trường đại học Bình Dương vừa được 
Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Nga A.M. Prokhorov kết nạp và trao bằng phong tặng 
chức danh Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Nga. Xin hỏi JIPV là ngoài danh hiệu 
PGS (GS) dỏm ra, chúng ta có nên xét chức danh Viện sĩ có ISI = 0 hay không? 
Xem trang web dưới đây: 

www.biethet.com/tin/mot-nha-khoa-hoc-viet-nam-tro-thanh-v… 

JIPV@: Cảm ơn bác đã đưa tin. JIPV hiện chỉ xét GS, PGS thôi bác à. Không hiểu 
sao họ lại tặng “viện sĩ” cho vị này? Các bác thử bình xem. 
Originally posted 3 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 3 months ago.  

 

Master of Bio says: 

Kính chào các bác, 
Em đang tìm sư phụ để làm NCS về Sinh học và em nhờ các bác tra cứu công trình ISI 
của các Thầy Cô sau: 
1. : Thầy Lê Bá Dũng 
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Đại học Đà Lạt 
Học vị: PGS – Tiến sĩ 

2. Cô PGS-TS Hồ Huỳnh Thùy Dương 
Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học, ĐH Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh 

3.Thầy PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng 
Trưởng Bộ môn Sinh học thực vật 
Giám đốc Trung tâm sinh học của Trường Đại học Tây Nguyên 
Em xin cảm ơn nhiều. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: 

>3.Thầy PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng: Regarding biology, 

Tay Nguyen Univ: 0 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157624040440410/�
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HO CHI MINH UNIV, FAC BIOL: 1 

Natl Inst Vet Res, Hanoi, Vietnam: 1 

Chulalongkorn Univ: 4 

Please check if this candidate has worked at the above places. Then you can 
conclude how many ISI papers he has. 

>Cô PGS-TS Hồ Huỳnh Thùy Dương 

khcn.vnuhcm.edu.vn/source/website/IndustryCouncil.aspx?_p… 

ISI = 0 = very incompetent. 

> Thầy PGS-TS Lê Bá Dũng 

ISI = 0 = very incompetent. 
———————————————————————————————- 

Please visit this list and see whether it helps: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/ 

Thank you for your concern. Wish you competent supervisors. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  

 

Master of Bio says: 

Cảm ơn các bác rất nhiều. Em chỉ còn hy vọng vào Thầy PGS-TS Nguyễn Anh Dũng 
thôi. Thầy làm NCS ở ĐH Tự nhiên, ĐH QG Hồ Chí Minh, không công tác tại Thái lan. 
Nếu được, em xin các bác cho tên các bài báo của Thầy, em sẽ xem có đúng các bài báo 
của Thầy í không. 
Đây là một bài của Thầy N. A. Dung trên Proceedings of The 6th Asia-Pacific Chitin 
and Chitosan Symposium, NUS, Singapore, 2005: 
“Efects of chitosan, oligoglucosamine and modified oligoglucosamine on the growth 
inhibition of fusarium spp. fungi” 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GS Ngang says: 

Master of Bio@: 
Xin gửi bạn thông tin chưa đầy đủ về PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương: Cô Dương đỗ 
TS ở Pháp (ĐH Paris 5), là một nhà sinh học rất có năng lực và nhiệt huyết trong nghiên 
cứu và đào tạo các bạn trẻ ở Trường ĐHKHTN-DHQGtpHCM. Tôi chưa có thời gian 
xem kỹ, nhưng cô Dương có ít nhất 4 bài ISI, với tên viết tắt khác nhau: Ho Huynh TD 

http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/website/IndustryCouncil.aspx?_pageId=1�
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hoặc Ho HTD 

NCBI/ PubMed: 
1.Glycosylation steps during spiramycin biosynthesis in Streptomyces ambofaciens: 
involvement of three glycosyltransferases and their interplay with two auxiliary proteins. 
Nguyen HC, Karray F, Lautru S, Gagnat J, Lebrihi A, Ho Huynh TD, Pernodet JL. 
Antimicrob Agents Chemother. 2010 May 3. [Epub ahead of print]PMID: 20439613 
[PubMed - as supplied by publisher] 

2.Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate 
amphibian Proteus anguinus. 
Ho Huynh TD, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C. 
Int J Dev Biol. 1996 Jun;40(3):537-43. 
PMID: 8840186 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Google Scholar: + 
3.Genetic variability of the wild incompatibility alleles of the tetrapolar basidiomycete 
Agrocybe aegerita 
T. Noel1, T. D. Ho Huynh1 and J. Labarère1 
Theoretical and Applied Genetics (TAG), 1991; 

4. Identification of Thyroid Hormone Receptor Transcripts in Muscle of a Perennibranch 
Amphibian (Proteus Anguinus) Thuy D. Ho Huynh, Claude L. Gallien, Jacques P. 
Durand(1) and Chistophe Chanoine. Basic and Applied Myology (BAM), 3:23-26,1993. 

Ngoài ra, Cuốn sách “Sinh học phân tử” của cô HHT Dương bằng tiếng Việt là tài liệu 
tham khảo trong học tập rất tốt trong nhiều năm qua cho sinh viên sinh học và công nghệ 
sinh học trong cả nước. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
GS Ngang edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

Proceedings of The 6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, NUS, Singapore, 
2005: 
“Efects of chitosan, oligoglucosamine and modified oligoglucosamine on the growth 
inhibition of fusarium spp. fungi” 
Cái này báo rác nha bạn. 

Nguyễn Anh Dũng ở Chulalongkorn Univ 

Title: Roles of ruthenium on catalytic pyrolysis of waste tire and the changes of its 
activity upon the rate of calcination 
Author(s): Dung NA, Tanglumlert W, Wongkasemjit S, et al. 
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 87 
Issue: 2 Pages: 256-262 Published: MAR 2010 
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Times Cited: 0 

2. Title: Light olefins and light oil production from catalytic pyrolysis of waste tire 
Author(s): Dung NA, Klaewkla R, Wongkasemjit S, et al. 
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 86 
Issue: 2 Pages: 281-286 Published: NOV 2009 
Times Cited: 2 

3. Title: Effects of pyrolysis temperature and Pt-loaded catalysts on polar-aromatic 
content in tire-derived oil 
Author(s): Dung NA, Wongkasemjit S, Jitkarnka S 
Source: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL Volume: 91 Issue: 1-2 Pages: 
300-307 Published: SEP 7 2009 
Times Cited: 2 

4. Title: Effects of ITQ-21 and ITQ-24 as zeolite additives on the oil products obtained 
from the catalytic pyrolysis of waste tire 
Author(s): Dung NA, Mhodmonthin A, Wongkasemjit S, et al. 
Source: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS Volume: 85 
Issue: 1-2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 338-344 Published: MAY 2009 
Times Cited: 2 

Nguyễn Anh Dũng địa chỉ ở HO CHI MINH UNIV, FAC BIOL, THANH PHO HO CHI 
MINH, VIETNAM 

Title: IMMOBILIZATION OF UREASE ON GRAFTED STARCH BY RADIATION 
METHOD 
Author(s): DUNG NA, HUYEN ND, HANG ND, et al. 
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 4-6 Pages: 
1037-1042 Part: Part 2 Published: OCT-DEC 1995 
Times Cited: 4 

Nguyễn Anh Dũng ở Natl Inst Vet Res, Hanoi, Vietnam 
Title: Drug sensitivity of Trypanosoma evansi and the use of immunoassays in 
diagnosing infections with T-evansi in buffaloes in Vietnam 
Author(s): My LN, Wuyts N, Luckins AG, et al. 
Source: TROPICAL VETERINARY MEDICINE – MOLECULAR EPIDEMIOLOGY, 
HEMOPARASITES AND THEIR VECTORS, AND GENERAL TOPICS Book Series: 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 849 Pages: 
188-194 Published: 1998 
Times Cited: 0 

Nguyễn Anh Dũng ở Hanoi Natl Univ, Coll Nat Sci, Fac Chem, 19 Le Thanh Tong, 
Hanoi, Vietnam 
Title: Volatile Constituents of the Leaf Oil of Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. 
(Family Euphorbiaceae) from Vietnam 



Author(s): Nguyen AD, Tran DT, Hong V, et al. 
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 1-2 
Published: JAN-FEB 2009 
Times Cited: 0 

Title: Chemical Composition of the Leaf Oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam 
Author(s): Nguyen AD, Tran DT, Nguyen XD 
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 21 Issue: 1 Pages: 3-4 
Published: JAN-FEB 2009 
Times Cited: 0 

Theo tôi nghĩ thầy Nguyễn Anh Dũng của bạn rất dỏm rồi. Xin chia buồn cùng bạn. Lưu 
ý với bạn khi bạn làm NCS trong nước, điều tối quan trọng là bạn phải chọn cho được 
thầy hướng dẫn đã từng công bố quốc tế, là first author hoặc corresponding author. Điều 
này rất quan trọng. Nếu thầy hướng dẫn của bạn chưa từng công bố trong ISI thì gần như 
chắc chắn bạn cũng không thể vì họ không thể chỉ bạn cách thức viết báo như thế nào, 
họ chẳng biết thế giới nghiên cứu gì, cái gì đang là mới, là trào lưu nghiên cứu …. Như 
vậy thà nghỉ học còn hơn. Hiện giờ việc tìm tài liệu tương đối thuận lợi, nếu bạn cần bài 
báo nào đó bạn chỉ việc vào những trang diễn đàn của du học sinh ở các nước Anh, 
Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn … hỏi nhờ down giúp thì người ta sẵn sàng giúp bạn thôi. 
Nếu thông tin của GS Ngang là chính xác thì cô Hồ Huỳnh Thùy Dương cũng “tạm” 
được đó bạn. Đợi bác “Me loại 1″ vô xác nhận lại là ok. 
Chúc bạn tìm được “Chu Văn An” xịn 

hahaha, I think I have the right to modify my post. Is it right? gentlement “Thiên lôi ME 
loại 1″:-) 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 2 months ago.  

 

Master of Bio says: 

Trang WEB của Cô Hồ Huỳnh Thùy Dương ở đây, em có thấy mấy bài báo quốc tế chỗ 
nào đâu ? 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoa… 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: It is quite strange that this candidate wrote nothing in her 
CV.  
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  

 

editor.giaosudom1 says: 

1st Managing Editor@: Thank you, Editor GS Ngang. 

There is nothing from these keys: 
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Ho Huynh TD = 0 

Ho HTD = 0 

But I found the followings. If the candidate did her PhD in France, these may be 
hers. Therefore I would ask Editor Master of Bio and Editor GS Ngang to judge 
the case. Thanks. 

GENETIC-VARIABILITY OF THE WILD INCOMPATIBILITY ALLELES OF THE 
TETRAPOLAR BASIDIOMYCETE AGROCYBE-AEGERITA 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): NOEL T, HUYNH TDH, LABARERE J 
Source: THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Volume: 81 Issue: 6 Pages: 745-
751 Published: 1991 
Times Cited: 10 References: 32 Citation MapCitation Map 
Abstract: The variability of the sexual incompatibility genes of Agrocybe aegerita was 
investigated in the homokaryotic progeny of 13 wild dikaryotic strains from five distinct 
European geographic origins. Results of mating tests allowed identification of 18 A 
alleles and 16 B alleles out of a possible 26 different alleles for each in the sample. The 
determination and the comparison by a contingency CHI-2 test of the frequencies of 
allele replications between intra- and interregional matings showed no departure from a 
random distribution of incompatibility alleles. The allelic series estimated for the 
incompatibility genes of the entire population of A. aegerita, 30 A and 25 B aleles, are 
significantly less extensive than those already hypothesized for other tetrapolar 
hymenomycetes. However, the low variability of incompatibility genes has little effect 
on the outbreeding efficiency (92.6%) of this mushroom. The low variability of the 
incompatibility alleles and the apparent absence of intrafactorial recombination could 
relate to a single-locus structure of the incompatibility genes in A. aegerita. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: AGROCYBE-AEGERITA; GENETIC VARIABILITY; 
INCOMPATIBILITY GENES; ALLELIC SERIES 
KeyWords Plus: FUNGI 
Addresses: 
1. UNIV BORDEAUX 2, INRA, CRA BORDEAUX, MOLEC GENET & 
IMPROVEMENT CULTIVATED MUSHROOMS LAB, BP 81, F-33883 
VILLENAVE DORNON, FRANCE 
Publisher: SPRINGER VERLAG, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010 
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Genetics & Heredity; Horticulture 
IDS Number: FT420 
ISSN: 0040-5752 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate 



amphibian Proteus anguinus 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 
40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996 
Times Cited: 3 References: 33 Citation MapCitation Map 
Abstract: We demonstrated the presence of thyroid hormone receptor alpha mRNAs in 
tissues of the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus, which is insensitive to 
thyroid hormone. From P. anguinus muscle we cloned and sequenced the 3′ coding and 
untranslated region of a cDNA corresponding to a thyroid hormone receptor alpha 1. 
Using cDNA-PCR and in situ hybridization, we showed a tissue-specific expression of 
thyroid hormone receptor alpha genes, which was not upregulated by thyroid hormone 
as opposed to that observed in the TH-sensitive species, Xenopus laevis. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: thyroid hormone receptors; perennibranch amphibian; Proteus 
anguinus; RT-PCR; in situ hybridization 
KeyWords Plus: C-ERBA-ALPHA; RAT GROWTH-HORMONE; MESSENGER-
RNAS; XENOPUS-LAEVIS; TADPOLE ERYTHROCYTES; GENE-EXPRESSION; 
BETA GENES; METAMORPHOSIS; BINDING; SITE 
Addresses: 
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE 
Publisher: UNIV BASQUE COUNTRY PRESS, POST BOX 1397, E-48080 BILBAO, 
SPAIN 
Subject Category: Developmental Biology 
IDS Number: UY781 
ISSN: 0214-6282 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Additionally, two others found by editor GS Ngang are not ISI ones. HHTD may be 
a good PhD but an incompetent ass. prof. 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 months ago.  

 

inhainha says: 

Qua điều tra của 2 bác thì em thấy HHTD có 3 bài trong ISI: 

1. 
Title: Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the 
perennibranchiate amphibian Proteus anguinus 
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 
40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996 
Times Cited: 3 
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Addresses: 
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE 

2. 
GENETIC-VARIABILITY OF THE WILD INCOMPATIBILITY ALLELES OF THE 
TETRAPOLAR BASIDIOMYCETE AGROCYBE-AEGERITA 
Author(s): NOEL T, HUYNH TDH, LABARERE J 
Source: THEORETICAL AND APPLIED GENETICS Volume: 81 Issue: 6 Pages: 745-
751 Published: 1991 
Times Cited: 10 References: 32 Citation MapCitation Map 
Abstract: The variability of the sexual incompatibility genes of Agrocybe aegerita was 
investigated in the homokaryotic progeny of 13 wild dikaryotic strains from five distinct 
European geographic origins. Results of mating tests allowed identification of 18 A 
alleles and 16 B alleles out of a possible 26 different alleles for each in the sample. The 
determination and the comparison by a contingency CHI-2 test of the frequencies of 
allele replications between intra- and interregional matings showed no departure from a 
random distribution of incompatibility alleles. The allelic series estimated for the 
incompatibility genes of the entire population of A. aegerita, 30 A and 25 B aleles, are 
significantly less extensive than those already hypothesized for other tetrapolar 
hymenomycetes. However, the low variability of incompatibility genes has little effect 
on the outbreeding efficiency (92.6%) of this mushroom. The low variability of the 
incompatibility alleles and the apparent absence of intrafactorial recombination could 
relate to a single-locus structure of the incompatibility genes in A. aegerita. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: AGROCYBE-AEGERITA; GENETIC VARIABILITY; 
INCOMPATIBILITY GENES; ALLELIC SERIES 
KeyWords Plus: FUNGI 
Addresses: 
1. UNIV BORDEAUX 2, INRA, CRA BORDEAUX, MOLEC GENET & 
IMPROVEMENT CULTIVATED MUSHROOMS LAB, BP 81, F-33883 
VILLENAVE DORNON, FRANCE 
Publisher: SPRINGER VERLAG, 175 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10010 
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Genetics & Heredity; Horticulture 
IDS Number: FT420 
ISSN: 0040-5752 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. 
Cloning and expression of a thyroid hormone receptor alpha 1 in the perennibranchiate 
amphibian Proteus anguinus 
Author(s): Huynh TDH, Gallien CL, Durand JP, Chanoine C 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 
40 Issue: 3 Pages: 537-543 Published: JUN 1996 
Times Cited: 3 References: 33 Citation MapCitation Map 
Abstract: We demonstrated the presence of thyroid hormone receptor alpha mRNAs in 



tissues of the perennibranchiate amphibian Proteus anguinus, which is insensitive to 
thyroid hormone. From P. anguinus muscle we cloned and sequenced the 3′ coding and 
untranslated region of a cDNA corresponding to a thyroid hormone receptor alpha 1. 
Using cDNA-PCR and in situ hybridization, we showed a tissue-specific expression of 
thyroid hormone receptor alpha genes, which was not upregulated by thyroid hormone 
as opposed to that observed in the TH-sensitive species, Xenopus laevis. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: thyroid hormone receptors; perennibranch amphibian; Proteus 
anguinus; RT-PCR; in situ hybridization 
KeyWords Plus: C-ERBA-ALPHA; RAT GROWTH-HORMONE; MESSENGER-
RNAS; XENOPUS-LAEVIS; TADPOLE ERYTHROCYTES; GENE-EXPRESSION; 
BETA GENES; METAMORPHOSIS; BINDING; SITE 
Addresses: 
1. UNIV PARIS 05, URA CNRS 1188, DEV BIOL LAB, F-75270 PARIS 06, FRANCE 
Publisher: UNIV BASQUE COUNTRY PRESS, POST BOX 1397, E-48080 BILBAO, 
SPAIN 

she’s maybe a slightly incompetent associate prof but a good doctor. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Master of Bio says: 

Cảm ơn các bác rất nhiều. Nhờ các bác em đã biết nhiều thông tin và kinh nghiệm về 
chọn Thầy cho NCS. Chúc các bác sức khỏe và làm cho tạp chí JIPV ngày càng phát 
triển. Hiện nay theo em điều tra bỏ túi được, nhiều GS, PGS chưa được xét “dỏm” 
nhưng biết mình ít công trình đã vội xóa trang WEB cá nhân, ít nổ hơn. Chắc chắn rằng, 
đợt phong PGS, GS năm tới nhiều ứng viên sẽ cân nhắc kỹ. 
======================================================== 

JIPV@: Xin cảm ơn bác. Chúc bác khỏe và thành công trong nghiên cứu. 

Xin cảm ơn các Editors đã giúp JIPV trả lời câu hỏi trên. 
 
Originally posted 2 months ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 months ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Một độc giả gửi câu hỏi: 

Từ lúc thấy JIPV công bố danh sách ISI các hội đồng, tôi và bạn bè hồi hộp chờ đợi xem 
thực hư của những vị đầu ngành ra sao? Hay chỉ là những “Vinasin, hay Trường 
Tô,….”? Nhân đây, kính xin JIPV giúp tôi trả lời câu hỏi tại sao những hội đồng không 
bao giờ công khai công bố ISI của họ? 
Posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
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Tuan Ngoc@ says: 

Xin trả lời độc giả như sau: Những hội đồng chỉ công khai học hàm, học vị (PGS, GS, 
TS, TSKH) nhưng không công khai công bố khoa học bởi những lí do: 

1/ Thành viên hội đồng chỉ có mấy thứ đó (cái danh, cũng có khi dỏm) 

2/ Có công trình nghiêm túc đâu mà công khai! 

3/ Công trình trên tạp chí kém, nếu công khai thì thiên hạ cười thì khổ, có khi còn bị 
JIPV xét dỏm nhanh hơn. 

4/ Có vài cái nhưng toàn đồng tác giả dạng ăn theo (nằm giữa). 

5/ Nếu để mọi người biết thành viên hội đồng kém thì làm sao hội đồng có thể phán xét 
khoa học của người khác, dư luận “chém” chết. 

Túm lại, nhân dân nên “thông cảm” cho các hội đồng. 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink ) 
Tuan Ngoc@ edited this topic 4 weeks ago.  

 

soncommerce says: 

Em đang theo học ngành thống kê tại ĐH KHTN TPHCM, cũng đang phân vân trong 
việc chọn thầy hướng dẫn. Xin JIPV cho em thông tin về các thầy tham gia đào tạo trong 
ngành Xác suất thống kê tại TP HCM: 
1) GS TSKH Nguyễn Văn Thu (ĐH Quốc Tế – ĐHQG TPHCM) 
2) PGS TS Tô Anh Dũng (ĐH KHTN – ĐHQG TPHCM) 
Em xin chân thành cảm ơn! 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
soncommerce edited this topic 3 weeks ago.  

 

inhainha says: 

nguyen vt = 0 
thu nv = 0 
to ad = 0 
dung ta = 0 

Xin chia buồn cùng bạn! 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

NVT: ISI = 8 (nhưng có những bài trùng tên, không hiểu sự thật là gì?), Mathscinet: 37 
========================== 

http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157624470211244/�
http://www.flickr.com/photos/51960564@N06/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157624476963078/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623815751124/72157624353155065/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48024456@N05/�
http://www.flickr.com/photos/51960564@N06/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


Web of Science (ISI): 

1. Title: GENERALIZED INDEPENDENT INCREMENTS PROCESSES 
Author(s): THU NV 
Source: NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 133 Pages: 155-175 
Published: MAR 1994 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: AN ALTERNATIVE APPROACH TO MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE 
PROBABILITY-MEASURES ON BANACH-SPACES 
Author(s): THU NV 
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 72 Issue: 1 
Pages: 35-54 Published: 1986 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: PREDICTION OF BANACH-SPACE VALUED STRICTLY STATIONARY-
SEQUENCES 
Author(s): THU NV 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 29 Issue: 2 
Pages: 334-344 Published: 1985 
Times Cited: 0 
4. Title: A NEW VERSION OF DOEBLIN THEOREM 
Author(s): VANTHU N 
Source: ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE SECTION B-CALCUL DES 
PROBABILITES ET STATISTIQUE Volume: 17 Issue: 2 Pages: 213-217 Published: 
1981 
Times Cited: 0 
5. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE PROBABILITY-MEASURES ON 
BANACH-SPACES 
Author(s): VANTHU N 
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 66 Issue: 2 Pages: 161-175 Published: 
1979 
Times Cited: 4 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
6. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE MEASURES IN GENERALIZED 
CONVOLUTION-ALGEBRAS 
Author(s): VANTHU N 
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 66 Issue: 2 Pages: 177-184 Published: 
1979 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
7. Title: MULTIPLY SELF-DECOMPOSABLE MEASURES IN GENERALIZED 
CONVOLUTION ALGEBRAS 
Author(s): VANTHU N 
Source: BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES 
SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES Volume: 26 



Issue: 9-10 Pages: 855-861 Published: 1978 
Times Cited: 0 
8. Title: ADDITIVELY CORRELATED RANDOM-VARIABLES 
Author(s): NGUYENVANTHU 
Source: BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES 
SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES Volume: 23 
Issue: 7 Pages: 781-785 Published: 1975 
Times Cited: 0 
================================ 

MathScinet Profile: 

Nguy\cftil en Văn Thu 

* MR Author ID: 194722 
* Earliest Indexed Publication: 1975 
* Total Publications: 37 
* Total Citations: 15 

* Also published as: Nguyen Van Thu… 
o Nguyen van Thu 
o Nguen Van Thu 
o Thu, Ngnyen Van 
o Thu, Nguyen Van 

Co-authors (by number of collaborations) 

Khác nhau giữa ISI và Mathscinet, xem 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/sets/72157623822355657/ 
====================================================== 

TAD: ISI = 0, Mathscinet = 0. 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.  

 

soncommerce says: 

Nếu quả thật thầy Thu mà cũng không “giỏi” thì trong miền Nam chẳng lẽ k tìm được 
thầy ( 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
soncommerce edited this topic 3 weeks ago.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

UNQ: 
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ISI = 0, 

Mathscinet = 2 (Vietnam), citation = 0 
=================================== 

NBV: 

ISI = 0, 

Mathscinet = 7 (5 Vietnam), non-self citation = 0 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.  

 

Sao Sang says: 

Tôi tìm một tuyển tập công trình khoa học ở link sau, thấy hay hay. Nhờ các bác kiểm 
tra trong số những ” công trình” này bao nhiêu phần trăm là có giá trị. 

www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Admin//UpVanBan//Microsoft_Wor… 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

soncommerce says: 

Cảm ơn Hội Viên.Hội Toán Học nhiều!!! 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD2010 says: 

@Sao Sang: Nhìn vào thấy anh Hợi là TBT và chịu trách nhiệm nội dung là biết thế nào 
rồi: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4609502048/in/set-7215… 

Ngoài vài bài quốc tế dạng lôm côm thì còn lại chỉ là dạng vớ vẩn trong nước. Kết luận: 
nghiên cứu khoa học của ĐH Vinh nhìn chung là kém, kết quả này cũng phù hợp với 
“thành tích” khoa học của Tổng Biên Tập PGS rất dỏm Hợi. 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
TCHGGD2010 edited this topic 3 weeks ago.  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Trong bài 

nguyenvantuan.net/science/4-science/999-ve-khoang-cach-ba… 

GS Nguyễn Văn Tuấn cho biết có bạn đọc gửi thư cho GS với nội dung: 

“About mathematics, I have checked and found that the following guys have not had ISI 
papers during the the last 5 years” (về ngành toán, tôi đã kiểm tra và phát hiện những 
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người sau đây không có công bố quốc tế trong vòng 5 năm qua): 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157624413506578/ 
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=63” 

Đề nghị Editor inhainha, Trưởng phòng ISI của Nafosted, cho bà con biết cụ thể những 
guys nào trong ngành Toán vi phạm….? Tôi thấy chưa rõ lắm. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

@Tuan Ngoc@: Bác chịu quan sát thì có thể thấy mọi người đã bàn nhiều trong các 
links phía dưới: 

1/ GS dỏm cấp 5 Đặng Hùng Thắng: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/ 

2/ GS dỏm cấp 2 Lê Văn Thuyết: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750/ 

3/ TS Nguyễn Phương Anh – Đại học Bách khoa Hà nội (chưa tìm được bài ISI nào, 
ngay cả mathscinet cũng chưa thấy, không biết sự thật thế nào?) 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Hội Viên.Hội Toán Học edited this topic 3 weeks ago.  

 

inhainha says: 

@TuanNgoc: ngành Toán như thế là đỡ lắm rồi bác, những ngành khác còn tệ hơn, vả 
lại số lượng đề tài ngành Toán nhiều quá nên cần có sự giúp sức của các bác, nhất là 
những tiến sĩ, em cần biết thông tin về nơi họ đã làm NCS. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

TS Nguyễn Phương Anh 
1. Title: Control Localized on Thin Structures for the Linearized Boussinesq System 
Author(s): Nguyen PA, Raymond JP 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 
141 Issue: 1 Pages: 147-165 Published: APR 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
2. Title: Control problems for convection-diffusion equations with control localized on 
manifolds 
Author(s): Nguyen PA, Raymond JP 
Source: ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS 
Volume: 6 Issue: 18 Pages: 467-488 Published: 2001 
Times Cited: 2 
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Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV¤: Một bác gửi câu hỏi cho JIPV: 

Tớ muốn hỏi các bạn về thành tích khoa học của ông GS TS Nguyễn Minh Thuyết 
như thế nào? 

Lưu ý: Đây là câu hỏi nghiêm túc, người hỏi nghiêm túc. Đề nghị Editors tuyệt đối 
nghiêm túc (= không chấp nhận ý kiến châm biếm). 

JIPV đã gửi một phản biện về câu hỏi này. Sau khi JIPV công bố ý kiến phản biện, 
Editors sẽ tiếp tục trao đổi. Trước mắt, Editors nên tìm hiểu thông tin và tạm thời 
chưa tranh luận. 
 
====================================================== 

Đã có ý kiến của phản biện. Xin mời the Board trao đổi thêm: 

Thông tin từ website về Lí lịch khoa học của ông Nguyễn Minh Thuyết như sau: 

ussh.edu.vn/gs-ts-nguyen-minh-thuyet/1905 

» Lí lịch khoa học » Khoa Ngôn ngữ học 
Cập nhật: 02/04/2010, 13:40 
GS.TS NGUYỄN MINH THUYẾT 
I. SƠ LƯỢC Lí LỊCH 
• Năm sinh: 1948 
• Nơi sinh: Thái Nguyên 
• Học vị: Tiến sĩ 
• Chức danh: Giáo sư, Giảng viên cao cấp 
• Đơn vị công tác: Uỷ ban Văn hoá – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng 
của Quốc hội 
• Thời gian công tác tại trường: từ 1990 đến 2003 
II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
Các bài báo khoa học: 
1. Góp thêm ý kiến về việc cải tiến chữ Tày – Nùng (viết chung). Tạp chí Ngôn ngữ, số 
2-1971. 
2. Mấy gợi ý về việc phân tích lỗi và sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh. Tạp chí Ngôn ngữ, 
số 3-1974. 
3. Câu không chủ ngữ với tân ngữ đứng đầu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1-1981. 
4. Về một kiểu câu có chủ ngữ đứng sau vị ngữ. Ngôn ngữ, số 3-1983. 
5. Mấy ý kiến về chủ ngữ trong tiếng Việt. Những vấn đề ngữ văn trong nhà trường. Bắc 
Thái: Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1983. 
6. Những nhân tố song ngữ ảnh hưởng đến năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh dân 
tộc ít người. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 8-1984. 
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7. Nghĩ về một cách gọi tắt. Tổ quốc, số 11-1985. 
8. Vài nhận xét về các tổ hợp có + N và những câu chứa chúng. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1-
1986. 
9. Thảo luận về vấn đề xác định hư từ trong tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 1-1986. 
10. Vai trò của các từ bị, được trong câu bị động tiếng Việt. Những vấn đề ngôn ngữ học 
về các ngôn ngữ phương Đông, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1986. 
11. Vài nhận xét về đại từ xưng hô. Tiếng Việt, số 1-1988. 
12. Cách xác định thành phần câu tiếng Việt. Tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á, 
Nxb Khoa học Xã hội, 1988. 
13. Về dạy tiếng Việt ở trường phổ thông. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 12-1988. 
14. Câu chuyện xưng hô. Báo Văn hoá Nghệ thuật, số 13 – 1988. 
15. Động, tính từ và cụm chủ – vị làm chủ ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3-1989. 
16. Ngôn ngữ học hướng vào nhà trường. Ngôn ngữ, số 4-1989. 
17. Vưdelenie chlenov predlojenia vo vietnamskom jazưke (Phân định thành phần câu 
trong tiếng Việt). – Novoe v izuchenii vietnamskogo jazưka i drugikh jazưkov Jugo-
Vostochnoj Azii (Cái mới trong nghiên cứu tiếng Việt và các ngôn ngữ khác ở Đông 
Nam Á). – Moskva: Nauka, 1991. 
18. Về khái niệm nòng cốt câu (viết chung). Ngôn ngữ, số 4-1991. 
19. On the problem of speech skill development teaching vietnamese at schools (Về vấn 
đề dạy phát triển kĩ năng lời nói tiếng Việt trong nhà trường). – Language education: 
interaction and development (Giáo dục ngôn ngữ: hợp tác và phát triển). – Ho Chi Minh 
City, 1991. 
20. Mấy vấn đề quan điểm trong bộ sách Tiếng Việt cấp I. Nghiên cứu Giáo dục, số 10-
1992. 
21. Câu có ý nghĩa bị động trong tiếng Lào. Thông báo khoa học của các trường đại học, 
Chuyên đề ngôn ngữ – văn học, số 4-1992. 
22. Từ buồn cười đến nghiêm túc. Ngôn ngữ và Đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 
1992. 
23. Thử giải đáp hai vấn đề cơ bản về thành phần câu. Những vấn đề ngữ pháp tiếng 
Việt hiện đại, Nxb Khoa học Xã hội, 1994. 
24. Các tiền phó từ chỉ thời – thể trong tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/1995. 
25. Mấy nhận xét về từ xưng hô trong tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc (viết chung). Tương 
đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc, Văn hoá Thông tin, 1996. 
26. Kiến thức và kĩ năng trong chương trình tiếng Việt tiểu học. Sách giáo khoa Tiếng 
Việt bậc tiểu học hiện hành và chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học sau năm 2000, Nxb 
Giáo dục, 1997. 
27. Vấn đề quan hệ giữa Tập làm văn và Tiếng Việt ở trường trung học cơ sở. Về sách 
giáo khoa Tiếng Việt, Tập làm văn trung học cơ sở. Nxb Giáo dục, 1997. 
28. Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước (viết chung). Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000. 
29. Enquête préliminaire sur l’usage des ressources humaines formées par l’Université 
de Hanoi de 1956 à 1998 / Khảo sát nguốn nhân lực do Trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội đào tạo từ năm 1956 đến 1998. Relation entre les secteurs public et privé dans 
l’economie de marché. Rôle de la formation / Quan hệ giữa khu vực nhà nước với khu 
vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của đào tạo (viết chung). Toulouse: 



L’Université de Toulouse 1, 2000. 
30. Mấy quan điểm cơ bản trong việc biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt (thử nghiệm) 
bậc tiểu học và trung học cơ sở. Các vấn đề sách giáo dục, Nxb Giáo dục, 2001. 
31. Quan điểm biên soạn và cấu trúc của sách Tiếng Việt 2. Tạp chí Giáo dục, Chuyên 
đề quý II, 2003 
32. Dạy Chính tả trong sách Tiếng Việt 2. Tạp chí Giáo dục, số 73 – Số chuyên đề quý 
IV, 2003. 
Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo: 
1. Dẫn luận ngôn ngữ học (viết chung). Nxb Giáo dục, 1994; in lần thứ 11, 2006. 
2. Parlons vietnamien [Hãy nói tiếng Việt]. Québec: Université Laval, 1995. 
3. Cours intensif de vietnamien [Tiếng Việt cấp tốc], Nxb Giáo dục, 1995. 
4. Tiếng Việt thực hành [A] (viết chung). Nxb Giáo dục, 1997. 
5. Tiếng Việt thực hành [B] (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996. 
6. Thành phần câu tiếng Việt (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998; in lần 
thứ 2 có bổ sung, sửa chữa: Nxb Giáo dục, 2006. 
7. Quan hệ giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Vai 
trò của đào tạo. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam (Viết chung – Sách song 
ngữ). Toulouse: Université de Toulouse 1, 2000. 
8. Sổ tay tiếng Việt cấp I (viết chung). Nxb Giáo dục, 1990. 
9. Làm văn 12 (viết chung). Nxb Giáo dục, 1992. 
10. Làm văn 12 (sách giáo viên) (viết chung). Nxb Giáo dục, 1992. 
11. Tiếng Việt và học tính (sách xoá mù chữ cho vùng dân tộc ít người), tập III (viết 
chung). Nxb Giáo dục, 1993. 
12. Sổ tay ngữ pháp tiếng Việt tiểu học (viết chung). Nxb Giáo dục, 2000. 
13. Tiếng Việt 2 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003. 
14. Tiếng Việt 2 (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003. 
15. Tiếng Việt 3 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004. 
16. Tiếng Việt 3 (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004. 
17. Tiếng Việt 4 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005. 
18. Tiếng Việt 4. (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005. 
19. Tiếng Việt 5 (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2006. 
20. Tiếng Việt 5. (sách giáo viên) (hai tập) (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2006. 
21. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2003. 
22. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 3 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2004. 
23. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 4 (chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005. 
24. Ngữ văn 6 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002. 
25. Ngữ văn 6. (sách giáo viên) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002. 
26. Ngữ văn 6. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2002. 
27. Ngữ văn 7 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003. 
28. Ngữ văn 7. (sách giáo viên). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003. 
29. Ngữ văn 7. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2003. 
30. Ngữ văn 8 (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004. 
31. Ngữ văn 8 (sách giáo viên). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004. 
32. Ngữ văn 8. (sách bài tập). (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2004. 
33. Ngữ văn 9 (hai tập) (đồng chủ biên). Nxb Giáo dục, 2005. 
34. Ngữ văn 9. (sách giáo viên) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2005. 



35. Ngữ văn 9. (sách bài tập) (đồng chủ biên). Hai tập. Nxb Giáo dục, 2005. 
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1/ Căn cứ vào Lí lịch khoa học của ông, được cập nhật lúc 13 giờ 40 phút ngày 
02/04/2010 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG HN: 

Ông Nguyễn Minh Thuyết nghiên cứu về Ngôn ngữ học. Những công bố khoa học của 
ông chủ yếu về tiếng Việt. Ngoài ra, ông cũng có nghiên cứu về tiếng Lào (bài báo [21] 
mục bài báo), tiếng Hàn Quốc ([25] mục bài báo). 

Kết quả nghiên cứu của ông chủ yếu công bố trên các tạp chí ở Việt Nam. Ngoài ra ông 
cũng có những công bố với tiêu đề bằng tiếng nước ngoài (điều này cho thấy kết quả 
nghiên cứu của ông có thể công bố trên những tạp chí quốc tế), nhưng không rõ đây là 
những bài báo khoa học hay những bài kỷ yếu hội nghị vì tác giả không viết rõ ràng 
([17, 19, 29] mục bài báo). 

Hình thức ghi lí lịch khoa học hay CV của ông là không nghiêm túc, vi phạm những 
điếu cấm kỵ về phong cách khoa học của một người làm nghiên cứu nghiêm túc: 

1/ Đối với bài báo, ông không ghi số trang ([1,2,3,4,....] mục bài báo). 

2/ Những joint works, ông không ghi tên đồng tác giả: ([1,18,25,28,29] mục bài báo) và 
rất nhiều sách. 

Riêng điều cấm kỵ 2/ có thể xem là tối kỵ. 

Nói chung, người viết CV chưa có kinh nghiệm về một CV nghiêm túc, khoa học. 

2/ Căn cứ vào Web of Science apps.isiknowledge.com (cơ sở dự liệu ISI): 

Tìm trên Web of Science, chưa thấy ông có công bố ISI nào. Vì đặc thù lĩnh vực nghiên 
cứu của ông, việc xem xét liệu kết quả nghiên cứu của ông có thể được công bố trên các 
tạp chí ISI hay không cũng cần cân nhắc. 

Sau khi tra Web of Science, có thể khẳng định rằng lĩnh vực nghiên cứu của ông Thuyết 
hoàn toàn có thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín hay các tạp chí ISI. Có thể 
nêu ngay vài ví dụ: 
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Building Vietnamese Medical Terminology via Language Contact 

more options 
Author(s): Luu TT (Luu, Trong Tuan) 
Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS Volume: 29 Issue: 3 Pages: 
315-336 Published: 2009 
Times Cited: 0 References: 14 Citation MapCitation Map 
Abstract: Vietnamese medical terminology has been built through language contact with 
Chinese, French, and English medical terminology as well as from the creation of 
Vietnamese folks in general and Vietnamese physicians in particular. This paper sought 
to explore how Chinese, French, and English medical terms have been borrowed by and 
translated into Vietnamese medical terminology, and how equivalent Vietnamese 
medical terms have been generated from Sino-Vietnamese and Pure Vietnamese 
building blocks. The research found that the transmission of foreign medical terms into 
Vietnamese and the development of Vietnamese equivalents have managed to achieve 
harmony with Vietnamese style, conceptualization, and culture. Some instances of 
translating medical terms were also discussed to illustrate this harmony as well as point 
out shortcomings in certain previous translations. Finally, the patterns of the distribution 
of Sino-Vietnamese and Pure Vietnamese components in Vietnamese medical terms 
were introduced to prove, to some extent, that the creation of Vietnamese medical terms 
does not entail spontaneity, but a conceptual framework. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Medical Terminology; Language contact; Sino-Vietnamese; Pure 
Vietnamese; Syntactic Structure 
Reprint Address: Luu, TT (reprint author), Natl Univ Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho 
Chi Minh, Vietnam 
Addresses: 
1. Natl Univ Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
Publisher: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK 
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXFORDSHIRE, ENGLAND 
Subject Category: Linguistics; Language & Linguistics 
IDS Number: 557LC 
ISSN: 0726-8602 
DOI: 10.1080/07268600902823136 
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Vietnamese Language Education in the United States 

more options 
Author(s): Tran A (Tran, Anh) 
Source: LANGUAGE CULTURE AND CURRICULUM Volume: 21 Issue: 3 Special 
Issue: Sp. Iss. SI Pages: 256-268 Published: 2008 
Times Cited: 0 References: 44 Citation MapCitation Map 
Abstract: Vietnamese, like other immigrant languages, experiences decline in various 



forms from the time that its speakers first arrive in the US, a process that gathers pace in 
the second generation, and often leads to a near-complete loss of the language in the 
third generation. The article deals with the ways in which Vietnamese-Americans have 
attempted to keep their language alive using Vietnamese language schools and a variety 
of community initiatives. The benefits of such efforts to maintain the heritage language 
and its culture are discussed, mostly from the point of view of the Vietnamese 
community but also in a national perspective in which heritage languages are considered 
as a linguistic and cultural resource. New pedagogical approaches to the teaching of 
Vietnamese and also the growing movement to have the language taught in universities 
are discussed. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Vietnamese language and identity; Vietnamese language-as-asset; 
Vietnamese language-as-resource; Vietnamese language loss 
Reprint Address: Tran, A (reprint author), Wichita State Univ, Dept Curriculum & 
Instruct, 1845 Fairmount,Box 28, Wichita, KS 67260 USA 
Addresses: 
1. Wichita State Univ, Dept Curriculum & Instruct, Wichita, KS 67260 USA 
E-mail Addresses: anh.tran@wichita.edu 
Publisher: MULTILINGUAL MATTERS LTD/CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, 
FRANKFURT LODGE, CLEVEDON HALL, VICTORIA RD, CLEVEDON BS21 
7HH, AVON, ENGLAND 
Subject Category: Education & Educational Research; Linguistics; Language & 
Linguistics 
IDS Number: 393JL 
ISSN: 0790-8318 
DOI: 10.1080/07908310802385923 
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Semantic and syntax study of sap and se in the Vietnamese language 

more options 
Author(s): Do-Hurinville DT (Do-Hurinville, Danh Thanh) 
Source: LINGUISTIQUE Volume: 43 Issue: 2 Pages: 37-55 Published: 2007 
Times Cited: 0 References: 18 Citation MapCitation Map 
Abstract: The aim of this article is to carry out a semantic and syntactic analysis of sap 
and sir in Vietnamese. After presenting a semantic invariant of these two monemes to 
describe their semantic unity in language, enabling me to unify their uses in discourse, I 
will examine closely sap and se in the light of MAT (modality, aspect, tense). Then, I 
will study their uses with adverbial phrases of time and with the monemes aa, roi, chua, 
dang. Finally, I will compare sap and se. 
Document Type: Article 
Language: French 
Publisher: PRESSES UNIV FRANCE, 6 AVENUE REILLE, 75685 PARIS CEDEX 14, 
FRANCE 
Subject Category: Language & Linguistics 



IDS Number: 255QJ 
ISSN: 0075-966X 
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Methods for translating an English-language survey questionnaire on tobacco use into 
Mandarin, Cantonese, Korean, and Vietnamese 

more options 
Author(s): Forsyth BH (Forsyth, Barbara H.), Kudela MS (Kudela, Martha Stapleton), 
Levin K (Levin, Kerry), Lawrence D (Lawrence, Deirdre), Willis GB (Willis, Gordon 
B.) 
Source: FIELD METHODS Volume: 19 Issue: 3 Pages: 264-283 Published: AUG 2007 
Times Cited: 1 References: 29 Citation MapCitation Map 
Abstract: This article reports research on procedures for translating a survey 
questionnaire on tobacco usefrom English into Mandarin Chinese, Cantonese Chinese, 
Korean, and Vietnamese. The goal is to offer practical guidelines for researchers 
involved in translating questionnaires. The authors operationalize a five-step process for 
translation and evaluation based on the frameworks presented in Harkness, Van de 
Vijver and Mohler (2003) and the U.S. Census Bureau (2004). Based on qualitative 
observations, the five-step process produced effective questionnaire translations. The 
iterative nature of the process and the team-based approach the process encourages were 
particularly important to the success. Based on documented experiences, the authors 
identify lessons learned and make recommendations to other researchers who need to 
translate questionnaires. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: survey translation; translation evaluation; TRAPD translation 
framework; survey methods; tobacco use survey 
KeyWords Plus: ASIAN-AMERICANS; SMOKING; IMMIGRANTS; VALIDITY 
Reprint Address: Forsyth, BH (reprint author), Westat Corp, Rockville, MD USA 
Addresses: 
1. Westat Corp, Rockville, MD USA 
2. NCI, Risk Factor Monitoring & Methods Branch, Div Canc Contorl & Populat Sci, 
Bethesda, MD 20892 USA 
Publisher: SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, CA 
91320 USA 
Subject Category: Anthropology; Social Sciences, Interdisciplinary 
IDS Number: 189TQ 
ISSN: 1525-822X 
DOI: 10.1177/1525822X07302105 
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Vietnamese children and language-based processing tasks 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information 
more options 



Author(s): Hwa-Froelich DA, Matsuo H 
Source: LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS Volume: 
36 Issue: 3 Pages: 230-243 Published: JUL 2005 
Times Cited: 6 References: 53 Citation MapCitation Map 
Abstract: Purpose: Vietnamese children’s performance on language-based processing 
tasks of fast-mapping (FM) word-learning and dynamic assessment ON word- and rule-
learning tasks were investigated. 

Method: Twenty-one first- and second-generation Vietnamese preschool children 
participated in this study. All children were enrolled in 2 Head Start programs in a large 
city in the Midwest. All children had passed a developmental assessment and routine 
speech, language, and hearing screenings. All participants were taught 4 invented 
monosyllabic words in an FM word task, an invented monosyllabic suffix rule (-po) 
meaning “a part of” in a DA rule task, and 4 invented bisyllabic words in a DA word 
task. Potential relationships among task performances were investigated. Receptive task 
performances, expressive task performances, and task totals,were, added to Create 
receptive total, expressive total, and accumulated-performance total (APT) scores. 
Relationships among receptive total, expressive total, and APT scores were also 
investigated. 

Results: Significant correlations were found between FM, word, DA rule, and the 
receptive total. The expressive total correlated with all task total scores’, APT, age, and 
modifiability scores. Modifiability scores correlated with the two DA tasks, expressive 
total, and the APT. Findings indicate that FM word and the expressive total were 
positively correlated with most of the other tasks, composite totals, and age. 

Clinical Implications: Performance on language-based processing tasks may provide 
valuable information for separating typically developing Vietnamese preschool children 
from their peers with language disorders. Practitioners should consider linguistic 
characteristics of target stimuli. Comparisons should include task, receptive, expressive, 
and APT. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Vietnamese; language-based processing tasks; fast mapping; 
dynamic assessment 
KeyWords Plus: SPANISH-SPEAKING CHILDREN; WORD; PRESCHOOLERS; 
ACQUISITION; IMPAIRMENT; SKILLS; SLI 
Reprint Address: Hwa-Froelich, DA (reprint author), St Louis Univ, 3750 Lindell 
Blvd,12 McGannon Hall, St Louis, MO 63108 USA 
Addresses: 
1. St Louis Univ, St Louis, MO 63108 USA 
E-mail Addresses: hwafroda@slu.edu 
Publisher: AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE 
PIKE, ROCKVILLE, MD 20852-3279 USA 
Subject Category: Linguistics; Rehabilitation 
IDS Number: 947IP 



ISSN: 0161-1461 
DOI: 10.1044/0161-1461(2005/023) 
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STUDIES ON VIETNAMESE LANGUAGE AND LITERATURE – A 
PRELIMINARY BIBLIOGRAPHY – THAM,ND 

View full text from the publisher JSTOR 
more options 
Author(s): MARR DG 
Source: ASIAN FOLKLORE STUDIES Volume: 55 Issue: 1 Pages: 168-170 Published: 
1996 
Times Cited: 0 References: 1 Citation MapCitation Map 
Document Type: Book Review 
Language: English 
Reprint Address: MARR, DG (reprint author), AUSTRALIAN NATL UNIV, 
CANBERRA, ACT 2600 AUSTRALIA 
Publisher: NANZAN UNIV, 18 YAMAZATO-CHO SHOWA-KU, NAGOYA 466, 
JAPAN 
Subject Category: Folklore; Asian Studies 
IDS Number: UM698 
ISSN: 0385-2342 
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Sentence interpretation by typically developing Vietnamese-English bilingual children 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Pham G (Pham, Giang)1, Kohnert K (Kohnert, Kathryn) 
Source: APPLIED PSYCHOLINGUISTICS Volume: 31 Issue: 3 Pages: 507-529 
Published: JUL 2010 
Times Cited: 0 References: 47 Citation MapCitation Map 
Abstract: We examined developing bilinguals’ use of animacy and word order cues 
during sentence interpretation tasks administered in each of their languages. Participants 
were 6- to 8-year-old children who learned Vietnamese as a first language and English 
as a second language (n = 23). Participants listened to simple sentences and identified 
the agent or “doer” of the action. English-only peers (n = 23) served as a comparison 
group. Results indicated that the bilingual group relied more on animacy than the 
English-only group when interpreting sentences in English and that the bilingual group 
used a blending or “amalgamation” of cues to interpret English and Vietnamese 
sentences. Significant within-group variation in cue preference was investigated as a 
function of age and proficiency in the first language and second language. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: INTERPRETATION STRATEGIES; ANOVA DESIGNS; CHINESE; 
SPANISH; LEARNERS; SELF; L2 



Reprint Address: Pham, G (reprint author), Univ Minnesota, Dept Speech Language 
Hearing Sci, 115 Shevlin Hall,164 Pillsbury Dr SE, Minneapolis, MN 55455 USA 
Addresses: 
1. Univ Minnesota, Dept Speech Language Hearing Sci, Minneapolis, MN 55455 USA 
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Abstract: The Vietnamese Government continues to take steps to address trafficking in 
women and girls. However, rather than perceiving trafficking as a violation of human 
rights, greater attention is given by the government to its effects on society and social 
morals, particularly where victims have engaged in sex work in destination countries. 
Trafficked returnees are directly implicated in the State’s approach to defining sex work 
as a ‘social evil’. This approach reproduces the socio-economic inequality involved in 
trafficking and further marginalises trafficked women. Simultaneously, although 
Vietnamese women are often drawn into trafficking due to family obligations, they 
frequently face dishonour upon their return or are forced to hide the truth of their 
experience of being trafficked. This paper argues that the language of ‘social evils’ and 
the responses of the State and family undermine the ability of trafficked returnees to 
reintegrate. This is heightened where returnees are deemed to be transmitters of HIV 
infection, hence suffering human trafficking, sex-work and HIV/AIDS-related stigma. I 
also reflect upon whether the approach of service providers exacerbates stigma, 
particularly in the context of shelter rehabilitation and present several recommendations 
for reform, the most pressing being the need to eliminate the language of ‘social evils’. 
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Abstract: This paper presents our work in automatic speech recognition (ASR) in the 
context of under-resourced languages with application to Vietnamese. Different 
techniques for bootstrapping acoustic models are presented. First, we present the use of 
acoustic-phonetic unit distances and the potential of crosslingual acoustic modeling for 
under-resourced languages. Experimental results on Vietnamese showed that with only a 
few hours of target language speech data, crosslingual context independent modeling 
worked better than crosslingual context dependent modeling. However, it was 
outperformed by the latter one, when more speech data were available. We concluded, 
therefore, that in both cases, crosslingual systems are better than monolingual baseline 
systems. The proposal of grapheme-based acoustic modeling, which avoids building a 
phonetic dictionary, is also investigated in our work. Finally, since the use of sub-word 
units (morphemes, syllables, characters, etc.) can reduce the high out-of-vocabulary rate 
and improve the lack of text resources in statistical language modeling for under-
resourced languages, we propose several methods to decompose, normalize and combine 
word and sub-word lattices generated from different ASR systems. The proposed lattice 
combination scheme results in a relative syllable error rate reduction of 6.6% over the 
sentence MAP baseline method for a Vietnamese ASR task. 
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Abstract: Only very recently have Vietnamese researchers begun to be involved in the 
domain of Natural Language Processing (NLP). As there does not exist any published 
work in formal linguistics nor any recognizable standard for Vietnamese word definition 
and word categories, the fundamental tasks for automatic Vietnamese language 
processing, such as part-of-speech tagging, parsing, etc., are very difficult tasks for 
computer scientists. The fact that all necessary linguistic resources have to be built from 
scratch by each research team is a real obstacle to the development of Vietnamese 
language processing. The aim of our projects is thus to build a common linguistic 
database that is freely and easily exploitable for the automatic processing of Vietnamese. 
In this paper, we present our work on creating a Vietnamese lexicon for NLP 
applications. We emphasize the standardization aspect of the lexicon representation. We 
especially propose an extensible set of Vietnamese syntactic descriptions that can be 
used for tagset definition and morphosyntactic analysis. These descriptors are 
established in such a way as to be a reference set proposal for Vietnamese in the context 
of ISO subcommittee TC 37/SC 4 (Language Resource Management). 
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3/ Vài đề nghị: 

1/ CV nên được viết lại một cách nghiêm túc và khoa học. Cách trình bày CV hời hợt 
như đã nêu rất nguy hiểm cho những người nghiên cứu trẻ và những sinh viên, vì nếu 
những đối tượng trẻ này học theo văn phong đó thì cực kỳ nguy hiểm. 

2/ Nên có công bố quốc tế để giới thiệu tiếng Việt cho bạn bè quốc tế và cũng để chứng 
tỏ đẳng cấp của một người làm nghiên cứu. 
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Abstract: This paper presents our work in automatic speech recognition (ASR) in the 
context of under-resourced languages with application to Vietnamese. Different 
techniques for bootstrapping acoustic models are presented. First, we present the use of 
acoustic-phonetic unit distances and the potential of crosslingual acoustic modeling for 
under-resourced languages. Experimental results on Vietnamese showed that with only a 
few hours of target language speech data, crosslingual context independent modeling 
worked better than crosslingual context dependent modeling. However, it was 
outperformed by the latter one, when more speech data were available. We concluded, 
therefore, that in both cases, crosslingual systems are better than monolingual baseline 
systems. The proposal of grapheme-based acoustic modeling, which avoids building a 
phonetic dictionary, is also investigated in our work. Finally, since the use of sub-word 
units (morphemes, syllables, characters, etc.) can reduce the high out-of-vocabulary rate 
and improve the lack of text resources in statistical language modeling for under-
resourced languages, we propose several methods to decompose, normalize and combine 
word and sub-word lattices generated from different ASR systems. The proposed lattice 
combination scheme results in a relative syllable error rate reduction of 6.6% over the 
sentence MAP baseline method for a Vietnamese ASR task. 
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applications. We emphasize the standardization aspect of the lexicon representation. We 
especially propose an extensible set of Vietnamese syntactic descriptions that can be 
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@ Editor inhainha: Đó là ý kiến của bác phản biện. Editors có thể nên ý kiến của 
mình. Liên quan đến vấn đề Editor inhainha nêu thì cũng có thể 5-5 vì nhà ngôn 
ngữ học cũng có thể viết bài chung với nhà IT về những vấn đề liên quan đến dịch 
thuật? Xin nhắc lại: Ý kiến của phản biện chưa phải là ý kiến cuối cùng. 
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Tuan Ngoc@ says: 

@ giảng viên cao cấp: 

…………… 

Đối với ứng viên dự thi nâng ngạch từ phó giáo sư – giảng viên chính (gọi chung là 
giảng viên chính) lên giảng viên cao cấp phải là nhà giáo được tuyển dụng, bổ nhiệm 
vào ngạch phó giáo sư – giảng viên chính (mã số 15.111), đang trực tiếp giảng dạy ở 
trường ĐH, CĐ từ đủ sáu năm – tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm ngạch giảng viên 
chính hoặc ở chức danh phó giáo sư từ đủ ba năm trở lên – tính từ ngày có quyết định bổ 
nhiệm phó giáo sư hoặc giảng viên chính – đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có 
đủ điều kiện về chức trách, hiểu biết và yêu cầu trình độ theo quy định hiện hành về tiêu 
chuẩn nghiệp vụ của ngạch giảng viên cao cấp; được hội đồng sơ tuyển của cơ sở giáo 
dục ĐH trực tiếp quản lý xét duyệt. 

……………… 

Còn ứng viên thi nâng ngạch từ phó giáo sư – giảng viên chính lên giảng viên cao cấp 
(thuộc ngạch giáo sư – giảng viên cao cấp) phải thi trình độ C của hai ngoại ngữ là tiếng 
Anh và một trong các thứ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, gồm các kỹ năng nghe, 
nói, đọc, viết. Ứng viên là giảng viên ngoại ngữ phải thi ngoại ngữ 2 là một trong bốn 
thứ tiếng trên không thuộc chuyên môn chính đang giảng dạy. 
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JIPV*: Một bác gửi yêu cầu đến JIPV: 

Tôi là một phóng viên kinh tế, ……. nhờ các editor kiểm tra giúp khả năng học thuật 
và nghiên cứu của một số phó giáo sư kinh tế thường xuất hiện trên báo chí. 

PSG Trần Hoàng Ngân 

GS.TS.Dương Thị Bình Minh 

GS.TS. Trần Ngọc Thơ 

Trân trọng cảm ơn  
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JIPV@: Trường hợp ông Trần Ngọc Thơ đã được JIPV xem xét, xin mời bác 
phóng viên xem trong Phòng triển lãm: 

Phòng triển lãm GS Dỏm – Kém – Yếu 

Xin mời Editors vui lòng kiểm tra hai ứng viên còn lại. 
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@ JIPV: có thể cho mình xin lại cái link của website về journal ranking được không? 
Thanks . 
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@connan2010: 
ranking của ISI: admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR 
ranking scimagor: www.scimagojr.com/index.php 
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@connan2010: Lưu ý bác là scimagor chỉ để tham khảo thôi vì nó cũng cover nhiều tạp 
chí non SCI/SCI-E, nhất là mấy cái Q4 
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@ inhainha: thanks inhainha. Cái scimagor có nhiều chỗ thấy hông ổn lắm. Ví dụ cái 
Journal of Functional Analysis năm 2006 theo ranking của ISI nó đứng đâu thứ 11. Và 
thực tế cái journal này cũng rất good (chắc cũng nằm trong khoảng top 20). Hông hiểu 
sao thằng scimagor lại xếp nó thuộc Q2. 
Posted 1 week ago. ( permalink ) 
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@connan2010: scimagor xếp chất lượng tạp chí dựa trên tiêu chuẩn SJR (It expresses 
the average number of weighted citations received in the selected year by the documents 
published n the journal in the three previous years). Theo cái định nghĩa em cũng chẳng 
rõ lắm cái weight scitations là gì nữa. Nó lấy trong khoảng 25% số lượng tạp chí trong 
sub category là Q1, rồi sau đó là Q2 … Vì vậy 1 tạp chí là Q1 trong sub category này có 
thể là Q2 thậm chí Q3 ở category khác. 
Posted 1 week ago. ( permalink ) 

 

Kinhtehoc says: 

Các bạn editor kiểm tra giúp thông tin 2 GS trẻ này để vinh danh họ 

1. PGS Trần Hoài Linh, giảng viên ngành Điện, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

2. PGS Nguyễn Quang Diệu, ngành Toán học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi là 
người tò mò.” 

vietnamnet.vn/giaoduc/2008/01/764534/ 
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Theo GS Hồ Tú Bảo (Viện Công nghệ Thông tin) Với quy định của Bộ GD-ĐT “Để 
được công nhận là TS, các nghiên cứu sinh (NCS) phải có ít nhất một bài đăng trên tạp 
chí khoa học hoặc kỷ yếu của hội nghị khoa học chuyên ngành nước ngoài, một bài đăng 
trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước do cơ sở đào tạo quy định…”, 

Editor inhainha có trả lời tôi: TS Vũ Thành Tự Anh ISI = 0, TS Nguyễn Đức Thành có 2 
kết quả ở VN. 

Đây là hai nhà kinh tế học trẻ tuổi, được giới truyền thông trong nước đánh giá cao do 
được đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng chỉ số ISI các bác tra cứu không tìm thấy bài 
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báo khoa học nào trong hệ thống. 

Tôi thắc mắc nếu không có bài báo khoa học thì làm thế nào để được tốt nghiệp tiến sĩ? 
Liệu hệ thống ISI có đánh giá đúng năng lực nghiên cứu của các tiến sĩ không? 
Posted 10 days ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

@ Kinhtehoc: 

1/ Ý kiến của GS Bảo hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đối với những trường có tiếng, 
chủ yếu ở Mỹ và vài nơi ở Châu Âu, luận án PhD có khi không cần bài công bố vì họ tin 
tưởng các GS của họ và một khi những GS đó thông qua thì luận án xem như có kết quả 
mới (hoặc gần mới, có thể công bố hoặc viết thêm tí nữa sẽ được công bố). Một số nơi 
lạm dụng điều này là không đúng. 

Tuy nhiên có những trường hợp sau khi bảo vệ xong thì tịt luôn và kết quả là không có 
công bố nào. 

2/ Hiện nay giới truyền thông của mình đánh qiá về năng lực khoa học chưa được chính 
xác lắm. Cách tốt nhất là nhà báo nên tham khảo thông tin từ những nhà khoa học 
nghiêm túc trước khi viết về ai. Và tốt hơn hết là nên có link đến homepage để mọi 
người kiểm tra. 

3/ Đối với người làm nghiên cứu mà không có ISI thì có thể bị nghi ngờ ngay. Tuy nhiên 
đối với những người có vài ISI xếp cuối bảng hay không là tác giả chính thì cũng chưa 
hẳn là giỏi. Điều này mọi người bàn rất nhiều trong Phòng vinh danh. 
Posted 10 days ago. ( permalink ) 

 

editor.giaosudom1 says: 

view photostream 
Kinhtehoc says: 

Thân chào JIPV 

Tôi là một sinh viên kinh tế, tôi mong JIPV kiểm tra, đánh giá trình độ khoa học của các 
giáo sư, phó giáo sư kinh tế sau của trường Đại học kinh tế Tp.HCM: 

* Hiệu trưởng: PGS, TS Phạm Văn Năng 
* Hiệu phó: GS, TS Nguyễn Đông Phong 
* Hiệu phó: GS, TS Dương Thị Bình Minh 
* Hiệu phó: PGS, TS Nguyễn Việt 
* Hiệu phó: PGS, TS Trần Hoàng Ngân 
* Hiệu phó: PGS, TS Nguyễn Ngọc Định 
* Chủ tịch Hội đồng trường: PGS,TS. Nguyễn Quốc Tế (kiêm Bí thư Đảng uỷ) 
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Trân trọng cảm ơn. 

PS: Trong các giáo sư trên, phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân được các phương tiện 
truyền thông đánh giá cao, ông đồng thời là thành viên Hội đồng tiền tệ quốc gia. Tôi rất 
mong JIPV tìm thấy những bài nghiên cứu khoa học của ông trên các tạp chí quốc tế. 
Posted 13 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 
inhainha says: 

Phạm Văn Năng thì ở đây: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694419362/ 

Nguyễn Ngọc Định thì ngồi đây: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/ 

Đạo sĩ Trần Ngọc Thơ thì quá nổi tiếng rồi: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/ 

Nguyễn Đông Phong: ISI = 0, tra trên Google scholar cũng ra kết quả 0 

Dương Thị Bình Minh: ISI = 0, tra trên Google scholar cũng ra kết quả 0 

Nguyễn Việt: cái tên này rất nhiều người trùng tên, về lĩnh vực khoa học xã hội và kinh 
tế ra kết quả 20, nhưng không có địa chỉ nào từ Việt Nam. Về google scholar, do có 
nhiều tên trùng, nên bạn tự mình lọc lấy kết quả nhé: 
scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22nguyen+viet%2… 

Trần Hoàng Ngân: ISI = 0, tra trên Google scholar ra 1 kết quả được đăng trên 1 tạp chí 
trong nước: 
[TRÍCH DẪN] Export Processing Zones, Industrial Zones in Ho Chi Minh City–
Development Strategy 
TH Ngan, TC Kha – Vietnam Economic Review, 2002 
Trích dẫn 2 bài viết – Bài viết có liên quan 

Nguyễn Quốc Tế: ISI = 0, tra trên google scholar có 1 bài đứng tên giữa trên 1 (hình 
như) hội nghị: 
An analysis of national competitiveness: the perspective from Vietnam 
W Hsieh, NQ Te, DP Ho, DT Hai, TK Dung, NH Lam, NT … – Asia Pacific 
Management …, 2004 
Trích dẫn 3 bài viết – Bài viết có liên quan 
Posted 12 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 
Kinhtehoc says: 

Cảm ơn editor inhainha đã nhanh chóng phản hồi. 

Nhân đây tôi bác tra cứu giúp hai tiến sĩ chưa là giáo sư nhưng khá nổi tiếng ở Việt 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694419362/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/�


Nam, đều là tiến sĩ ở Mỹ và Nhật. 

1. TS. Nguyễn Đức Thành 

2. TS. Vũ Thành Tự Anh 
Posted 11 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 
inhainha says: 

TS Nguyễn Đức Thành có 2 kết quả ở VN, dựa vào địa chỉ bạn có thể suy ra người nào 
nhé 

Back to school in Afghanistan: Determinants of school enrollment 
Context Sensitive Links 

Author(s): Guimbert S (Guimbert, Stephane)1, Miwa K (Miwa, Keiko)1, Nguyen DT 
(Nguyen, Duc Thanh)2 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT 
Volume: 28 Issue: 4 Pages: 419-434 Published: JUL 2008 
Times Cited: 0 References: 18 Citation MapCitation Map 
Abstract: One of the first achievements of post-conflict Afghanistan was to bring almost 
4 million children back to school. Issues remain daunting, however, with low primary 
enrollment especially for girls and in rural areas and very weak learning achievements. 
We review some key features of the education system in Afghanistan. By matching 
household and school data, we assess the impact of various factors on enrollment. 
Overall, the analysis indicates that further increasing supply alone is unlikely to lead to 
higher enrollment. The analysis confirms the importance of demand factors such as the 
education of parents, the family language, and other community and ethnic factors. (c) 
2007 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: international education; development; education policy; post-
conflict; demand and supply of education 
Reprint Address: Miwa, K (reprint author), World Bank, 1818 H St NW, Washington, 
DC 20433 USA 
Addresses: 
1. World Bank, Washington, DC 20433 USA 
2. Natl Econ Univ, Fac Econ, Hanoi, Vietnam 
E-mail Addresses: kmiwa@worldbank.org 

Knowledge acquisition and performance of international joint ventures in the transition 
economy of Vietnam 

Author(s): Tsang EWK, Nguyen DT, Erramilli MK 
Source: JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING Volume: 12 Issue: 2 Pages: 
82-103 Published: 2004 



Times Cited: 13 References: 41 Citation MapCitation Map 
Abstract: From a knowledge-based perspective, the authors develop a model that 
proposes (1) that certain international joint venture characteristics influence the joint 
venture’s knowledge acquisition from its foreign parent and (2) that the amount of 
knowledge acquired affects venture performance. The authors test the model in Vietnam 
and find that parental conflict, commitment, and receptivity affect knowledge 
acquisition. As they hypothesize, the amount of knowledge acquired contributes 
significantly to venture performance. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: COMMITMENT; ALLIANCES; CONFLICT; PERSPECTIVES; 
DETERMINANTS; MANAGEMENT; STRATEGY; EXCHANGE; FIRMS; TRUST 
Reprint Address: Tsang, EWK (reprint author), Wayne State Univ, Sch Business Adm, 
Detroit, MI 48202 USA 
Addresses: 
1. Wayne State Univ, Sch Business Adm, Detroit, MI 48202 USA 
2. Ho Chi Minh City Univ Econ, Tourism Div, Commerce & Tourism Dept, Thanh Pho 
Ho Chi Minh, Vietnam 
3. Nanyang Technol Univ, Nanyang Business Sch, Singapore 2263, Singapore 
E-mail Addresses: ewktsang@wayne.edu, tri@triduc.net, amkerramilli@ntu.edu.sg 

TS Vũ Thành Tự Anh ISI = 0 
Tìm được CV ở đây 
www.vinacorp.vn/Upload/News/file/CV_Tu%20Anh%20_FETP%204%... 

Trong đó, tôi thấy có 2 bài này có vẻ bình duyệt nghiêm túc: 
Jonathan Pincus and Vu Thanh Tu Anh, “Vietnam: A Tiger in Turmoil,” Far Eastern 
Economic 
Review, Vol. 171, No. 4, May 2008, pp. 28-34. 
3. Vu Thanh Tu Anh, “Reducing Budget Deficit to Recover acroeconomic Stability,” 
Journal of Legal Studies, Vol. 7, No. 123, May 2008, pp. 54-57 

Tôi tra Far Eastern Economic thì tạp chí này không được ISI công nhận. 

Đặc biệt : Journal of Legal Studies thì thấy tạp chí này được cover trong ISI nhưng tạp 
chí này chỉ xuất bản 1 volume /year chia thành 2 issues vào tháng 1 và tháng 6 hàng 
năm. Năm 2008 là volume 37, nhưng không hiểu tại sao trong bài báo thứ 2 của ông 
Anh lại ghi là Vol. 7 và issues 123, chưa bao giờ thấy số issues lớn như vậy! Có thể 
khẳng định ông Anh gian dối trong việc liệt kê bài báo. Bài báo này có lẽ là bài báo ma! 
Posted 9 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
view photostream 
Kinhtehoc says: 

Thanks Inhainha 

Bạn giúp kiểm tra về ISI của đồng nghiệp anh Vũ Thành Tự Anh là TS Jonathan Pincus 

http://www.vinacorp.vn/Upload/News/file/CV_Tu%20Anh%20_FETP%204%25..�


ở trung tâm FulBright để có thêm thông tin so sánh và nhận định. 

Bạn kiểm tra giúp thông tin về giáo sư Robert Shiller, tôi đang theo học một course của 
giáo sư trên mạng nên tò mò muốn biết ISI của ông là bao nhiêu  
Posted 8 hours ago. ( permalink | edit | delete ) 
Posted 10 days ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

@Kinhtehoc: Từ sau trước khi hỏi các câu hỏi đại loại thế này bạn nên tự tìm hiểu trước, 
nếu ko tìm được thì mới hỏi Editors ở đây nhé. Mọi người đều rất bận bịu. Gúc là ra 
liền: 

www.econ.yale.edu/~shiller/publications.htm 
Posted 9 days ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Kinhtehoc says: TS Nguyễn Đức Thành có 2 kết quả ở VN. 

Kinhtehoc đã hiểu sai ý của Editor inhainha. Editor inhainha viết cũng không rõ 
lắm. Hai công trình của TS Thành là ISI, địa chỉ từ Việt Nam (ý nghĩa hơn nhiều). 
Công trình của người Việt nhưng ghi địa chỉ nước ngoài thì không được tính cho 
VN. 
 
Posted 9 days ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV*: Một bác gửi câu hỏi đến JIPV: 

Xin tạp chí cho em biết một số tạp chí Luật có uy tín cao, kiểu như công bố ISI trong 
giới luật học được không ạ.Em thấy bên ngành luật có khá nhiều các PGS, GS mà bằng 
cấp của họ từ thời Xô Viết (cũ), cũng như trình độ thật sự của họ rất đáng ngờ.(Em là 
sinh viên của các vị này nên em thấy thế). 

Chân thành cảm ơn các anh chị trước!  

@ Bạn có thể tham khảo danh sách này 

lawlib.wlu.edu/lj/index.aspx 

Tuy nhiên để xem một tạp chí có được ISI chọn hay không thì bạn có thể kiểm tra lại ở 
đây: 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cg… 
Posted 9 days ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV*: Một bác gửi ý kiến (câu hỏi) đến JIPV: 

Còn bỏ sót một số PGS không chuẩn, không đủ tư cách giảng dạy, nghiên cứu. Ví dụ 
như PGS TS Nguyễn Dũng ( Viện cơ học – tin học ứng dụng TpHCM ). Đây là nhân vật 
háo danh vọng đến mức kỳ lạ với những câu nói đầy tính giả dối. 
Originally posted 8 days ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 8 days ago.  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Nguyen Dung với địa chỉ “Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl 
Mech, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam” có một bài: 

A Hausdorff-like moment problem and the inversion of the Laplace transform 

more options 
Author(s): Dung N (Dung, Nguyen), Huy NV (Huy, Nguyen Vu), Quan PH (Quan, 
Pham Hoang), Trong DD (Trong, Dang Duc) 
Source: MATHEMATISCHE NACHRICHTEN Volume: 279 Issue: 11 Pages: 1147-
1158 Published: 2006 
Times Cited: 2 References: 16 Citation MapCitation Map 
Abstract: We consider the problem of finding u is an element of L-2 (I), I = (0, 1), 
satisfying integral(I) u(x)x (alpha)k dx = mu(k), where k = 0, 1, 2,…, (alpha(k)) is a 
sequence of distinct real numbers greater than -1/2, and mu = (mu(kl)) is a given 
bounded sequence of real numbers. This is an ill-posed problem. We shall regularize the 
problem by finite moments and then, apply the result to reconstruct a function on (0, + 
infinity) from a sequence of values of its Laplace transforms. Error estimates are given. 
(C) 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: ill-posed problem; inversion of the Laplace transform; Hausdorff 
moment problem; Muntz polynomial; polynomial approximation 
Reprint Address: Dung, N (reprint author), Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl 
Mech, 291 Dien Bien ZPhu Str,Dist 3, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
Addresses: 
1. Vietnamese Acad Sci & Technol, Inst Appl Mech, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
2. Hochiminh City Natl Univ, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
E-mail Addresses: nguyenschiller@gmail.com, tquan@pmail.vnn.vn, 
namolienhoasanh@hom.vnn.vn, ddtrong@mathdept.hcmuns.edu.vn 
Publisher: WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, D-69451 
WEINHEIM, GERMANY 
Subject Category: Mathematics 
IDS Number: 073GK 
ISSN: 0025-584X 
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DOI: 10.1002/mana.200510414 

Ngoài ra, những bài sau đây với địa chỉ Nguyễn Dũng ở HN liên quan đến Cơ học. Độc 
giả có thể tự xem xét nếu có đầy đủ thông tin về quá trình công tác của đương sự: 

YOUNGS EXPERIMENT WITH N HOLES AND APPLICATIONS 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): DUNG N 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 53 Issue: 3 Pages: 465-470 
Published: 1978 
Times Cited: 0 References: 7 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: French 
Reprint Address: DUNG, N (reprint author), ECOLE TRAVAILLEURS SERV HANOI, 
83 HANG BO, HANOI, VIETNAM 
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-
668 WARSAW, POLAND 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: EV517 
ISSN: 0587-4246 

YOUNGS EXPERIMENT WITH 3 HOLES 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): NGUYENDUNG 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 50 Issue: 4 Pages: 569-572 
Published: 1976 
Times Cited: 0 References: 3 Citation MapCitation Map 
Document Type: Letter 
Language: French 
Addresses: 
1. SCH IND & SERV, HANOI, VIETNAM 
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-
668 WARSAW, POLAND 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: CN201 
ISSN: 0587-4246 
Posted 6 days ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV*: Một bác gửi câu hỏi đến JIPV: 

Chúng tôi còn thiếu thông tin. Hiện nay tôi và bạn bè chỉ tin vào JIPV. Thật ra chúng tôi 
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đã nhờ bạn bè ngoài nước kiểm tra những thông tin ISI mà JIPV công bố. Họ đều cho 
rằng tra cứu ISI của JIPV là chính xác. Họ cũng nói thêm rằng việc tra cứu ISI đối với 
tên người Việt là rất khó, tuy nhiên nếu có thiếu sót thì bổ sung, chẳng khó khăn gì vì 
công bố ISI là công khai, không ai có thể lừa được ai. 

Nhân đây, tôi xin nhờ JIPV nêu quan điểm về vấn đề tiến sĩ dỏm bị phanh phui trong 
thời gian gần đây. Cụ thể theo JIPV thì trường 
The Southern Pacific University, www.spuni.edu , có phải là trường dỏm không? Sao tôi 
chẳng thấy web của GS nào ở đó? 

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc JIPV nhiều niềm vui. 
 
Originally posted 6 days ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 6 days ago.  

 

editor.giaosudom1 says: 

@: Additional information: 

President Message: www.spuni.edu/v6/presidentMessage.php 

the President’s profile: www.geofftaylor.info/index.html 

A funny issue: “the president” was awarded a PhD by Southern Pacific University in 
2003; one year later, 2004, he was “appointed” to be the president. When was he 
appointed to be a prof.? 

Source: PhD. Doctor of Philosophy in Business Administration (Southern Pacific 
University 2003); He was appointed President of Southern Pacific University in 2004, a 
position which he still currently holds: www.geofftaylor.info/Education.htm 

There is not any faculty? No list of professors?… 

You can now have your own answer how “Southern Pacific University” is  
Originally posted 5 days ago. ( permalink ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 5 days ago.  

 

tranphan_thanh says: 

” Ngoài ra, những bài sau đây với địa chỉ Nguyễn Dũng ở HN liên quan đến Cơ học. 
Độc giả có thể tự xem xét nếu có đầy đủ thông tin về quá trình công tác của đương sự: 

YOUNGS EXPERIMENT WITH N HOLES AND APPLICATIONS 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): DUNG N 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 53 Issue: 3 Pages: 465-470 

http://www.spuni.edu/�
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http://www.flickr.com/photos/52447543@N04/�


Published: 1978 
Times Cited: 0 References: 7 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: French 
Reprint Address: DUNG, N (reprint author), ECOLE TRAVAILLEURS SERV HANOI, 
83 HANG BO, HANOI, VIETNAM 
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-
668 WARSAW, POLAND 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: EV517 
ISSN: 0587-4246 

YOUNGS EXPERIMENT WITH 3 HOLES 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): NGUYENDUNG 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 50 Issue: 4 Pages: 569-572 
Published: 1976 
Times Cited: 0 References: 3 Citation MapCitation Map 
Document Type: Letter 
Language: French 
Addresses: 
1. SCH IND & SERV, HANOI, VIETNAM 
Publisher: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, AL LOTNIKOW 32-46, 02-
668 WARSAW, POLAND 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: CN201 
ISSN: 0587-4246 “ 

Các bài báo này được xuất bản năm 1976 , 1978 khi đó PGS TS Dỏm Nguyễn Dũng 
chưa vào Đại Học Tổng Hợp tpHCM ( Năm tốt nghiệp hình như là 1983 ) . 
Posted 4 days ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Nếu đương sự học ở TPHCM thì hai bài trên không thể của đương sự. 
Như vậy đương sự chỉ có một bài ISI đồng tác giả như đã nêu. Editors nào có quan 
tâm thì có thể submit bài này trong Phòng Submission để the Board xem xét công 
bố. 
Posted 4 days ago. ( permalink ) 

145 phản hồi tới “Trung tâm Hỏi và đáp” 

1. Problems đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:17 chiều  
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Kính chào Hội đồng xét giáo sư dỏm, 

Tôi có vài câu hỏi với hội đồng. 

1) GS, PGS không đủ tiêu chuẩn xét duyệt (về số bài ISI) nhưng chưa quá 60, đưong 
chức, đưong quyền mà đã dừng research từ năm bẩy năm trở lên có được xét duyệt 
không?  

2) Hội đồng có các thống kê (P.GS, GS dởm)/(P.GS, GS); (P.GS, GS dởm)/(P.GS, GS 
đang làm nghiên cứu); (P.GS, GS dởm)/(P.GS, GS đang giảng dạy) và (P.GS, GS 
dởm)/(P.GS, GS đang làm quan chức) không? 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:37 chiều  

@ Xem lại yêu cầu trình độ và kinh nghiệm đối với học hàm GS, PGS. 

@ Ở Việt Nam: phân loại giảng dạy, chức quyền, nghiên cứu là NGỤY BIỆN 
(chưa hiểu nhiệm vụ của GS, PGS là gì). Ngay khi anh được GS, PGS thì anh 
phải đáp ứng được yêu cầu của nó. Hàm GS, PGS không phải là những thứ anh có 
rồi thì anh mới phấn đấu để đạt chuẩn của nó (nếu ai rơi vào trường hợp này thì 
đích thị là mua). 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:48 chiều  

Tiêu chuẩn cứng PGS ở VN gồm: công trình nghiên cứu, kết quả đào tạo 
sau đại học, thời gian tối thiểu giảng bậc sau đại học. Ngoài ra còn nhiều 
thứ khác. Nếu thiếu tiêu chuẩn cứng thì không được xét. Trên giấy tờ là 
như thế! 

Trả lời  

2. BigFan đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 1:32 sáng  

Xin JIPV cho nhận xét về bài viết này. Cảm ơn: 
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http://bee.net.vn/channel/1984/201008/GS-Nguyen-Hong-Thai-nha-toan-hoc-tre-sung-
suc-1763051/ 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:00 sáng  

oh my god!, he only has 4 publications in Poland, nothing in Belarus! 
I don’t believe what the non-scientific journals say any more. 

Author=(nguyen ht) 
Refined by: Countries/Territories=( POLAND ) AND [excluding] Subject 
Areas=( PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL OR PHYSICS, 
FLUIDS & PLASMAS OR CRYSTALLOGRAPHY OR PHYSICS, 
CONDENSED MATTER ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED.  

1. Title: Semicontinuity and continuous selections for the multivalued 
superposition operator without assuming growth-type conditions 
Author(s): Nguyen HT 
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 163 Issue: 1 Pages: 1-19 Published: 
2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: On Banach function M-spaces 
Author(s): Nguyen HT 
Source: INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES Volume: 13 Issue: 
4 Pages: 551-564 Published: DEC 16 2002 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: CM-selectors for pairs of oppositely semicontinuous multivalued maps 
with L-p-decomposable values 
Author(s): Nguyen HT, Juniewicz M, Zieminska J 
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 144 Issue: 2 Pages: 135-152 
Published: 2001 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
4. Title: CM-selectors for pairs of oppositely semicontinuous multifunctions and 
some applications to strongly nonlinear inclusions 
Author(s): Nguyen HT, Juniewicz M, Zieminska J 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN 
Volume: 19 Issue: 2 Pages: 381-393 Published: 2000 
Times Cited: 1 

http://bee.net.vn/channel/1984/201008/GS-Nguyen-Hong-Thai-nha-toan-hoc-tre-sung-suc-1763051/�
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Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:04 sáng  

For 2009, the journal STUDIA MATHEMATICA has an Impact Factor of 0.645. 

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on 
Impact Factor. 

Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
MATHEMATICS 251 122 Q2 

For 2009, the journal INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES has 
an Impact Factor of 0.157. 

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on 
Impact Factor. 

Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
MATHEMATICS 251 249 Q4 

For 2009, the journal ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE 
ANWENDUNGEN has an Impact Factor of 0.371. 

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on 
Impact Factor. 

Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
MATHEMATICS 251 209 Q4 
MATHEMATICS, APPLIED 202 188 Q4 

are these journals the so called LEADING one? 

Trả lời  
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 BigFan đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:12 sáng  

Cảm ơn bác. Vậy là Hàm Châu lố rồi!!!!!!!! Nếu xét theo chuẩn GS trung 
bình VN thì “GS” Nguyễn Hồng Thái cũng lỏm luôn (4 bài trung bình). 
Nhà báo Hàm Châu và ông Thái “chơi” kỳ quá! 

Theo bác thì vụ đánh bóng lố bịch này là do ông Thái hay ông Châu. 

Trả lời  

 BigFan đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:16 sáng  

“Giáo Sư” Nguyễn Hồng Thái của Ba Lan có cần phải “lợi dụng” nhà báo 
Hàm Châu để ca tụng lố bịch không? Theo danh sách vinh danh 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ thì vị lỏm này thua xa nhiều tiến sĩ, thạc sĩ đang làm 
việc trong nước. Chỉ giỏi đầu độc trẻ con! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:23 sáng  

Hàm Châu again! He is quite a liar! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 12:27 chiều  

@BigFan: Mọi thứ phải được kiểm tra cẩn thận trước khi tin hay không tin bác à. 

Trả lời  

3. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 1:43 sáng  

JIPV!: 
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Một Độc giả rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của đất nước có gửi thư cho JIPV 
với nội dung: 

“Tôi nhờ các bạn tìm dùm thông tin GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm, đại diện văn phòng 
của UBI (http://www.ubi.edu/) tại VN.” 

JIPV xin cảm ơn Độc giả. JIPV thực hiện public review đối với cá nhân này nên tên 
Độc giả tạm thời chưa công bố. Kính mời các bác kiểm tra và cho ý kiến về trường 
hợp này. Thanks. 

Trả lời  

o Fake MBA đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:01 sáng  

Thấy bài này giới thiệu TTNT, các ông xem thế nào: 

http://tintuc.xalo.vn/001276393094/gs_ton_that_nguyen_thiem_nen_bien_nguy_c
o_thanh_co_hoi.html 

Trả lời  

 Fake MBA đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:05 sáng  

Đây nữa: 
http://tintuc.xalo.vn/001772681937/nguoi_mang_dong_ho_ton_that_nbsp.
html 

Trả lời  

o TS dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:21 sáng  

Các ông xem đây, “professors” của các viện này còn thua xa GS dỏm ở Việt Nam. 
Hầu hết là master, tương đương thạc sĩ ở Việt Nam: 

http://www.ubi.edu/about/faculty/ 

Như thế này thì họ kinh doanh thì có, nghiêm cứu đào tạo quái gì? Mới thạc sĩ mà 
tự phong trên website là giáo sư————-> lừa trắng trợn. 
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Trời ơi! Ngó xuống mà coi nè! Toàn thạc sĩ, biết nghiên cứu trời trăng gì, phong 
nhau là professors và xâm nhập vào VN để…………………. cơm.cơm 

* Jean BELLEMANS – Professor of Finance 
o M.Sc., Metallurgical Engineering, ULB, Brussels; MBA, Harvard Business 
School, Boston, MA, USA. 
o Consultant, SOBEMAP; Assistant to manager, CEGAM, Brussels; Manager in 
Geneva, General Manager in Abu Dhabi, First National Bank of Chicago; Vice-
President, Banque Paribas, Switzerland; Manager, Saudi European Finance, 
Geneva; International lecturer, VNU/UBI, Viet Nam. 

* Christophe BUFFIN de CHOSAL – Professor of Economic History 
o MA History, UCL, Louvain. 
o Teacher of History, Latin and Economics. Press correspondent for Belgian and 
European publications. 

* Roger CLAESSENS – International Lecturer in Marketing of Financial Services 
o BA, Applied Economics, ICHEC, Brussels; Dpl. Kfm., Operations Research, 
Köln, Germany. 
o Lecturer and Consultant for the Agence de Transfert de Technologie Financière 
du Luxembourg, Ministry of Finance; Lecturer at the Institut de Formation 
Bancaire du Luxembourg, at the Banking & Finance Academy of Tashkent; 
visiting professor at the University of Nancy II (DESS); International consultant 
for “Ethics, Corporate Values and the Prevention of Money Laundering”. 

* Dirk DAENEN – Professor of Communication 
o Management Sciences B.Sc. & Diploma in Industrial Studies – Loughborough 
University, UK; MBA, UBI, Brussels. 
o Project Manager (Ericsson, Stockholm); Senior Business Consultant, 
Automotive – AtosOrigin International, Brussels; Owner and Founder of Diuvo 
Communications – clients include: PWC, Volvo, Unisys, EEP-ED of the 
European Parliament, European Anti-Fraud Office (OLAF); ‘Business 
Communication’ lecturer at the University of Antwerp. 

* Pierre-Yves DEBLIQUY – Professor of Competitive Intelligence 
o Commercial Engineer, Ichec, Brussels, Belgium; Master in Telecommunication 
& Organisation, ULB, Brussels, Belgium; Master in Strategic Information 
Management (UMH, Mons, Belgium). 
o Business Consultant – Arthur Andersen, Brussels; VP Technologies, Consultant 
(search technologies) – Excalibur Technologies, Brussels; Consultant and Project 
Manager (Document Management) – CRI Luxembourg, Luxembourg & Ariane 
II, Brussels; CEO, Business Development Manager (Document & Information 
Management) – SOGID, Liège; Consultant, Project Manager, Trainer (Document 
Management) – EPYSTEMIC, Brussels; Consultant, Expert, Trainer (Competitive 
Intelligence) – BRAINSFEED, Brussels, Belgium. 



* Serge DEBOOT – Professor of Production Management 
o Engineer Food Industry, UCL Louvain-la-Neuve, Belgium; Brewing Engineer, 
UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium; MBA, UBI, Brussels. 
o Production Manager (Source de Spontin – Spadel International); Production 
Manager, Brasserie Du Bocq; Capex and Industrial Performance Manager, InBev 

* Jeroen DE LILLE – Professor of International Marketing 
o Master of Electronic Engineering, KUL, Leuven; Master of Regeltechniek, 
VHTI, Kortrijk, Belgium. 
o Principal Engineer, Wang ITRC; Product Marketing Manager, Dialogic 
Telecom Europe; Market Development Manager, Intel Corporation. 

* Marie-Laurence DEMOUSSELLE – Professor of Report Writing 
o BA in Journalisme & Communication, ULB, Brussels; Certificate in Cultural 
Management, ULB; Post Graduate Degree in European Performing Arts, 
University of London; Universita degli Studi di Bologna;MBA, UBI, Brussels. 
o Lecturer in French (Liceo Classico Urbino); Assistant to the Liaison Officer, 
DG XII – Anite Systems; Assistant, UBI. 

* Walter DE ROY – Professor of Global Business Management 
o Civil Engineer, KUL, Leuven; Graduate in Economics, Management & Finance, 
IPO / UAMS, Antwerp; Master Class Interim Management, Vlerick 
Managementschool; Facility Management, Flemish Chamber of Engineers); 
Communication Management, Chamber of Commerce. 
o Project Manager, BESIX; Director, SOTRAF; Managing Director, 
ZAIREPLATE; Director, Mindev International; Director-Interim manager, Ernst 
& Young; Crisis Manager, Ernst & Young.  

* Stephanie GARDNER – Professor of International / EU Law 
o Juris Doctorate – Creighton University Jesuit School of Law, Nebraska (USA); 
Bachelor of Arts – University of North Carolina at Chapel Hill (USA). 
o Attorney, Office of the General Counsel – Commodity Futures Trading 
Commission, Washington D.C., USA; Assistant General Counsel, Legal Division 
– JPMorgan, Brussels, Belgium; Legal Adviser to Risk Management Division; 
Assistant Resident Counsel and Compliance Officer, Legal and Compliance 
Division – Euroclear, Brussels, Belgium.  

* André GILBERT – Professor of Marketing 
o Industrial and Commercial Psychology, ULB – Brussels; Management 
Strategies and Finance, Amos Tuck School, Dartmouth, USA. 
o Research Assistant, Renault – Paris; Research Executive and Product Mgr, 
Unilever; Client Service Director and Strategic Planning Director, SSCB Lintas; 
Advertising Director and Marketing Co-ordinator, Ferrero – Ardennes and 
Eastern Europe; General Manager, Genesi; International lecturer, VNU/UBI, Viet 
Nam. 



* Olivier GOARNISSON – Professor of Law 
o LLB in Law; Medical Doctor, KUL, Leuven; B. Sc., KUL, Leuven. 
o French Navy Medical Officer; Resident Anaesthesiologist, Antwerp; Lawyer, 
Sidley, Austin Brown & Wood. 

* Chris HENNY – Professor of Telecommunication Management 
o BA, Raymond College UOP, California; Masters in Rural Social Development 
and Agricultural Extension, Reading University, UK; Business Masters Degree in 
International Management, AGSIM, Thunderbird, Phoenix, USA. 
o US Peace Corps Volunteer Leader; Project Coordinator, UIPE, North 
Cameroon; Sales Manager Western Europe, Cosma International; Marketing 
Manager New Business, Philips Telecommunications and Data Systems Division; 
Strategy and Planning Manager, SONY Telecom Europe; Marketing Manager and 
Product Manager, SAIT – Radio Holland Communications; Senior Project 
Manager, Marlink, Brussels. 

* Jens HOLMBOE BANG – Professor of Values, Ethics and Responsibilities of 
Leaders 
o Msc Business Law and Management, Copenhagen; Diploma in International 
Relations, Madrid; MBA, UBI, Brussels. 
o Brussels Business Lawyer (Alstrom, Andersen and Partners, Copenhagen); 
Consultant International Relations and Organisational Development, CSC, 
Madrid and Copenhagen; European Business Consultant for Minister of 
Commerce and Industry, Denmark; Head of Dept, Employer Business 
Organisation, Brussels; Director, KCM-Centre for Leadership, Organisational 
Knowledge Competence, Brussels; International lecturer, VNU/UBI, Viet Nam. 

* (Sean) Sy-Yau JENG – Professor of Portfolio Management 
o (MIM/MBA, Thunderbird School of Global Management, USA; Doctoral 
Program, Management School, Aston University, UK) 
o Asian Executive Director, International Consulting Division, Belgian Bankers 
Association. Managing Director, Excelsior International (Asset Management), 
Ltd., USA. 

* Torsten KOCH – Professor of Organizational Behaviour 
o Degree in Communication and PR, ULB and EPFC, Brussels – Belgium; 
Marketing, EPHEC, Brussels. NLP Master Practionner Business Coach Neuland 
und Partner, Germany 
o Sales Manager, IPC, Brussels ; Consultant and Trainer, LEAD, Brussels, SKAN 
Performance, Leuven, A(d)Valorem Mechelen. Master Trainer, BMW Group for 
Brand Behaviour- BMW Brand Academy. 

* Maria LAPTEV – Professor of Lobbying 
o BA Hons, Queens University, Canada; Diploma, Salamanca U., Spain; Fellow, 
Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce. 



o Public Affairs Consultant for Charles Barker, then Brussels GPC; Vice-
Chairman, Fleishman-Hillard; runs her own agency specialising in EU affairs. 

* Laurent LEDOUX – Professor of Project Management & Knowledge 
Management 
o Master in Economics, (Leuven, Madrid, Bologna, Namur), Postgraduate in 
Business Administration, Solvay, ULB, Brussels. 
o Financial Administrator, MSF; M&A advisor, ING; Project Manager, EU, 
Associate Director & Partner, Arthur D. Little; Director Personnel & 
Organization, Ministry of Economic Affairs; Chief of Staff, Cabinet of the 
Minister of Scientific Research & Higher Education; Managing Partner, Equis, 
Brussels; Director Public Banking, Fortis, Brussels. 

* Vincent LION – Professor of IT Solutions and Strategy. 
o Engineering Degree and MBA, Solvay Business School, ULB – Brussels. 
o ERP package implementation, Largotim; Deputy Director IT Application 
Development, Belgacom, Brussels; Manager, Arthur D.Little Management 
Consultants; CTO, Xplanation International; Managing Director, VLC 
Management and IT Advisors. 

* Alfred LOWEY-BALL – Professor of International Marketing and Operations 
Management. 
o B.Sc. Chemical Engineering, Rice University, Houston, TX; MBA International 
Business, Wharton Graduate School, Philadelphia PA. 
o Project/Process Engineer, Shell Oil Co., Los Angeles CA; Marketing Manager, 
Hercules Chemicals, Brussels; Business Development Director Europe-Africa, 
Phillips Chemicals, Brussels and Houston, TX; Managing Director, Thomas 
Locker, Wavre; CEO/Shareholder, EcoPhos, Louvain-la-Neuve; International 
lecturer, VNU/UBI, Viet Nam.  

* Thomas J. McSORLEY – Professor of Marketing Research and of Principles of 
Management. 
o Degree in International Relations, University of Wisconsin-Madison, USA; 
Graduate School of Business, University of Wisconsin, USA; Executive 
Development MBA, London Business School, UK. 
o Executive International Cardio-Pulmonary Division, Medtronic, Inc.; Founder 
and Managing Partner, The Bourget International Group.  

* Marc MAURISSENS – Professor of Corporate Communication. 
o Master Solvay Business school, ULB, Brussels. 
o Corporate Marketing & Communications Manager, Europe and Middle-East, 
3M; Client Service Director, Euro-RSCG; Account Director, Burson-Marsteller; 
Account Director, Lintas, Brussels.  

* Jan H. MELSEN – Professor of Leadership 
o Degree in Law, UFSIA, Antwerp; Degree in Philosophy, UFSIA, Antwerp; BA 



in Business Administration, EU – Belgium; MBA, International Business 
Management, University of San Francisco, McLaren Business School. 
o International Director – Europe, Greg Martin Auctions, San Francisco; Director 
& Consultant, M. Consult; Consultant, Marchés Conclus, Paris/Nantes; 
Consultant, Videofac, Louvain-la-Neuve; International lecturer, VNU/UBI, Viet 
Nam. 

* Rui Miguel MENDES da SILVA – Professor of Accounting 
o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Lisboa; Licentiate, Finance 
Management and Accounting, Universidade Técnica de Lisboa; University of 
Pennsylvania – The Wharton School; MBA, UBI, Brussels. 
o Controller, Goodyear Portuguesa, Lda, Lisboa; Senior Financial Analyst, 
Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, USA; Assistant Regional 
Controller, Goodyear Dunlop Tire Europe BV, Brussels; Finance Manager 
Business Analysis, Goodyear Dunlop Tire, France ; Finance Manager, Goodyear 
Dunlop Tire Europe BV ; Finance Manager, NC3A (Defense & Space industry), 
Brussels. 

* Chieko NAKABAYASHI – Professor of Strategic Management 
o BA in Financial Management, Nihon University, Japan; MBA/MPA, Atkinson 
Graduate School, USA. 
o Financial Analyst – Nissho Iwai America; Programme/Financial Officer – The 
United Nations Executive Agencies (UNDP, UNIDO and FAO); Programme 
Coordinator on Economic and Development Assistance – The Government of 
Japan (JICA and JBIC); Researcher – European Institutes for Asia Studies 
(EIAS); Board Member of the European Commission’s Family Support 
Association (ACSEC). 

* Saul OLIVARES – Professor of International Marketing 
o Telecom Engineering, ITESM, Mexico; MBA, UBI, Brussels. 
o Sales and Marketing Manager, Mitel – Mexico; Field Sales Support Regional 
Marketing, Avantel – Mexico; Senior Sales Engineer, DataKinetics – UK; 
Marketing Manager, Intel, Belgium; Marketing Manager, CCMENA, Dubai; 
Market Development Director, Creativity Software, UK.  

* Sherie OLMSTEAD – Professor of Coaching and Facilitation Skills 
o BA Education and Psychology, Central Washington University; MA 
Psychology, University of Oregon, USA. 
o Director of Junior Olympic athlete training, United States Olympic Training 
Center, Colorado Springs, Colorado, USA; Program Director, Center for Creative 
Leadership, Colorado Springs; Director of Operations, Center for Creative 
Leadership, Brussels, Belgium; Director and Founder, Unicorn Consulting, 
Brussels, Belgium.  

* Dominic PAINE – Professor of Statistics and Decision Making 
o B. Eng (Hons) Chemical Engineering, University of Bradford, UK; Post 



Graduate Certificate in Education + Qualified Teacher Status (Secondary) 
Mathematics, Canterbury Christchurch University, UK. 
o Commercial Director, European Voice, Brussels; Business Development 
Manager, Intermedia, Paris, France; Business Development Director, DODS EU 
Publishing, Brussels; Lecturer of Decision Making, Hoa Sen University, HCM 
City, Vietnam. 

* Ralph Godfrey PALIM – Professor of Managerial Accounting 
o Fellow and Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales. 
o Accountant, Deloitte, Haskins and Sells, Rhodesia. Responsible for Education 
worldwide, Responsible for continuing Education in Continental Europe practices 
and Senior Partner, PriceWaterhouseCoopers. 

* Paul PILAVACHI – Professor of Business and Intercultural Business 
Communication 
o Degree in Law, University of Lausanne, Switzerland; Degree in Law, 
University of Athens, Greece; Master in Communication, Emerson College, 
Boston, USA; Ph.D., Indiana University, USA. 
o Diplomat, Ministry of Foreign Affairs, Greece; Associate Instructor, Indiana 
University; Graduate Director, Emerson College, Maastricht, The Netherlands; 
International lecturer, VNU/UBI, Viet Nam. 

* Melita ROGELJ – Professor of Organizational Behavior and of Corporate 
Social Responsibility 
o Masters in International and Intercultural Management, Vermont, USA. 
o Project Manager REC; UNESCO; UNEP; Consulting EU Institutions; Umicore, 
Brussels; Renewable energy project development for Electrawinds. 

* Eric van der STICHELEN ROGIER – Professor of Human Resources 
Management 
o MA in Law, UCL, Louvain, CEPAC, Solvay Business School, ULB, Brussels. 
o Legal Assistant Steel Industry Association, Head of Personnel, Securex; Human 
Resources Manager, Ericsson; Management consultant, LOTS AB – Sweden, 
Human Resources Manager, Creyf’s; Human Resources Director, Merck Sharp 
and Dohme; Vice-President Human Resources, UCB, Brussels; International 
lecturer, VNU/UBI, Viet Nam. 

* Vincent SELENNE – Professor of Entrepreneurship 
o Master of Bio-Engineering, Faculté des Sciences Agronomiques, Gembloux, 
Belgium; Managerial Aspects of European Integration, KUL, Leuven; MBA, 
Vlerick, Gent, Belgium. 
o Managing Director of Art of Games & D-Ozmoz; Trainer and Consultant Sales 
& Marketing (3M, Daikin, Citibank, Sodexho, ..); Lecturer Entrepreneurship, 
CEU Business School Budapest. 



* Koenraad TOMMISSEN – Professor of Management Consultancy 
o MA in Slavonic Philology, Munich, Germany; BA in Orientalism, KUL, 
Leuven; MA in Philosophy, KUL, Leuven; Ph.D. in European Affairs, UBI, 
Brussels. 
o Salesmanager Belgium France Manufacture J.Lagrand; General Manager 
Kaiser+Kraft, Belgium; Managing Director APSIS Consultancy, La Hulpe; 
General Manager Vink Lisse, Holland; General Manager Frankel, Morangis, 
France; Regional Manager Benelux, France Kaiser+Kraft Group; Lecturer in 
Marketing SHHI; Art Gallery APSIS owner; Managing Director ESN, Brussels. 

* Sadok TOUMIA – Professor of Accounting and Mathematics 
o MS in Applied Economic Sciences, FUCAM, Mons; Diploma in Banking, 
ABB-BVB, Brussels; Diploma in Foreign Exchange Trading, IFCA, Brussels; 
MBA, UBI, Brussels. 
o Portfolio Manager; Professor of Corporate finance at BBI, Brussels. 

* Alasdair WHITE – Professor of Information Systems 
o Cert Ed (Physics and Chemistry) King Alfred’s College, Winchester, UK. 
o Senior Executive Consultant, Performance Management Solutions; Associate 
Lecturer, Henley Management College MBA DL programme; Business 
Development Manager, Citibank; Business Development Manager, Overseas 
Financial Services; Managing Director, Somos Deva Ltd. 

* Serge WYNEN – Professor of Integrated Business Processes 
o MSc in Civil Engineering, UCL, Louvain; MBA, Case Western Reserve 
University, USA. 
o International Financial Analyst, NCR, USA; Key Accounts Manager, 
NCR,Europe; Vice President, Marketing & Sales, IRIS; Principal Analyst, 
eMetapriseResearch; Partner, Amrop Hever Group; Management consultant and 
Internationallecturer. 

* Jean-Erik de ZAGON – Professor of Money, Banking and Credit 
o BA Law, BA Philosophy, UCL, Louvain; Post-Graduate (Business 
Management), Solvay Business School, ULB, Brussels. 
o Senior Account Officer, Nagelmakers Bank 1747; Vice-Director, BNP, 
Brussels; Vice-President – Global Market/Corporate Finance, J P MORGAN 
Bank, Brussels; Project Manager, European Investment Bank, EIB-BEI, 
Luxembourg. 

* Herbert-Michael ZAPF – Professor of Strategic Management and of 
International Business 
o Universities of Mannheim and Hamburg; LSE; MA in Economics, Université de 
Paris IX Dauphine; Doctorate, University of Kassel, Germany. 
o Project Management at the UN (ILO); Management Consultant at DETECON; 
EVP and Member of Divisional Board International Business, Deutsche Post 
DHL; Currently: President and CEO of the International Post Corporation (IPC), 



Brussels, and Visiting Professor at EPFL’Executive Master in Postal 
Management, Lausanne. 

Trả lời  

o TS dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:42 sáng  

Các bác tập trung khai thác thông tin này, thấy ông này “tối” quá, tra nguồn gốc 
“professor” chưa ra: 

“Tiến sĩ xã hội học – kinh tế Tôn Thất Nguyễn Thiêm sinh tại Huế, ông đã du học 
ở Thuỵ Sĩ, Pháp, Bỉ vào cuối thập niên 1960. Ông nguyên là giáo sư về kinh tế 
phát triển và chiến lược ngoại thương tại Đại học Tổng hợp Brussels (Bỉ). Hiện là 
giáo sư về quản lý Chiến lược (Strategic Management), Quản lý chiến lược 
thương hiệu (Strategic Brand Management), và Trưởng điều phối chương trình 
đào tạo Thạc sĩ quản trị Kinh doanh (MBA) của United Business Institutes (UBI) 
hợp tác với trường ĐH Quốc gia HN (Khoa sau đại học) và trường ĐH Khoa học 
xã hội và nhân văn TP.HCM. Giáo sư và giám đốc chương trình đào tạo 
International MBA và PhD của Nyenrode Business University (Hà Lan) tại VN.” 

Trả lời  

 TS dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:43 sáng  

Tôi tra thử Google Scholar: 

“Thiem Ton That Nguyen”: có một proceeding hội nghị được in trong 
conference book, không có giá trị cao: 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KKuS2vxMgXMC&oi=fn
d&pg=PA115&dq=%22Thiem+Ton+That+Nguyen%22&ots=-
N_Ux_eYME&sig=f8qOwWmzCtKu4miqGsoeNWb_3GE#v=onepage&
q=%22Thiem%20Ton%20That%20Nguyen%22&f=false 

“Ton That Nguyen Thiem”: kết quả tương tự. 

Với kết quả như thế thì ISI = 0. Đụng hàng rồi! 

Trả lời  

4. giaosudom4 đã nói 
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Tháng Tám 23, 2010 lúc 3:14 sáng  

Tôi tìm được ông ta có 1 công trình non-ISI: 
Ton That Nguyen Thiem 
“Modernisme, modernité, modernisation: itinéraire de la société 
civile au Vietnam”, Transitions, Vol. 37, No. 1, 1996, pp. 165–198. 

Trả lời  

o TS dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 3:38 sáng  

Non-ISI = dỏm. Đụng hàng rồi. Phải lên án mấy vụ liên kết dỏm mới được. Hình 
như JIPV không care mấy chuyện này? 

Trả lời  

5. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 3:43 sáng  

@TS Dom: JIPV đang thực hiện public review. Bác cứ bình tĩnh nào. Nếu bây giờ kết 
luận hồ đồ, sau này ứng viên tung lên đây loạt ISI, lúc đó cải chính còn mệt nữa. Bác nên 
đọc kỹ tiêu chí của JIPV và tin tưởng nhé. 

Trả lời  

o TS dom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 3:56 sáng  

@Chim_nhon: Trong Google Scholar không có thì làm sao trong ISI có được hả 
bác? Ngay cả bác ME4 cũng tìm không có! Em đang sung, bác làm em xìu. Hic! 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:47 sáng  

Tìm trong đây cũng không thấy thông tin về ông này. Khó hiểu quá 

http://www.nyenrode.nl/ 

Lại UBI! Bó tay: 
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http://www.hcmussh.edu.vn/USSH/NewsEventAnnouncement/ViewNews
Event.aspx?p0=1&p1=1393&p2=0&p4=2161&p7=&p8=1 

Nhìn vào đội ngũ giáo sư non (= chưa xứng đáng được xét phong, thua 
giáo sư dỏm của VN) thì đủ biết UBI là dỏm, bàn gì nữa. 

Ông TTNN không có một bài ISI lận lưng thì các bác bàn gì nữa? Đề nghị 
JIPV xét phong hàm dỏm luôn đi. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:53 sáng  

Thấy nhiều người ca ngợi ông có nhiều sách, coi chừng giống Trần Ngọc 
Thơ cho xem! Sách bằng tiếng anh thì có thể tin, tiếng việt thì đa số chép, 
dịch. 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 5:39 sáng  

JIPV@: Liên quan đến ông Tôn Thất Nguyễn Thiêm, JIPV có kết luận bước 
đầu như sau: 

1/ Công bố ISI = 0 

2/ Những công bố khác: một bài kỷ yếu hội nghị, một bài non-ISI 

3/ UBI rõ ràng là trường dỏm với bằng chức là đội ngũ giáo sư linh tinh, đa 
số chỉ có học vị master (tức thạc sĩ). Đây là điều nhảm nhí trong giới học 
thuật nghiêm chỉnh. Ngay cả ở VN hiện nay, muốn được xét PGS thì ứng 
viên phải là TS. Từ đó, JIPV nhận định, những ai liên quan đến liên kết, đào 
đạo của UBI là những người không nghiêm túc về học thuật. 

Tuy nhiên, phản biện năng lực của các GS (dù dỏm) là phức tạp. JIPV vẫn 
đang tiếp nhận public review cho trường hợp này. 

Trả lời  

 JIPV đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 5:43 sáng  
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Ps: ISI = 0 = rất dỏm; Liên quan đến UBI = phản cảm. JIPV sẽ xem 
xét phong GS rất dỏm và phản cảm cho ông Tôn Thất Nguyễn Thiêm. 
Mời the Board cho ý kiến. 

Trả lời  

6. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:20 sáng  

Bổ sung thêm 2 bài lấy từ CV của trong [1]: 

1. (in collaboration with Thiem Ton That Nguyen) 
“ La politique de l’entreprise vietnamienne en transition – analyse de cas de partenariat 
d’entreprises vietnamiennes et étrangères ”, ouvrage collectif chez John Libbey, Paris, 
2ième semestre 1997. 
2. ( in collaboration with Thiem Ton That Nguyen) 
“Mécanismes de marché et rôle de l’Etat : expériences des pays du Sud-est asiatique, le 
Vietnam face au modèle des NPI”, in Entreprises et Dynamique de croissance, John 
Libbey, Paris, 1996, pp.29-43. 

Đây là bài góp vào thành sách [2] 

[1] http://www.solvay.edu/FR/Programmes/Vietnam/documents/CVanglaisAnneD.doc 
[2] http://www.bibliotheque.refer.org/livre49/l4900.pdf 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 5:55 sáng  

JIPV@: Như vậy thì ISI vẫn là 0 = rất dỏm  

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 29, 2010 lúc 6:37 chiều  
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ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-dao-t%E1%BA%A1o-c%E1%BB%AD-
nhan-th%E1%BA%A1c-si-qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-kinh-
doanh-c%E1%BB%A7a-united-busi/ 
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Như vậy là ông này đã được “công bố”! 

Trả lời  

7. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 4:58 chiều  

Câu chuyện UBI đã bị đình lại vì người viết bài để lột mặt nạ nó đã bị a lô và xếp vó rồi. 
Nếu ngày mốt mà bài đó không đăng trên báo tớ sẽ viết 1 bài khác về ĐHQG TPHCM và 
UBI trên blog của tớ. 

Good night, 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:36 chiều  

Sao có thể như thế được bác Hải? Chuyện viết về trường dỏm với những bằng 
chứng rõ ràng là tốt cho đất nước thôi, đâu có gì là “chính trị” đâu bác. Chắc bác 
Hải và người dự định viết bài nên thuyết phục ông sếp đã a lô. Giải thích cho ông 
hiểu cái hại của bằng dỏm đối với đất nước  

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:39 chiều  

UBI: Bác Hải có dám tin là họ sử dụng những “giáo sư thạc sĩ” để đào tạo thạc sĩ 
cho nước mình không? Đó là vi phạm quy chế đào tạo của VN rồi. 

Trả lời  

o Viennghiencuucaocap đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 12:41 sáng  

Viết bài phanh phui trường dỏm cũng không cho là sao? Kỳ thế? Hay là… có quá 
nhiều quan chức đã và đang mua bằng dỏm? 

Trả lời  

8. VTT đã nói 
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Tháng Tám 26, 2010 lúc 12:12 sáng  

Trường tôi vào được ISI page, nhưng tôi chỉ tìm được tạp chí nào có danh sách trên ISI 
mà không biết muốn “search” tên của tác giả như thế nào. Các bác xin vui lòng hướng 
dẫn 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 12:46 sáng  

http://apps.isiknowledge.com/ => All Databases => Search => Gõ từ khoá theo 
tên tác giả. Ví dụ muốn tìm tác giả Ngô Bảo Châu: Ngo BC; Chau NB; và các 
hoán đổi tên khác => Kiểm tra từng bài xem có đúng tác giả muốn tìm không 
bằng tên, address, email, vv… 

Trả lời  

 VTT đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 2:06 sáng  

Bác có thể chỉ dẫn hơn nữa được không? Tôi không thấy trang đó có All 
Databases cả, hay là trường tôi họ không mua? 

Xin cám ơn. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 3:02 sáng  

Vào link đã nói ở trên, dưới chữ “ISI Web of Knowledge” có 4 cái Tab-
bar có thể chọn: 
- All Databases 
- Select a Database 
- Web of Science 
- Additional Resources 

Để tìm kiếm đủ các ISI nên chọn “All Databases”. Sau khi tìm được kết 
quả, ta phải lọc bỏ những journal không của ứng viên bằng các “Refine”, 
cũng như thêm các điều kiện như nước (Address), vv… 
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Nếu trường bạn không mua thì không vào được trang này. Nếu muốn vào 
được, bạn có thể dùng một số account đã post trong trang JIPV cũ. Bạn 
hỏi Admin để có địa chỉ trang web và account nhé. 

Trả lời  

 VTT đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 5:35 sáng  

Khi tôi vào link bác cho, nó tự động vào link sau: 
http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do?highlighted_tab=ad
ditional_resources&product=UA&SID=U2gB9Jc8jJelg8bp67c&cacheurl=
no 

Link này chỉ có – Additional Resources 

Bác Admin có thể gởi cho tôi account xem thử? 

Cám ơn các bác 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 6:35 sáng  

nếu bạn vào http://apps.isiknowledge.com/ mà nó tự động nhảy vô trang 
giống hình sau thì chỗ bạn có mua account, còn nếu không ra giống hình 
như trên thì có nghĩa chỗ bạn không có account rồi 
Nếu giống hình trên thì bạn chỉ việc sửa ô IN (mặc định topic thành author 
hoặc address …) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/27/isi/ 

Trả lời  

9. Khách-1 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 4:50 sáng  

Kính gửi JIPV, 
Đọc bình luận trong mục PGS dỏm Trần Vĩnh Phước, tôi thấy có nêu 3 người(HK, NHA, 
PQK) đã bỏ phiếu hạ bệ một đồng nghiệp Toán có rất nhiều bài ISI, khiến cho vị này rút 
lui khỏi chính trường sư sãi trong khoa học. Theo như giải thích thì đồng nghiệp nầy là 
Nguyễn Thành Long, công tác tại Khoa Toán -tin học, ĐHKHTN Tp. HCM, cũng là 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=473#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-476�
http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do?highlighted_tab=additional_resources&product=UA&SID=U2gB9Jc8jJelg8bp67c&cacheurl=no�
http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do?highlighted_tab=additional_resources&product=UA&SID=U2gB9Jc8jJelg8bp67c&cacheurl=no�
http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do?highlighted_tab=additional_resources&product=UA&SID=U2gB9Jc8jJelg8bp67c&cacheurl=no�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=476#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-477�
http://apps.isiknowledge.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/27/isi/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=477#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-459�


người làm khoa học rất nghiêm túc. Dỏm Hoàng Kiếm viết tắt là HK nói ở trên thì tôi 
biết rồi. Còn các vị viết tắt NHA, PQK viết tắt tên của vị nào? Xin các vị trong JIPV cho 
tôi biết được không? Chân thành cảm ơn JIPV rất nhiều. 
Khách-1. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 9:47 chiều  

@Khách-1: Tôi nghĩ ở TPHCM thì chắc không nhiều GS, PGS Toán có mặt trong 
các HĐHH. Những tên viết tắc NHA, PQK có thể là Nguyễn Hữu Anh, Phan 
Quốc Khánh. Về chuyên môn thì tôi thấy PQK đã được vinh danh trong “Viện 
vinh danh Nhà khoa học có công bố ISI tiêu biểu” nên chắc không tệ. Theo “Viện 
thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED” thì NHA thỏa “tiêu chuẩn 1.1, có bài trên 
Annals of Mathematics” nên chắc cũng khá, nhưng rõ ràng bài top này không ghi 
địa chỉ Việt Nam. Như vậy, theo JIPV thì NHA và PQK không dỏm về khoa học. 
Nhưng về con người thì đúng là không biết thế nào? JIPV chỉ kết luận khi có bằng 
chứng hiển nhiên.  

Trong “Viện vinh danh Nhà khoa học có công bố ISI tiêu biểu”, tôi cũng thấy “* 
TS Nguyễn Thành Long, ĐHKHTN TPHCM: 44 (đề cử bởi CTA2010)”. Đúng là 
nực cười! Ở VN, người có 44 bài ISI, thì thường có nhiều hơn số đó listed by 
Math. Reviews, mà chưa là GS, PGS thì cũng hơi lạ. Bàn về GS, PGS thì chỉ đánh 
giá: nghiên cứu, đào tạo (và hiển nhiên phải đang danh chánh ngôn thuận ở một 
cơ quan nào đó), các vấn đề khác (nếu có) không được quan tâm. Tuy nhiên hiện 
tưởng dìm nhau không phải là ít, và trong trường hợp này thì “các vấn đề khác” 
được “xem trọng”!!! Theo dự đoán của tôi thì rất có thể bác Nguyễn Thành Long 
đã bị NHA và PQK chơi điểu? (nhưng cũng nên xem thành tích đào tạo của ứng 
viên thế nào? Ths? TS?) Tuy nhiên bác Nguyễn Thành Long đã được JIPV vinh 
danh thì đó cũng là một vinh dự. 

Theo kinh nghiệm của đồng nghiệp thì ở VN nếu có giỏi thì cũng phải biết nịnh 
hót một tí. Nhất là phải biết nịnh những vị trong hội đồng. Có lẽ bác Nguyễn 
Thành Long “quá tệ” trong khâu nịnh? 

Nhìn qua Vật lý thì chắc những nhà khoa học như bác Nguyễn Thành Long chắc 
cũng không nên buồn vì những người như Phạm Đức Chính, Nguyễn Bá Ân thuộc 
hàng “khủng” mà còn bị đì! Với gần 70 bài ISI với bài top, bác Chính mới được 
PGS năm 2009, bác Ân thì trên trăm bài ISI với nhiều bài top nhưng nghe nói là 
“hận” và không apply GS nữa! 

Gần đây, bác Tuấn có đăng bài liên quan đến trường hợp của bác Nguyễn Thành 
Long: 
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http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1051-quyen-luc-mem-va-co-che-yeu-
ghet-trong-viec-xet-chuc-danh-giao-su 

Những chuyện như thế này là chuyện dài nhiều tập! 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 9:51 chiều  

Trong mục nghiên cứu đối GS, PGS, xin lưu ý thêm: ngoài bài báo khoa 
học, còn giáo trình, sách,…. (nhiều yêu cầu cũng linh tinh lắm, nhưng bài 
báo khoa học là số 1). 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 5:15 sáng  

Cám ơn bác HTH hé lộ tí chút “thâm cung bí sử”, dỏm mà có khả năng 
dìm giỏi thì chắc chỉ có ở nước ta. Còn giỏi mà có dìm giỏi thì các bác 
cũng đừng nên lạ, nước ngoài đầy! 

Trả lời  

10. Sao Sang đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 10:21 chiều  

Các GS NHA và PQK là những những nhà khoa học nghiêm túc, trung thực và công 
bằng. Thông tin cho rằng các ông dìm bác NTL chỉ là tin vỉa hè, không được kiểm chứng. 
Ông HK có thể vì ghen tức mà dìm ông Long chứ các GS NHA và PQK không bao giờ 
làm những việc như vậy. Mọi người không nên bình luận những thông tin không có căn 
cứ mà oan uổng cho người bị bình luận và làm mất uy tín của JIPV. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 11:49 chiều  

@Sao Sang: Tôi chỉ có một nhận định về NHA và PQK “Theo dự đoán của tôi thì 
rất có thể bác Nguyễn Thành Long đã bị NHA và PQK chơi điểu?” Tôi chỉ dự 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1051-quyen-luc-mem-va-co-che-yeu-ghet-trong-viec-xet-chuc-danh-giao-su�
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1051-quyen-luc-mem-va-co-che-yeu-ghet-trong-viec-xet-chuc-danh-giao-su�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=463#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-464�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=464#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-475�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=475#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-465�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=465#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-466�


đoán thôi, tôi cũng dùng “?”. Tôi hoàn toàn chưa có kết luận về các ông này. 
Những chi tiết khác thì tôi chỉ nói chung chung thôi.  

Tuy nhiên bác Sao Sang khẳng định “Các GS NHA và PQK là những những nhà 
khoa học nghiêm túc, trung thực và công bằng” thì làm tôi thêm nghi ngờ. Về 
khoa học của họ thì ok, nhưng về con người thì tôi không dám nói gì. Nhưng có lẽ 
bác Sao Sang khó mà chứng minh được “nghiêm túc, trung thực và công bằng”. 

Bác Sao Sang lại hiển nhiên đá ông HK thì tôi lại càng nghi ngờ………… 

Nói chung, tôi chưa biết gì về con người thật của NHA, PQK, HK (có cần thiết 
không? nếu đúng là những cá nhân này không bỏ phiếu cho bác Long thì họ có 
vấn đề). Nhưng điều rõ ràng là bác Nguyễn Thành Long có đến 44 bài ISI và chưa 
là PGS hay GS thì hơi vô lí (trừ trường hợp bác ấy chả hướng dẫn được cái ths, ts 
nào). 

Do đó theo tôi bác Sao Sang dìm HK và tâng NHA và PQK (khía cạnh con người) 
là hành vi phản cảm. Không xứng đáng làm Editor của JIPV. 

Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 12:40 sáng  

Các bác cãi nhau làm quái gì. Theo tớ, người có 44 bài ISI mà chưa lên PGS là bị 
dìm rồi. Hình như ông Phan Quốc Khánh từng là hiệu trưởng ĐH quốc tế. Trước 
đây, trường này bị kiêu, tớ có đọc bài phỏng vấn của ông ấy, cách trả lời lòng 
vòng của ông này có dấu hiệu gian dối.  

http://vietbao.vn/Giao-duc/DH-Quoc-te-Chi-12-SV-du-diem-ngoai-ngu-toi-
thieu/40056180/202/ 

http://vietbao.vn/Giao-duc/DH-Quoc-te-chua-xung-tam-quoc-te/40109633/202/ 

Theo tớ thì cái quốc tế của ông này chẳng hơn nội địa bao nhiêu. Nhưng thôi 
không nên bàn chuyện ngoài lề. 

Trả lời  

o Từ Hy đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 9:30 chiều  

Thấy bác TCHHGD. đề cập “gian dối”, tôi xin nêu chứng cứ hiển nhiên. Trong 
Lý lịch khoa học ở link: 
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http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.as
px?_ScientistId=437 
GS PQK viết 

Phan Quoc Khanh, Tran Hue Nuong, Remarks on projection, orthogonality and 
Kuhn-Tucker complementarity conditions in normed spaces, Vietnam J. 
Mathematics, Vol. 24, 201 – 208, 1996 0866-7179 0,05 (IF) 

Thực tế khi một tạp chí được ISI chọn thì sau đó mới có IF. Vietnam J. 
Mathematics là tạp chí rất yếu, còn lâu mới được ISI quan tâm. Như vậy GS PQK 
phán IF của tạp chí này là 0.05 là hành vi gian dối. Thật ra “0.05″ là chỉ số MCQ 
được định nghĩa bởi Mathematical Reviews. GS PQK không hiểu hay cố tình 
không gian dối. Một GS có nhiều bài, nhiều học trò, đã 64 tưổi, từng là hiệu 
trưởng,… có được phép ngộ nhận như thế không? 

Hành vi gian dối này sẽ làm cho nhiều thế hệ học trò của ông ấy sẽ hiểu sai về IF 
luôn. Và hiển nhiên rằng ông ấy đã lừa luôn ĐHQGTPHCM. 

Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ thôi. Gian dối bé xíu như thế không ảnh hưởng 
nhiều đến những gì mà ông này đã đóng góp cho xã hội. Còn chuyện dìm bác 
Nguyễn Thành Long thì có thể là “thâm cung bí sử”, chỉ có Từ Hy và Lục Vương 
Gia biết thôi! 

Trả lời  

11. Van đã nói 

Tháng Tám 28, 2010 lúc 2:35 sáng  

Một số học trò của PQK kể lại la Ông nầy lấy danh là GS.TSKH de đúng tên nhan lớp 
học, sau đó để lớp nầy cho học trò dạy. Đến khi lãnh tiền thù lao giảng dạy, ông chỉ chi 
trả tiền giảng dạy cho học trò theo đúng chức danh của học trò( chức danh của học trò là 
cử nhân, trợ giảng, hoặc giảng viêng ThS), còn phần chênh lệch thì GS.TSKH bỏ vào túi 
riêng. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 28, 2010 lúc 7:51 sáng  

Cái vụ này không hẳn là xấu, đôi bên cùng có lợi. Nếu không nhận lớp về cho học 
trò thì học trò đói, nếu nhận về chẳng lẽ học trò nhận lương theo danh nghĩa giáo 
sư à? Vả lại ông ta cũng phải chịu trách nhiệm cao nhất nếu lớp học xảy ra sự cố 
gì (ví dụ mua bán điểm, tiêu cực …) nên việc ông ta lấy chênh lệch cũng chẳng có 
gì quá đáng cả. 
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Trả lời  

 Từ Hy đã nói 

Tháng Tám 29, 2010 lúc 4:30 chiều  

Nếu ông PQK làm thế thì sai. Không thể “treo đầu dê bán thịt chó” được. 
Đầu óc kinh tế như bác Giaosudom4 là rất kỳ cục. Một điều có tính gian 
dối là lĩnh tiền chuẩn GS.TSKH, nhưng cái học sinh viên nhận được 
không phải thế. Hiển nhiên đó là gian dối. Lý luận của bác Giaosudom4 
quá phản khoa học. Chuyện như thế thật là là tiêu cực, cũng giống một cai 
thầu nhận công trình và sau đó giao lại cho các thầu non với giá thấp hơn 
để hưởng chênh lệch, còn chất lượng thì dân chịu. Quả đúng như thế! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:21 sáng  

Xin hỏi bác Từ Hy là nếu GS dạy thì sinh viên đóng nhiều tiền hay ít tiền 
hơn so với Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân dạy? Nếu bác là GS.TSKH thì bác làm 
thế nào để vừa không gian dối như bác áp đặt vừa giúp học trò có tiền để 
theo đuổi con đường nghiên cứu? 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:53 sáng  

@ Giaosudom4: Câu hỏi quá chuối! “Treo đầu dê bán thịt chó” là 
hành vi thấp kém của người làm khoa học. Cách làm của vị đó 
không phải là giúp học trò mà là hành vi phá hoại nền giáo dục, 
làm gương gian dối cho cấp dưới, hành vi lấy chênh lệch là hèn 
kém! Trong khi xã hội có quá nhiều gian dối thì những GS.TSKH 
cần phải làm gương. Đúng là sức mạnh đồng tiền có khác. Miễn 
bàn! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 11:35 sáng  
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Xin hỏi bác ai là “đầu dê”, ai là “thịt chó”? Giảng viên là 
GS là đầu dê còn giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân là 
thịt chó chăng? Không biết bác có từng học đại học ở VN 
hay không, nếu bác đã từng học rồi thì xin hỏi bác, bác có 
được quyền chọn thầy học không? Nếu được quyền chọn 
người dạy mà cuối cùng bị lùa vào lớp có người dạy không 
theo ý mình chọn thì bác mới có thể vận dụng câu tục ngữ 
trên bác nhỉ? 
Trên đây chắc cũng có rất nhiều bác tham gia các đề tài 
nghiên cứu dùng tiền nhà nước rồi, cũng tham gia nhiều vụ 
cai thầu rồi vậy cho hỏi, số tiền các bác thực nhận làm đề 
tài có khi nào là 100% số tiền sổ sách không? Các bác có 
phải bôi trơn không? Nếu có thì có phải gian dối không? 
Nếu không thì làm sao bác tài đến nỗi bác có thể nhận được 
đề tài vậy? Nếu không có tiền thì các bác sống bằng không 
khí và nước lã để nghiên cứu à?  

Rao giảng đạo đức thì rất dễ nhưng áp dụng đạo đức cho 
mình đó mới là khó. Đừng sử dụng những ngôn từ sáo rỗng 
mà không nhìn đến thực tiễn xã hội ở VN. Bông hoa sen dù 
không hôi tanh mùi bùn nhưng bản thân nó cũng đã vấy 
bùn rồi đấy bác à  

Nhà khoa học là con người chứ không phải phật sống, nên 
thiết nghĩ các bác cũng đừng nên chụp đủ thứ cái áo khoác 
hình thức lên người nhà khoa học, họ nghiên cứu tốt là 
được rồi, những mặt khác không phải là việc của JIPV mà 
hãy để xã hội, pháp luật phán xét thưa bác. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 6:49 chiều  

Lấy chêch lệch là xấu rồi, đăng GS.TSKH nhưng cử nhân 
dạy thì phải nói là gian dối, “treo dê bán chó”. Không thể 
bao biện gì được. Đương nhiên giới khoa học cũng còn 
nhiều cái xấu hơn, nhưng cũng k nên ngụy biện. 

Trả lời  

 Van đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 11:46 chiều  
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@Khách-1, Từ Hy, Tuan Ngoc@, Hội Toán Học, 
Sao Sang, Giaosudom4: Đã là người Thầy co chức 
danh GS.TSKH hơn chức danh của học trò rất nhiều 
như ông PQK nếu thương học trò giúp đỡ học trò lẽ 
ra thương học trò còn không hết, nếu có lòng tốt thì 
nhận lớp xem như đứng tên dùm học trò để nhận 
thù lao giảng dạy cao phải đưa hết cho học trò mới 
phải chứ có đâu mà lấy chênh lệch mà bỏ túi riêng. 
Ông nầy đã từng làm vậy (cộng thêm với cách cư 
xử tệ bạc khác mà không tiện nói ra) với nhiều học 
trò khiến những học trò trong bộ môn của ông ấy 
(ông ấy là trưởng bộ môn Tối ưu của ĐHKHTN Tp 
HCM) sau khi được đào tạo xong phải chạy qua bộ 
môn khác hoặc chuyển qua trường khác, khiến bộ 
môn nầy gần như hết người. Những người học trò 
nầy không thể nói công khai việc nầy vì cho là điều 
tế nhị, nhưng đã thể hiện bằng hành động như thế. 
Còn chuyện ông và các ông khác hạ bệ ông NTL 
như thế nào thì không nói ra thì ai cũng biết. Những 
chuyện như thế thiên hạ cũng hay là chủ nầy nói 
chuyện trong những buổi liên hoan. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 6:13 sáng  

@TuanNgoc: đồng ý với bác là lấy chênh lệch là 
xấu. Nhưng không đồng ý với bác dùng khái niệm 
“treo đầu dê bán thịt chó”, chắc bác không hiểu ý 
tôi nói ở trên. 
Đặc thù giảng dạy đại học ở VN làm gì có vụ sinh 
viên được chọn giảng viên hả bác? Sinh viên không 
bao giờ biết được môn học nào đó sẽ do ai giảng 
nên dùng “treo đầu dê bán thịt chó” là sai. 
Dù sao ông GSTS đó cũng phải chịu trách nhiệm 
với cái lớp mình nhận thầu đó, nếu lớp có xảy ra sự 
cố gì thì ông ta sẽ là người đầu tiên chịu trách 
nhiệm nên bảo ông ta không làm gì mà ăn chênh 
lệch thì cũng không chính xác. (ông ta làm bảo 
hiểm tai nạn, hehehe) 

@Van: không đồng ý với kiểu lập luận của bạn, 
không thể sửa một cái sai (lấy tiền chênh lệch) bằng 
một cái sai khác (đưa hết cho học trò). Làm như vậy 
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cũng vô tình dạy học trò đức tính gian dối lừa đảo 
nhà nước rồi. Rõ ràng đứng về phía người thực dạy, 
họ chẳng bị thiệt thòi gì trong vụ này, sinh viên 
cũng chẳng bị thiệt mà người bị thiệt là ông nhà 
nước kia kìa. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:59 sáng  

@ME4: ME này dzót quá! Ghi người dạy là 
GS.TSKH, nhưng người thực dạy là cử nhân 
thì còn gì mà không “đầu dê thịt chó”. Đó là 
cú lừa thứ nhất. Sau đó, không thực dạy mà 
nhận tiền. Đó là cú gian thứ 2. Không dạy gì 
hết mà cũng hưởng chêch lệch. Đó là cái dối 
thứ 3. Tổng hợp 3 cái dối thì ra là gian dối 
cấp 3. Dù cho có là competent thì cũng có 
thể phong GS gian dối cấp 3! 

Tốt nhất là vị GS.TSKH kia nên trung thực, 
không nên để chuyện đó xảy ra. Nhưng một 
GS mà cố tình ghi CV sai thì cũng khó trung 
thực, theo nhận định của tôi? 

Cách giải quyết khả thi nhất cho trường hợp 
trên là: lấy tiền chênh lệch để hai người đi 
chén  

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 8:06 sáng  

Hoặc vị GS.TSKH cũng nên tặng 
toàn bộ tiền giảng cho trò, nếu thực 
sự muốn giúp trò. Tôi thấy vị đó lấy 
tiền chênh kiểu như thế thì rất là xấu 
xí. Chắc cũng chẳng bao nhiêu. 

Tuy nhiên, nếu hai người thương 
lượng và đã đồng ý ăn chia thì là 
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chuyện khác. Và như thế thì trường 
và sinh viên bị lừa.  

Tôi là Trưởng phòng GDTX nên tôi 
rất nhạy cảm mấy chuyện này. ME4 
xem ra có vấn đề? Chắc chù trì cũng 
nên xem lại tư cách! (nói thế có tấn 
công cá nhân không nhỉ?) 

Trả lời  

 Sao Sang đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 8:18 sáng  

Tôi cũng có quen biết một số học trò của 
ông. Tôi có hỏi các anh ấy chuyện bạn Van 
kể là có một vài người học trò của ông PQK 
bỏ ông mà đi thì các anh ấy nói chuyện đó là 
có thật. Nhưng trong số vài ba người bỏ đi 
đó có người tìm được công việc tốt hơn và 
không đủ sức theo đuổi con đường khoa học 
gian nan, cũng có người phản bội thầy mình 
do không đạt được mục đích nào đó, thậm 
chí người này đã từng giả mạo chữ kí của 
ông PQK. Còn chuyện ông lấy tiền chênh 
lệch thì thì các anh ấy nói rằng điều đó cũng 
có thể nhưng không phải để bỏ vào túi ông. 
Các anh ấy nói rằng nhóm nghiên cứu, học 
tập của họ có đông người từ SV đến NCS 
thường xuyên xê-mi-na, đi dự các hội 
nghị,… Thầy của họ rất khổ sở trong việc lo 
kinh phí. Một đề tài làm trong hai ba năm 
chỉ được mấy chục triệu. Với một buổi xê-
mi-na, người báo cáo được 2-5 trăm ngàn, 
mỗi năm có 4-5 hội nghị ở HN, NT,..mà mỗi 
lần như vậy ít nhất cũng chục người đi, ông 
PQK cũng lo kinh phí tàu xe, khi it tiền thì 
họ đi tàu, khi nhiều tiền thì đi máy bay. Ai 
cũng biết muốn làm khoa học lành mạnh thì 
việc xê-mi-na, dự hội nghị là cần thiết. 
Muốn như vậy cũng cần có ít tiền, mà người 
làm khoa học ở Việt Nam lấy đâu ra tiền nếu 
không có những “mẹo vặt” như vậy. Thật 
tình tôi cũng không phải bênh vực gì cho 
ông, nhưng qua tiếp xúc với các học trò của 
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ông tôi thấy trong điều kiện VN ông làm 
như vậy để duy trì được một nhóm nghiên 
cứu khá là không có gì quá đáng. 

Nói những chuyện này, ý tôi muốn nói là 
cuộc muôn màu muôn vẻ, có người thế này, 
có người thế khác. Ở việt nam ta có được 
những con người còn chú trọng đến tính 
nghiêm túc của khoa học là quí lắm rồi. 
============================ 

JIPV@: Đã edit bài viết của bác để tránh 
làm cho tình hình phức tạp hơn. Mong 
bác thông cảm. Việc bác đưa thêm thông 
tin về GS PQK thì rất đáng trân trọng. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 8:37 sáng  

Cảm ơn ý kiến của các bác. Những 
vấn đề các bác nêu cũng đáng 
quan tâm, nhưng ngoài khả năng 
kiểm soát của JIPV. Trong vấn đề 
này, JIPV nhận định như sau: 

1/ Việc bác NTL với 44 bài ISI mà 
bị hội đồng học hàm (thời điểm 
nào không biết) dìm là sai. Những 
người cố tình dìm ông cần bị lên 
án. 

2/ Việc lấy tiền chênh lệch (nếu có) 
của một GS.TSKH là không nên. 
Cách giải quyết tốt nhất là không 
nên để những chuyện như thế xảy 
ra. 

3/ Tạm ngưng tranh luận về vấn 
đề bác NTL bị dìm và tiền chênh 
lệch. 
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Chân thành cảm ơn các bác đã nêu 
và tranh luận về vấn đề vừa thú vị, 
vừa phức tạp. 

Trả lời  

12. JIPV đã nói 

Tháng Tám 29, 2010 lúc 6:01 chiều  

Một bác Độc giả gửi câu hỏi đến JIPV: 

************************************************************************
************************ 
Nhờ các bạn tìm dùm thông tin của TS Lê Ngọc Hà, người đại diện cho trường dỏm 
Frederick Taylor University làm cò đào tạo MBA online tại trường trung cấp kỹ thuật 
SARA, Vinh, Nghệ An theo thông tin sau đây:  

http://daotao.sara.vn/detailNews.aspx?id=185&lang=vi 

Có 1 bài chỉ mặt đặt tên 2 tay cò bằng dỏm cộm cán ở trong bài này: 

http://bshohai.blogspot.com/2010/08/mot-so-truong-hop-nghi-van-lien-ket-ao.html 
************************************************************************
************************ 

Những thông tin JIPV cần làm rõ: nguồn gốc bằng TS của ông Hà; lịch sử nghề 
nghiệp của ông Hà, khả năng nghiên cứu khoa học nghiêm túc của ông Hà,…. 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Tám 29, 2010 lúc 6:15 chiều  

Điều đáng ngờ là trang cá nhân của vị này http://www.lengocha.com/ đã bị đóng. 
Lẽ nào bỏ của chạy lấy người? 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Tám 29, 2010 lúc 6:19 chiều  

Còn cái trường Frederick Taylor University thì quá dỏm: http://www.ftu.edu/ 
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1/ Chuyện cái “Approval by the Bureau for Private Postsecondary Education” bị 
mang ra khè thì hỏng rồi. Mọi người đã nói nhiều về bản chất của cái chứng nhận 
này. 

2/ Danh sách “tri thức” http://www.ftu.edu/faculty.htm kém xa lực lượng khoa 
học bất tài (dỏm) của Việt Nam. 

Nhân thân của LNH cần sớm làm rõ! 

Trả lời  

o TCHGGD đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 1:37 sáng  

Sau khi bị phát hiện, Lê Ngọc Hà đã chuyển sang “nhà mới”: 

http://lengocha.multiply.com/ 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:05 sáng  

Đây là profile của “TS” Hà 

http://lengocha.multiply.com/profile 

 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:07 sáng  

Contact Information 

Name: HA 
Instant Messenger ID: lengocha843688 
Address: Xuan Thuy, Cau Giay 
Hanoi, Hanoi 84037 
Vietnam 
Home Phone: 04 4444444 
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Mobile Phone: 0988181863 
Web Site: http://lengocha.multiply.com 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:10 sáng  

About Me 
About Me:  

Name: Le Ngoc Ha 
Age: 28 
Gender: Male 
Hometown: Hanoi – Thanh Hoa – Hanoi 
Interests: Beer, Films, Music, Reading, Shopping, Socialising, 
Traveling, and many others 

==================================== 

Người quá trẻ! 

Gốc Thanh Hoá. Sao giống trường hợp này quá: 

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vi-sao-2-giam-doc-so-lai-bi-mac-trong-
ke-mao-danh/45111650/157/ 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:19 sáng  

Schools 
INNOTECH International Institute of France 
Type: Graduate School 
Location: Paris, France 
Degree/Major: Master of E-Management 
Graduated: May 2007 
Hanoi Foreign Trade University, FTU 
Type: Graduate School 
Location: Hanoi, Vietnam 
Degree/Major: PostGraduate Cert 
Graduated: Apr 2006 
Hong Duc University, HDU 
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Type: College/University 
Location: Thanh Hoa, Vietnam 
Degree/Major: B.A 
Graduated: Jun 2001 
Hanoi University, HANU (HUFS) 
Type: College/University 
Location: Hanoi, Vietnam 
Degree/Major: B.Sc 
Graduated: Dec 2005 

===============================================
== 
2001: Cử nhân, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa 

2005: Cử nhân một trường ở Hà Nội, ghi tên trường không rõ ràng 

2006: chứng chỉ sau đại học của Đại học ngoại thương Hà Nội (là 
cái gì?) 

2007: thạc sĩ về e-management, INNOTECH International Institute 
of France, nhưng dùng Google tra thì không thấy cái “Innotech 
International Institute” hay “INNOTECH International Institute of 
France” ở đâu. Có thể nghi vấn về cái thạc sĩ này. Ngoài ra năm 
2006 còn ở HN, chuyện hoàn thành ths bên Pháp năm 2007 là có 
vấn đề. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 3:11 sáng  

Mấy cái chứng chỉ này có thể được cấp với lý do như sau: ở 
các trường ĐH lớn có tuyền thạc sĩ, học viên muốn có bằng 
phải thi đầu vào, nếu thi chưa đậu học viên vẫn có thể đóng 
tiền dự thính các lớp học đó và được cấp chứng chỉ, tuy 
nhiên nếu muốn có bằng thạc sĩ thì vẫn phải có đầu vào. 
Như chúng ta biết, những trường nổi tiếng ở VN thi đầu 
vào rất khó khăn nên dạng như anh Hà này mà không thể 
thi đầu vào là bình thường, vì vậy mới có cái “chứng chỉ 
sau đại học” cho các môn anh ta đã dự thính. 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 
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Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:26 sáng  

Tuy nhiên khi tra key “INNOTECH International Institute” of 
France thì tìm ra: 
=================================== 
1 result (0.13 seconds) 
Search Results 

1. 
Le Ngoc Ha, Mr | Le Ha’s brief profile 
– [ Translate this page ] 
24 Tháng Mười Một 2009 … Master in E-Management from 
Innotech International Institute, France (2007). – PhD in Business 
Adminstration from Northcentral University, … 
http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-
profile.aspx – Cached 
============================= 

Thông tin này cho thấy trong web cũ, LHN đã viết trong 
“www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-profile.aspx” 
rằng anh ta đã có “PhD in Business Adminstration from 
Northcentral University”. Thông tin này được post vào “24 Tháng 
Mười Một 2009″. Do đó LNH đã hoàn thành “PhD” ít nhất là trước 
ngày 25/11/2009. 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:33 sáng  

Xem cái tiến sĩ kinh tế này thế nào! Tra “Northcentral 
University” thì Google cho biết: 

======================================== 
# 
Northcentral University | Online Degree Programs | Online 
Learning 
Northcentral University, an accredited online university, 
offers a faculty mentored approach to online degree 
programs. Schools of Business, Education and … 
http://www.ncu.edu/ – Cached – Similar 
Doctoral 
Master’s 
Career Opportunities 
Accreditation 
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Contact Northcentral 
Financing Your Education 
Bachelor’s 
School of Behavioral and Health … 
More results from ncu.edu » 
# 
Northcentral University | Doctoral Degrees Online | Online 
Degree … 
With a personal approach to online degree programs, 
Northcentral University is uniquely suited to help you meet 
the challenges of a Doctoral program, … 
http://www.ncu.edu/northcentral-
programs/degrees/doctoral – Cached 
============================ 

Như vậy cái Northcentral University đúng là một “Online 
degree university”, cũng là “online learning”. Xem cụ thế 
trường này ra sao: http://www.ncu.edu/. 

Thông tin về đào tạo tiến sĩ như sau: 

Doctoral Degrees 

Reach your highest goal. Our online doctoral degree 
programs are regionally accredited and designed to help 
you advance your education and career without disrupting 
your professional or personal life. 

Kết luận: Thông tin trang http://www.ncu.edu/ cho thấy 
Northcentral University là một trường dỏm, chương trình 
tiến sĩ cũng dỏm.  

Như vậy cái “ts” của LNH là bằng ….? (diền từ vào ô trống 
) 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:59 sáng  

Một “thiên tài” lấy 2 PhD ngành tâm lý và y khoa trường 
NCU chỉ trong 2 năm! 
http://www.allvoices.com/contributed-news/6580139-
quacks-abusing-children-in-sacramento-california-fake-
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questionable-credentials-of-sacramento-court-appointee-
janelle-burrill 

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 2:41 sáng  

Những chi tiết cần lưu ý: 

1/ LNH có ít hơn hai năm để lấy “tiến sĩ” Mỹ: 2007 ths Pháp, trước 
năm 2009 TS Mỹ. Đối với bằng thật thì điều này chỉ xảy ra đối với 
người cực kỳ xuất sắc, hoặc mua bằng. Như vậy LNH là dạng cực 
kỳ xuất sắc/mua bằng? (hãy chọn một phương án ). 

2/ Trong trang đã bị xóa 
http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-
profile.aspx, LNH ghi thông tin về “bằng tiến sĩ”. Nhưng trong 
trang mới, http://lengocha.multiply.com/profile, thì thông tin bị 
dìm. Tại sao? LNH là người khiêm tốn/sợ bị phát hiện bằng ts 
dỏm? (chọn một phương án). 

Bấy nhiêu đã đủ. Đương nhiên, kiểm tra công trình nghiên cứu thì 
LHN không có gì cả (chuyện này hơi thừa). 

Kết thúc điều tra về “TS Lê Ngọc Hà”. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 3:13 sáng  

Le Ha’s brief profile 

Born: 1979 

M.S: Single 

Mails: haln@vinaic.vn ha.le@sara.vn 

Phone: +84.4.35148460 (VN) , +85.2.62901710 (HK) 

Websites: http://www.vietnmnet-ic.com , http://www.sara.vn , 
http://www.lengocha.com 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=507#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-505�
http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-profile.aspx�
http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-profile.aspx�
http://lengocha.multiply.com/profile�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=505#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-509�
mailto:haln@vinaic.vn�
mailto:ha.le@sara.vn�
http://www.vietnmnet-ic.com/�
http://www.sara.vn/�
http://www.lengocha.com/�


Yahoo ID & Skype: lengocha843688 MSN: lehasara@hotmail.com 

Education: 

- B.A in English teaching from Hong Duc University, HDU (2001) 

- B.A in Foreign Studies from Hanoi University, HANU (2005) 

- P.G in Foreign Trade from Hanoi Foreign Trade University, FTU (2006) 

- Master in E-Management from Innotech International Institute, France (2007) 

- PhD in Business Adminstration from Northcentral University, NCU, USA 
(2010) 

- Executive Education at Harvard Kennedy School of Government, Harvard 
University (March 1st-May 15th 2010) 

Employment: 

- Teacher of English, VN Government (2001-2003) 

- Chief Representative, NGO (2003-2006) 

- France Telecom Project, Paris, France (2006-2007) 

- Vice Director, SARA Media JSC (a member of SARA GROUP) (2007) 

- CEO, SARA GROUP LTD, Hong Kong (2008) 

- Deputy President, SARA VN (2008-present) 

- President, SARA College of Economic and technology (2008-2009) 

- D.CEO, Vietnamnet IC (2008-present) 

- Assisting Professor, US MBA programs; and Visiting Lecturer, Dai Nam 
University (2009 part-time) 

Interests: 

- Reading books, playing e-games, tennis, ping-pong, chess; 

- Traveling; 

- Relaxing and enjoying with friends and Socializing; and, 

mailto:lehasara@hotmail.com�


- Other hobbies. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 7:26 sáng  

Tôi nghi ngờ rằng Master in E-Management from Innotech International 
Institute, France (2007) là lụi, không có trường nào có cái tên này kể cả 
trường lụi, có lẽ anh ta tự nghĩ ra bằng này để vẽ thêm lý lịch của mình 
chăng? 

Giỏi quá, học ở Tây (Pháp), Mỹ không hà  
Có cả học khóa điều hành giáo dục ở Harvard nữa chứ, kinh quá , chắc 
lụi luôn rồi 

Trả lời  

o chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 4:22 sáng  

Bây giờ thì http://www.lengocha.com đã được active trở lại: 

http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-profile.aspx 

Theo LNH thì: PhD in Business Adminstration from Northcentral University, 
NCU, USA (2010). Nhưng không hiểu sao thông tin về “PhD” trước đây được 
post năm 2009. Khó hiểu. Nhưng 2007, ths Pháp, 2010 ts Mỹ thì cũng oai nhỉ, 
nhưng hơi dỡ vì ts của Northcentral University thì cần 1 tuần là xong vì là ts dỏm, 
chỉ mất ít thời gian chuyển khoản tiền và in bằng dỏm. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 4:59 sáng  

Chắc phải trả góp mua bằng nên có bằng hơi lâu  

Trả lời  

 chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 5:08 sáng  
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Chắc dzậy rùi  

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 12:25 sáng  

http://www.lavi.edu.vn/: Thạc sỹ, nghiên cứu sinh Hoa Kỳ: Lê Ngọc Hà – 
Phó chủ tịch HĐQT Sara Việt Nam 

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201003/Hoc-MBA-truc-tuyen-Hinh-thuc-
giao-duc-thoi-dai-so-899288/ 

Thạc sĩ Lê Hà, trưởng ban hợp tác quốc tế của Lavi Edu – hiện đang làm 
nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại đại học kinh tế Harvard, Hoa Kỳ bằng hình 
thức học trực tuyến 

http://www.lengocha.com/post/2009/11/24/Le-Has-brief-profile.aspx 

- PhD in Business Adminstration from Northcentral University, NCU, 
USA (2010) 

====================== 

LNH chẳng những là ts dỏm mà còn lừa đảo 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 12:27 sáng  

http://www.lavi.edu.vn/ 

Khen thưởng 

Trên con đường phát triển, cùng với SARA Group, LAVI EDU không 
ngừng nỗ lực để khẳng định chính mình. Đến nay, LAVI EDU đã đạt được 
những thành tích đáng tự hào: 

* Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen về thành tích đào 
tạo và phát triển CNTT (2003, 2004). 
* Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy chương “Vì thế hệ trẻ” 
2005, 2006, 2007. 
Đạt giải nhất cuộc thi viết phần mềm đào tạo CNTT trực tuyến dành cho 
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thanh niên nông thôn Việt Nam 2005. 
* Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy chương danh dự 2006 
* Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng – do hiệp hội doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và mạng truyền thông thương mại điện tử tổ chức 2006. 
* Cúp vàng “Văn hóa doanh nhân Việt Nam” năm 2007 
* Giải Sao Khuê cho dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng thông tin di động 
2007 
* Giải thưởng ” Thương hiệu cạnh tranh” 2007 
* Danh hiệu “Nhà quản lý giỏi 2007” 
* Giải thưởng “Vì sự nghiệp văn hoá doanh nhân năm năm 2007” 
* Dịch vụ mạng xuất sắc nhất 2007 
* Giải thưởng Qủa cầu vàng – Vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu năm 
2007 
* Nhãn hiệu cạnh tranh quốc gia 2008 
* Cúp Vàng “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc” 2008 
* Giải thưởng “Sao Vàng Thủ Đô 2008″ 
* Giải thưởng “Thương Hiệu Vàng 2008” 
* Giấy khen của UBND Tỉnh Nghệ An 2009 

Trả lời  

13. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 4:03 sáng  

http://www.lengocha.com/post/2009/11/03/Lop-tien-sy-NCU.aspx 

Tớ không hiểu TS LNH viết bài này để làm gì? Ai hiểu giải thích dùm. Nhưng hình như 
nó có liên quan đến việc làm cò mồi trường FTU đến trường LAVI EDU với trường 
SARA? 

Trả lời  

o chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 4:29 sáng  

Có lẽ bác Hải ghi nhầm “TS LNH”. Nếu thật sự là TS LNH thì cũng nên tôn trọng 
chút ít. Nhưng sự thật LNH là ts dỏm, nên bác Hải chỉ nên ghi TS dỏm LNH hoặc 
ngắn gọn LNH là ok rồi.  

Bài viết trên của LNH đích thì là PR cho mấy chương trình dỏm rồi còn gì. Tiến 
sỹ là chương trình đào tạo cấp cao về học thuật, hàng năm mỗi bộ môn chỉ tuyển 
vài người, làm gì cò “Lớp tiến sỹ NCU” nghe ghê quá, dào tạo tiến sĩ của “NCU” 
sao giống các lớp học đại trà quá, lại còn lớp trưởng lớp tiến sĩ. Quá dỏm và bịp 
bượm rồi! 
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Trả lời  

o chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 5:02 sáng  

Trời ơi! Nền giáo dục VN tới số rồi hay sao? 

14h ngày 17/3/2010, tại Bộ Giáo dục đã diễn ra lễ khai giảng chương trình Thạc 
sĩ quản trị kinh doanh (MBA), học trực tuyến tại Việt Nam và một số nước Châu 
Á, do trường ĐH Frederick Taylor (FTU) Hoa Kỳ cấp bằng. 

Tin bài mới nhất: 

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201003/Hoc-MBA-truc-tuyen-Hinh-thuc-giao-duc-
thoi-dai-so-899288/ 

http://www.lavi.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3
Adao-tao-thac-sy&catid=57%3Athac-sy&Itemid=86&lang=en 

http://megafun.vn/channel/1922/201008/DH-dom-khai-giang-tai-Bo-GDDT-
90864/ 

http://sara.vn/tin-tuc-/truyen-thong/369-khai-giang 

Chính phủ, Bộ trưởng nói sao về tệ nạn dỏm xảy ra trong Bộ GD-ĐT? Hay là 
nền giáo dục VN đến lúc ……? 

Trả lời  

o chuyennghiep đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 5:06 sáng  

Pó tay rồi. ĐHQGTPHCM cũng …… 

http://sara.vn/thu-vien-anh/thu-vien-anh/300-le-phat-bang 

Hình như đang có dịch bệnh “mua mua bằng dỏm, xài xài bằng dỏm, nhà nhà 
bằng dỏm,….”? 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 30, 2010 lúc 7:28 chiều  
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Đây có phải là lí do mà Bộ GG-ĐT, Chính phủ chưa lên tiếng chính thức 
về cách thức xử lí mấy vụ liên kết bán bằng dỏm? 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 5:25 sáng  

Hihihi, đi tắt đón đầu với 20 vạn TS DO#M MA@> 

Khà khà, vui nhỉ? 

Trả lời  

 viện sĩ dỏm đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 4:16 sáng  

Thông báo, sau khi phát hiện là ts lỏm, trang nhà của Lê Ngọc Hà, 
http://www.lengocha.com, đã bị chính chủ nhà “đánh sập” rùi các 
bác ơi! 

Trả lời  

14. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:21 chiều  

Nhân bài viết của GS Tuấn, tôi đề nghị JIPV cho cái nhìn toàn diện về ngành Toán của 
nước ta: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-
th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/comment-page-1/#comment-544 

Thông tin tham khảo: 

Vận mệnh ngành toán Việt sắp thay đổi? (ý tự thú nhận từ trước đến ngày NBC nhận cái 
Fil thì rất bèo) 

http://dantri.com.vn/c25/s25-416272/van-menh-nganh-toan-viet-sap-thay-doi.htm 

Viện Toán là viện khoa học thành công nhất ở Việt Nam (sau sự kiện NBC!) 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=3414 
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Trả lời  

15. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 2:36 sáng  

Tôi có đề nghị với các bạn JIPV về những nhân vật mà JIPV được độc giả đề nghị tìm 
hiểu về lý lịch khoa học thì nên đưa thành một entry riêng lẻ để khi mọi người cần tìm 
bằng cách search google thì dễ tìm ra, hơn là nhập chung thành một entry bàn luận như 
thế này sẽ rất khó cho những người làm công tác khoa học nghiên cứu sau này. Đặc biệt 
khi cần tư liệu viết về một giai đọan giáo dục Việt Nam xuống cấp. 

Xin cảm ơn, 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 8:49 sáng  

Xin cảm ơn bác Hải đã đề nghị. Công việc chính của JIPV là “nghiên cứu” năng 
lực của GS, PGS. Gần đây có thêm yêu cầu “nghiên cứu” năng lực của những vị 
liên quan đến dịch kinh doanh bằng dỏm. Đây cũng là công việc ý nghĩa và thú vị. 
Tuy nhiên công việc của JIPV sẽ tăng lên nếu phải mở thêm một Viện nghiên cứu 
mới, và JIPV phải tuyển thêm nhân sự để phụ trách viện nghiên cứu mới này. 

Thật ra, JIPV rất cảm kích tấm lòng của bác Hải đối với nền giáo dục của đất 
nước, nên JIPV sẽ không ngại khó. JIPV đồng ý mới thêm một Viện nghiên cứu 
mới và đề nghị bác Hải làm Viện trưởng. Cơ bản như sau: 

1/ Tên: Viện tiểu sử  

2/ Viện trưởng: BS Hồ Hải, phụ trách chung, công tác tư tưởng, tuyên giáo,…., 
ngăn chặn tấn công cá nhân, phát hiện và cảnh báo kịp thời những comments trái 
quy định,….. Viện trưởng chỉ cần lên tiếng, JIPV sẽ xử lí… 

3/ JIPV: phụ trách công tác chuyên môn. 

4/ Thành lập hai Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Viện: 

- Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng lý lịch khoa học cá nhân dỏm 

- Trung tâm nghiên cứu và phát hiện trường dỏm 

Rất mong bác Hải đồng ý chia sẽ công việc, 
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JIPV 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 10:52 chiều  

Tôi đồng ý thành lập thêm một Viện như thế và nhờ bác Hải quản lí 
chung, JIPV lo chuyên môn. Bác Hải rất tâm huyết, bác ấy viết khá nhiều 
và rất hay về giáo dục. Bác ấy im lặng thì coi như đã đồng ý. Xin chúc 
mừng Viện trưởng Viện tiểu sử Hồ Hải  

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 12:54 sáng  

Tôi nghĩ không nên đặt bác Hải vào tình huống khó như vậy. Thực sự 
JIPV đến thời điểm này nhìn chung vẫn là một tờ báo nghiêm túc, khoa 
học. Tuy nhiên, nếu theo khái niệm của mấy bác trong ban tuyên giáo 
chắc nó là “lề trái”, cụ thể là nó đã bị teo một lần cách đây không lâu, và 
thi thoảng chúng ta vẫn có cảm tưởng vẫn có vài đồng chí “cá mạng” lởn 
vởn quanh đây. 

Thế nên, bác Hải thì nhiều người biết rồi, nếu JIPV có bị đánh tiếp, chắc 
chắn bác Hải sẽ bị làm khó. Ở thời điểm này, việc xét phong Viện trưởng 
nên để bác nào chưa công khai thì tốt hơn. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 2, 2010 lúc 2:37 sáng  

Tôi cũng đồng ý chủ trương mở viện tiểu sử này. Viện này không chỉ nên 
giống như những viện thông thường chỉ có một menu giống như các viện 
khác mà nên đặt viện này ở trong phần chuyên mục, trong đó mỗi khi thảo 
luận một nhân vật nào đó thì nên mở một entry riêng cho từng nhân vật 
như vậy sẽ dễ dàng tra cứu hơn. Nhân vật không chỉ giới hạn trong dỏm 
mà nên là bất kỳ nhân vật nào mà các editor tranh luận. Ví dụ như ở 
Volume 1, chúng ta đã có những tranh luận liên quan đến GS NVVH, PGS 
PĐC, Ass Prof NV Thuận … nếu những tranh luận này được đưa vào từng 
topic riêng biệt thì hay quá. 
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Tuy nhiên JIPV cũng không nên quên công việc chính của mình là nghiên 
cứu GS dỏm, hiện nay tôi thấy rằng tốc độ đăng bài mới là chậm. Nên 
chăng mỗi tuần chúng ta đăng 10 vị? Hơn nữa, không nên quy định là 
phải có submit thì mới publish với bất kỳ bài nào. Những vị ngồi trong hội 
đồng thì đương nhiên không cần phải có thủ tục submission. 

Trả lời  

 JIPV đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 3:59 sáng  

Đồng ý mở Viện tiểu sử. Viện này khác với Viện tiểu sử Hoa Kỳ 
(mua bán danh). Viện này có thể sẽ khảo sát tiểu sử cá nhân dỏm, 
trường dỏm và lý lịch khoa học của các bác Việt Kiều. Việc cần 
bây giờ là một Viện trưởng. Thấy bác Hải rất thạo trong việc phát 
hiện trường dỏm, cá nhân dỏm. Định nhờ bác trợ giúp nhưng chưa 
thấy bác trả lời. 

JIPV có chính trị, chính em gì đâu mà bác Chim_nhon ngại. Ngay 
từ đầu, JIPV đã tuyên bố “không chấp nhận đảng phái”. 

Các bác ME có thể tự publish bài trong JIPV. 

Trả lời  

16. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 5:27 sáng  

Chào các bạn, 

Một nguyên tắc cơ bản để sống theo pháp luật của nhà nước XHCN nói chung và Việt 
Nam nói riêng là không nên tạo thành một tổ chức, dù tổ chức ấy có làm việc từ thiện 
cũng phải làm đơn xin thành lập và báo cáo với mật trận tổ quốc cấp phường/xã để xin 
chỉ thị cấp trên cho phép. 

Tất cả những tập thể làm blog hay làm forum đều bị quan tâm rất chặc chẽ. Tất cả những 
cá nhân có họat động 2 người trở lên hay có nhận tài chính từ nơi khác để họat động vì 
mục đích tốt cũng được quan tâm kỹ. 

Chính vì điều đó, tôi không và chưa bao giờ muốn làm việc chung 1 tập thể hay nhận tiền 
bất kỳ ai, cũng như tôi để rõ danh tính, nơi làm việc và hình ảnh của mình một cách công 
khai để làm chuyện vác tù và hàng tổng là tôi luôn phản biện theo cách xây dựng rõ 
ràng, không đạp đổ. Tôi đã từng được nhiều báo nước ngòai mời viết mà không có điều 
kiện gì và thù lao rất cao, nhưng tôi đã từ chối. 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=561#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-570�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=570#respond�
http://www.bshohai.blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-572�


Ngòai ra, công việc của tôi cũng rất bận rộn, tôi viết được nhiều là vì nó là những trăn 
trở suốt 30 năm qua bây giờ chỉ viết ra, và cũng do đã từng viết nhiều bài nghiên cứu 
khoa học để cầm cu chó đái. Chứ không phải tôi có thời giờ rảnh nhiều. 

Nên tôi xin không tham gia chung với các bạn được. Khi nào tôi có khúc mắc gì tôi sẽ 
sang nhà các bạn để yêu cầu update thông tin. Như vậy cũng là việc tôi đã góp sức với 
các bạn rồi. 

Rất mong sự thông cảm, 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 7:29 chiều  

Nghe giống thời trung cỗ và chiếm hữu nộ lệ quá. Tôi đề nghị JIPV tập trung vào 
công việc chính của mình: xét dỏm và vinh danh nhà khoa học trong nước. 

Trả lời  

17. JIPV đã nói 

Tháng Chín 5, 2010 lúc 6:49 sáng  

Một Độc giả gửi câu hỏi qua email như sau: 

Xin chao ban Bien tap, 

Xin loi e dang o xa va dung MAC nen khong co font tieng Viet. E nho ban bien tap xac 
dinh GPS-tien si Nguye^~n Mo^.ng Hu`ng la dom co nao. 

Bac e hoc voi Nguyen Mong Hung tu be, bac e noi Ong Hung la hoc sinh mien nam ra 
hoc truong Ngo Quyen Hai Phong. Luc e dang hoc cao hoc thi co mot mot hoc cua thay 
Nguyen Mong Hung. Bac e den nha bao voi e, chet chet chau hoc nhu the nay la chet roi, 
thang nay no dot nhat lop cua bac tai sao co the day chau duoc… 

Thay Nguyen Mong Hung lam chu tich hoi tu dong thanh pho va la Hieu truong truong 
Dai Hoc van hien 

Chuc ban bien tap suc khoe, e rat thich cach lam viec cua ban bien tap mang den su cong 
bang cho nhieu nguoi giao vien thuc hoc o Vietnam. Nhieu nguoi thay rat gioi nhung 
khong bao gio ngoc dau len duoc chi vi nhung ong da dot lai con day nguoi khac 

Trả lời  
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18. Dung đã nói 

Tháng Chín 5, 2010 lúc 9:56 sáng  

Xin chào Bác Hội Toán học. 
Xin Bác cho tôi hỏi một chút: Các tạp chí Toán của Nhà xuất bản Hindawi đứng khoảng 
thứ mấy của ngành Toán. Xin Bác Hội Toán học cho biet cụ thể từng tạp chí nầy. Các tạp 
chí Toán dưới đây là của Nhà xuất bản Hindawi. Cảm ơn Bác nhiều. 
Dung. 

1/ Fixed Point Theory and Applications 
2/ International Journal of Combinatorics 
3/ International Journal of Differential Equations 
4/ International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 
5/ International Journal of Stochastic Analysis 
6/ Journal of Applied Mathematics 
7/ Journal of Inequalities and Applications 
8/ Journal of Probability and Statistics 
9/ Mathematical Problems in Engineering 
10/ Abstract and Applied Analysis 
11/ Advances in Decision Sciences 
12/ Advances in Difference Equations 
13/ Advances in Mathematical Physics 
14/ Advances in Numerical Analysis 
15/ Advances in Operations Research 
16/ Boundary Value Problems 
17/ Differential Equations and Nonlinear Mechanics 
18/ Discrete Dynamics in Nature and Society. 
Cảm ơn Bác rất nhiều lắm 
Dung 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 3:11 sáng  

1/ Fixed Point Theory and Applications 
IF = 1.525 
MATHEMATICS 251 17 Q1 
(Total Journals in Category – Journal Rank in Category – Quartile in Category) 
MATHEMATICS, APPLIED 202 34 Q1  

7/ Journal of Inequalities and Applications 
IF = 0.792 
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MATHEMATICS 251 79 Q2 
MATHEMATICS, APPLIED 202 108 Q3  

9/ Mathematical Problems in Engineering 
IF = 0.553 
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 79 48 Q3 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 80 67 Q4  

10/ Abstract and Applied Analysis 
IF = 2.221 
MATHEMATICS 251 8 Q1 
MATHEMATICS, APPLIED 202 7 Q1  

12/ Advances in Difference Equations 
IF = 0.892 
MATHEMATICS 251 64 Q2 
MATHEMATICS, APPLIED 202 93 Q2  

16/ Boundary Value Problems 
IF = 1.068 
MATHEMATICS 251 43 Q1 
MATHEMATICS, APPLIED 202 67 Q2  

18/ Discrete Dynamics in Nature and Society. 
IF = 1.577 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 80 18 Q1 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 48 12 Q2  

Các báo khác ko tìm thấy thông tin. Có khả năng chưa được công nhận là ISI? 

Trả lời  

 Dung đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 6:57 chiều  

Cảm ơn Bác Chim_nhon 

Trả lời  

19. Nghe đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 5:55 sáng  

Nhờ các bác JIPV xem dùm bác Vũ Cao Đàm tầm cỡ nào nhé. Thoáng qua, thấy bác này 
NỔ cũng dữ lắm. 
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http://ussh.edu.vn/pgs-ts-vu-cao-dam/480 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 8:25 sáng  

ISI = 0 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 8:28 sáng  

Nổ là bệnh chung của người yếu mà  

Trả lời  

 Nghe đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 1:47 chiều  

Cám ơn nhé. Thế còn IM LẶNG là GÌ? 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 3:18 chiều  

Hỏi như bác thì pó tay. Nhưng theo tôi thì IM LẶNG cũng chưa 
chắc! Nói chung là phải tra cứu mới biết. Đương nhiên ai nổ thì 
hay bị nghi ngờ, và thường được kiểm tra và phát hiện dỏm sớm 
hơn. IM LẶNG mà dỏm thì có khi ít bị phát hiện, cũng có khi dễ 
được thông cảm hơn. 

Trả lời  

20. JIPV đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 8:20 chiều  

Một Độc giả gửi câu hỏi đến JIPV: 
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Nhờ các bạn tìm lý lịch của ông Hòang Mạnh Hà ở Viện nghiên cứu giáo dục mà trong 
bài viết này: http://bshohai.blogspot.com/2010/09/e-learning-va-tro-he-cua-cac-nha-
khoa.html 

Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:24 sáng  

Hòang Mạnh Hà trong link này 

http://www.ier.edu.vn/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5
6&Itemid=97 

đã rời Viện NCGD từ năm 2009 rồi: 

650/QĐ-ĐHSP-TCHC 26/05/2009 Đồng ý để ông Hoàng Mạnh Hà, nghiên cứu 
viên Viện NCGD thuộc Trường được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 
01/6/2009. 

http://www.hcmup.edu.vn/dg4657,110257,1333,327.html 

Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:38 sáng  

Link này cho biết HMH chỉ là anh cử nhân thôi: 

http://www.ier.edu.vn/content/view/307/63/ 

14h00: Nghiệm thu đề tài cấp Viện do CN.Hoàng Mạnh Hà làm chủ nhiệm 
(¨Phòng họp Viện) (CB có quan tâm) 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:44 sáng  

Kiểm tra ISI thì là 0 (đương nhiên). Và đây không phải là dạng JIPV quan 
tâm. Trình độ kiểu này thì biết quái gì về e-learning, chỉ có thể copy & 
paste thôi. 
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Trả lời  

o TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:49 sáng  

Trời hởi!  

19 Hoàng Mạnh Hà, 1984, Tin học quản lý, 2007/TB Khá, Đại học  

Viện NCGD 

Nghiên cứu viên 

http://www.hcmup.edu.vn/dg2118,180818,958,327.html 

Các bác đùa hay sao thế? Một anh cử loại trung bình khá sinh năm 1984 mà cũng 
làm bận rộn JIPV! Chú Hồ Hải còn kiên nhẫn đọc “công trình” của anh 
này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 9:44 sáng  

Thưa ông TCHHGD, 
Dù là cử nhân nhưng em Hòang Mạnh Hà lại quyết định cho chiến lược 
giáo dục quốc gia VN đấy. Nếu ông chịu đọc dùm 169 trang pdf của Viện 
nghiên cứu giáo dục quốc gia. Và em HMH đã là định hướng cho báo chí 
VN ủng hộ e-learning một thời gian dài từ 2008 đến nay thì hậu quả của 
nó như thế nào thì ông cũng đã rõ. 

Cảm ơn ông đã có phúc đáp sớm, 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 10:03 sáng  

Rất chia sẽ với BS Hải. Đúng là có một nhóm (rất đông người) 
đang hủy hoại nền giáo dục vì lợi ích cá nhân. 

Trả lời  
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21. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 9, 2010 lúc 6:47 sáng  

Nhắn bác Hải và bác chim_nhon: Đúng là từ ngày JIPV thành lập Trường dỏm – 
người dỏm thì spams nhiều quá nên đã đổi thành “Ziện nghiên cứu cao cấp” rồi (thay 
tên để đánh lừa những Fake diploma sellers). Cũng đã nhờ bác Vuhuy canh hộ. Các 
bác vui lòng tiếp tục chuyện trường dỏm – người dỏm bên đó nhé, đã chuyển trao đổi 
của các bác sang bên đó rồi: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-1/#comment-688 

Trả lời  

22. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 10:45 sáng  

Một Độc giả gửi câu hỏi: 

Kính thưa Quí Vị trong Diễn dàn. 

Tôi vừa được một vài bạn mời đi nghe: Lương Y Tiến sỹ Ngô đức Vượng thuyết trình về 
thực phẫm dinh dưỡng. 

Tôi xin quí trong Diễn đàn vui lòng cung cấp thông tin cho tôi vị Tiến sỹ nói trên. 

Xin cám ơn quí vị 

Trân Trọng 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 10:58 sáng  

Công bố quốc tế ISI = 0. Nhưng điều này chưa nói lên điều gì về vấn đề mà độc 
giả quan tâm. Có rất nhiều TS có ISI bằng không. TS chưa hẳn là nhà khoa học 
(đòi hỏi ISI). Những thuyết trình về thực phẩm, dinh dưỡng dạng thường thức thì 
một bs vẫn có thể làm được, và có khi làm rất tốt. 

Tuy nhiên thực phẩm, dinh dưỡng ở gốc độ nghiên cứu thì đòi hỏi phải có công 
bố khoa học nghiêm túc, không nói khơi khơi được. 
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Ở link này có thông tin về người độc giả nêu, không rõ thực hư ra sao? 

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=2404&pid=10467&mode=thre
aded&start= 

Trả lời  

23. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:07 chiều  

Có một Độc giả gửi email hỏi về comments của bác. JIPV xin trả lời như sau: Đúng là 
comments của bác đã bị đưa vào spam vì JIPV không chấp nhận tên nick và nội dung 
không liên quan đến hoạt động khoa học của JIPV. Thân. 

Trả lời  

o Giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 10:44 sáng  

Bác Độc giả tiếp tục gửi email hỏi về vấn đề mà bác đã hỏi. Giaosudom xin tiếp 
tục trả lời bác như sau: Giaosudom chỉ là một Editor-in-Chief trong vài Editors-
in-Chief của JIPV nên cũng đã xin ý kiến của các Chiefs khác, và tất cả đều đồng 
ý “không thể đáp ứng yêu cầu này”. Vậy Giasudom xin báo bác rõ. Xin cảm ơn 
bác. 

Trả lời  

24. Nick không được chấp nhận đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 5:08 chiều  

Xin chào toàn thể hội đồng xét Gs dỏm.  

Xin hội đồng cho biết 10 tạp chí hàng đầu của Oral & maxillofacial sugery. 

Chân thành cảm ơn toàn thể hội đồng. Chúc công tác xét duyệt được thuận lợi. 
—————– 
Giaosudom@: JIPV chấp nhận câu hỏi của Độc giả. Nhưng nick Độc giả dùng không 
được chấp nhận. Mong Độc giả thông cảm. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 
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Tháng Chín 20, 2010 lúc 6:03 chiều  

Journals from: subject categories SURGERY View Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 166) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ] Next Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page 
Page 1 of 9 
Ranking is based on your journal and sort selections.  

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM 
MetricsMore Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 ANN SURG 0003-4932 32337 7.900 9.502 1.058 258 9.0 0.07175 2.978 
2 AM J TRANSPLANT 1600-6135 12638 6.433 6.231 1.031 354 3.8 0.06507 
1.848 
3 ENDOSCOPY 0013-726X 7323 5.545 4.791 0.729 140 5.3 0.02238 1.299 
4 J NEUROL NEUROSUR PS 0022-3050 22316 4.869 4.700 1.008 242 9.3 
0.04741 1.556 
5 ARCH SURG-CHICAGO 0004-0010 13619 4.323 4.358 0.675 151 >10.0 
0.02521 1.516 
6 ANN SURG ONCOL 1068-9265 9632 4.130 4.443 0.736 406 3.9 0.03640 1.297 
7 BRIT J SURG 0007-1323 18455 4.077 4.630 0.621 182 >10.0 0.02987 1.383 
8 AM J SURG PATHOL 0147-5185 14848 4.062 4.716 0.783 226 8.3 0.03211 
1.406 
9 SURG OBES RELAT DIS 1550-7289 1210 3.862 0.720 82 2.7 0.00751 
10 LIVER TRANSPLANT 1527-6465 8135 3.724 4.159 0.498 241 5.2 0.02554 
1.060 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Chín 20, 2010 lúc 6:07 chiều  

Độc giả có thể đọc thêm: Oral and maxillofacial surgery 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_and_maxillofacial_surgery 
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Trả lời  

25. cutiblog đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:59 sáng  

Xin tạp chí vui lòng thẩm định trường hợp sau đây :  

PGS.TS NGUYỄN TRI KHIÊM 

http://feba.agu.edu.vn/?q=node/61 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:21 chiều  

ISI = 3 + 1(?) 

Ở vùng sâu, vùng xa thế là tạm rồi. 
=============================================== 

Prospects for sustaining Vietnam’s reacquired rice exporter status 

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Pingali PL, Khiem NT, Gerpacio RV, Xuan VT 
Source: FOOD POLICY Volume: 22 Issue: 4 Pages: 345-358 Published: AUG 
1997 
Times Cited: 6 References: 20 Citation MapCitation Map 
Abstract: Since 1989, Vietnam has been exporting 1-2 million tons of rice making 
it the third largest rice exporting country in the world, What are the prospects for 
expanding, or even sustaining, Vietnam’s recent re-acquired rice exporter status? 
Two clear conclusions emerge from the discussion in this paper, Given limited 
opportunities for area expansion, the high cost of further irrigation infrastructure 
development, and the almost complete exploitation of technological potential in 
the high-potential environments, it is highly unlikely that rice output in Vietnam 
will grow to the extent of satisfying rising domestic demands while at the same 
time leading to an expansion in exports, As for sustaining current export levels, 
the prospects are moderate to good over the long term, but are quite dependent 
on further policy and institutional reforms, infrastructural investments, and 
technological progress, Therefore, rice productivity and exports can be sustained 
only if government policy is favorable in terms of improving producer incentives, 
dismantling export barriers, streamlining input and output marketing systems, 
and enhancing research and infrastructural investments. (C) 1997 Published by 
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Elsevier Science Ltd. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Vietnam; rice production; productivity growth; agricultural 
incentives; policy reforms; research and infrastructural investments 
Reprint Address: Pingali, PL (reprint author), INT MAIZE & WHEAT 
IMPROVEMENT CTR, LISBOA 27, APDO POSTAL 6-641, MEXICO CITY 
06600, DF MEXICO 
Addresses: 
1. CANTHO UNIV, DEPT AGR ECON, CAN THO, HUA GIANG VIETNAM 
2. INT FOOD POLICY RES INST, ENVIRONM & PROD TECHNOL DIV, 
WASHINGTON, DC 20036 USA 
Publisher: ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, 
KIDLINGTON, OXFORD, OXON, ENGLAND OX5 1GB 
Subject Category: Agricultural Economics & Policy; Economics; Food Science & 
Technology; Nutrition & Dietetics 
IDS Number: XT738 
ISSN: 0306-9192  

RENOVATION OF AGRICULTURAL POLICIES AND INSTITUTIONS IN 
VIETNAM 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): VANDEVEER M, KHIEM NT, CHUNG DK, BARKER R, PINGALI P, 
MEYERS W 
Source: AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS Volume: 76 
Issue: 5 Pages: 1232-1232 Published: DEC 1994 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. KANSAS STATE UNIV, MANHATTAN, KS 66506 USA 
2. ASIAN INST TECHNOL, BANGKOK, THAILAND 
3. CORNELL UNIV, ITHACA, NY 14853 USA 
4. INT RICE RES INST, LOS BANOS, PHILIPPINES 
5. IOWA STATE UNIV SCI & TECHNOL, AMES, IA 50011 USA 
Publisher: AMER AGR ECON ASSN, IOWA STATE UNIV 80 HEADY HALL, 
AMES, IA 50011-1070 
Subject Category: Agricultural Economics & Policy; Economics 
IDS Number: QG032 
ISSN: 0002-9092  

RHIZOBIUM INOCULANT FOR SOYBEAN [GLYCINE-MAX (L) MERRILL] IN 
MEKONG DELTA .1. RESPONSE OF SOYBEAN TO RHIZOBIUM 
INOCULATION 



more options 
Author(s): DUONG TP, DIEP CN, KHIEM NT, HIEP NH, TOI NV, LICH NV, 
NHAN LTK 
Source: PLANT AND SOIL Volume: 79 Issue: 2 Pages: 235-240 Published: 1984 
Times Cited: 5 References: 8 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Reprint Address: DUONG, TP (reprint author), UNIV CAN THO, FAC AGR 
ECON, TROP BIOL NITROGEN RES CTR, HAU GIANG, VIETNAM 
Publisher: KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO BOX 17, 
3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS 
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Soil Science 
IDS Number: SX598 
ISSN: 0032-079X  

RHIZOBIUM INOCULANT FOR SOYBEAN [GLYCINE-MAX (L) MERRILL] IN 
MEKONG DELTA .2. RESPONSE OF SOYBEAN TO CHEMICAL NITROGEN-
FERTILIZER AND RHIZOBIUM INOCULATION 

more options 
Author(s): DUONG TP, DIEP CN, KHIEM NT, HIEP NH, TOI NV, LICH NV, 
NHAN LTK 
Source: PLANT AND SOIL Volume: 79 Issue: 2 Pages: 241-247 Published: 1984 
Times Cited: 3 References: 3 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Reprint Address: DUONG, TP (reprint author), UNIV CAN THO, FAC AGR 
ECON, TROP BIOL NITROGEN RES CTR, HAU GIANG, VIETNAM 
Publisher: KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO BOX 17, 
3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS 
Subject Category: Agronomy; Plant Sciences; Soil Science 
IDS Number: SX598 
ISSN: 0032-079X  

======================================= 

Bài này thì không chắc lắm! 

Demand for fish in Asia: a cross-country analysis 

more options 
Author(s): Dey MM (Dey, Madan Mohan)1, Garcia YT (Garcia, Yolanda T.)2, 
Kumar P (Kumar, Praduman)3, Piumsombun S (Piumsombun, Somying)4, Haque 
MS (Haque, Muhammad Sirajul)5, Li L (Li, Luping)6, Radam A (Radam, Alias)7, 
Senaratne A (Senaratne, Athula)8, Khiem NT (Khiem, Nguyen Tri), 
Koeshendrajana S (Koeshendrajana, Sonny)9 



Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE 
ECONOMICS Volume: 52 Issue: 3 Pages: 321-338 Published: SEP 2008 
Times Cited: 0 References: 30 Citation MapCitation Map 
Abstract: Fish demand patterns in nine Asian countries were investigated using a 
multistage budgeting framework allowing a disaggregated approach to analysing 
fish Consumption. This paper highlights the heterogeneity of fisheries products in 
terms of species, sources and cultural responses of consumers, factors that are 
important in fish demand under the Asian setting. Specifically, fish demand by 
income groups were compared to determine how the low- and high-income 
households respond to price and income changes. Results showed that the 
estimated price and income elasticities of all fish types included in the study were 
relatively more elastic among the poorer households. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Asia; fish demand; inverse Mills ratio; multistage budgeting 
framework; price and income elasticity; quadratic AIDS model 
KeyWords Plus: CONSUMER DEMAND; US HOUSEHOLDS; SYSTEM; 
EQUATIONS; PATTERNS; CURVES 
Reprint Address: Dey, MM (reprint author), Univ Arkansas Pine Bluff, 
Aquaculture Fisheries Dept, Pine Bluff, AR 71601 USA 
Addresses: 
1. Univ Arkansas Pine Bluff, Aquaculture Fisheries Dept, Pine Bluff, AR 71601 
USA 
2. Univ Philippines, Dept Econ, Los Banos, Laguna Philippines 
3. Indian Agr Res Inst, Div Agr Econ, New Delhi 110012, India 
4. Minist Agr & Cooperat, Dept Fisheries, Bangkok, Thailand 
5. Univ Chittagong, Dept Econ, Chittagong, Bangladesh 
6. Chinese Acad Sci, Ctr Chinese Agr Policy, Beijing, Peoples R China 
7. Univ Putra Malaysia, Fac Econ & Management, Selangor, Malaysia 
8. Natl Aquaculture Dev Author, Colombo, Sri Lanka 
9. Minist Marine Affairs & Fisheries, Jakarta, Indonesia 
E-mail Addresses: mdey@uaex.edu 
Funding Acknowledgement: 
Funding Agency Grant Number 
Asian Development Bank 
WorldFish Center 
[Show funding text]  

The authors wish to acknowledge the financial support from Asian Development 
Bank and the WorldFish Center for the conduct of this study. Special thanks are 
accorded to Mr Ferdinand J. Paraguas, Ms Sheryl M. Navarez and Ms Oai Li 
Chen for their excellent research support and Dr Rhoelano Briones for his 
insightful comments about the model specification. 
Publisher: BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD 
OX4 2DQ, OXON, ENGLAND 
Subject Category: Agricultural Economics & Policy; Economics 
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IDS Number: 349EQ 
ISSN: 1364-985X 
DOI: 10.1111/j.1467-8489.2008.00418.x 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:23 chiều  

Xin lỗi: 4 + 1(?) 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:32 chiều  

Tại sao trên trang web của ông ấy không có để tên 4 bài này mà toàn là để 
tên mấy bài linh tinh vậy bác? Coi chừng bác nhầm với người khác. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:38 chiều  

Đang suy nghĩ đây. Phải cẩn thận mới được. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:39 chiều  

Ứng viên chỉ là tác giả phụ (nếu thực sự có bài) nên có thể ông ấy 
cũng không biết bài đăng đâu??? 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:45 chiều  

Không biết bài đăng ở đâu thì cũng không đến nỗi không 
biết cả 4 bài! Vả lại, có bài trong thời điểm ông ấy đang 
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học NCS, nói là không biết thì cũng vô lý quá. Trường hợp 
này chắc phải xem kỹ từng bài quá. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:48 chiều  

Ok. Chỉ hy vọng hai bài dưới đây thôi. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 3:52 chiều  

ME4: Tôi mới tra thử, Cần Thơ có 313 bài, An 
Giang 17 bài. Thật đáng qúy. Bác xem cói có vinh 
danh ai được không? 

===============================
=== 

Results 
Address=(Can tho) OR Address=(cantho) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, 
SSCI, A&HCI. 

Scientific WebPlus (beta) View Web Results >> 
Results: 313 

First Page (inactive) Previous Page (inactive) Page 
of 32 Next Page Last Page 

Sort by: 

Hide Refine Results 
Refine Results 

Search within results for 

Hide the Subject Areas Subject Areas 
FISHERIES (54) 
AGRONOMY (39) 
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (33) 
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PLANT SCIENCES (28) 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED 
MICROBIOLOGY (24) 
more options / values… 
=========================== 

Results 
Address=(AN GIANG) OR Address=(ANGIANG) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, 
SSCI, A&HCI. 

Scientific WebPlus (beta) View Web Results >> 
Results: 17 

First Page (inactive) Previous Page (inactive) Page 
of 2 Next Page Last Page 

Sort by: 

Hide Refine Results 
Refine Results 

Search within results for 

Hide the Subject Areas Subject Areas 
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH (5) 
TROPICAL MEDICINE (5) 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (4) 
INFECTIOUS DISEASES (3) 
BIOLOGY (2) 
more options / values… 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:00 chiều  

Nguyễn Thanh Phương (không biết học hàm gì nữa) 

1. Title: Osmoregulation, growth and moulting cycles of the 
giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) at 
different salinities 
Author(s): Huong DTT, Wang T, Bayley M, et al. 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 41 Issue: 9 
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Pages: e135-e143 Published: AUG 16 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Assessment of methods for the determination of 
digestibilities of feed ingredients for Tra catfish, 
Pangasinodon hypothalamus 
Author(s): Hien TTT, Phuong NT, Le Tu TC, et al. 
Source: AQUACULTURE NUTRITION Volume: 16 Issue: 
4 Pages: 351-358 Published: AUG 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Adverse effects of enrofloxacin when associated 
with environmental stress in Tra catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) 
Author(s): Wang N, Noemie N, Hien NN, et al. 
Source: CHEMOSPHERE Volume: 77 Issue: 11 Pages: 
1577-1584 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Oxidative stress, protein carbonylation and heat 
shock proteins in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, 
following exposure to endosulfan and deltamethrin 
Author(s): Dorts J, Silvestre F, Tu HT, et al. 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND 
PHARMACOLOGY Volume: 28 Issue: 2 Pages: 302-310 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Elsevier Science 
5. Title: Effects of the insecticide diazinon on growth 
performances and breathing in the climbing perch Anabas 
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Author(s): Cong NV, Bayley M, Toan NV, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S142-S143 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Induced spawning in the swamp eel (Monopterus 
albus) using human chorionic gonadotropine and artificial 
rain stimulation 
Author(s): Huong DTT, Tuan NA, Ha NK, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S144 



Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Growth rate of mudskipper (Pseudapocryptes 
lanceolatus, Bloch 1801) exposed to different salinities 
Author(s): Huong DTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 
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Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Osmotic and ionic regulation, food intake and 
growth of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 
and sand goby (Oxyeleotris marmoratus) exposed to 
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Author(s): Huong DTT, Phuong NT, Bayley M, et al. 
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PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
9. Title: Acetylcholinesterase activity as a biomarker of 
exposure to antibiotics and pesticides in the black tiger 
shrimp (Penaeus monodon) 
Author(s): Tu HT, Silvestre F, Scippo ML, et al. 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
SAFETY Volume: 72 Issue: 5 Pages: 1463-1470 Published: 
JUL 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Elsevier Science 
10. Title: Effects of repeated exposure of diazinon on 
cholinesterase activity and growth in snakehead fish 
(Channa striata) 
Author(s): Van Cong N, Phuong NT, Bayley M 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
SAFETY Volume: 72 Issue: 3 Pages: 699-703 Published: 
MAR 2009 
Times Cited: 1 
11. Title: Oxidative stress response of black tiger shrimp 
(Penaeus monodon) to enrofloxacin and to culture system 
Author(s): Tu HT, Silvestre F, Bernard A, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 285 Issue: 1-4 Pages: 
244-248 Published: DEC 7 2008 



Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Elsevier Science 
12. Title: Brain cholinesterase response in the snakehead 
fish (Channa striata) after field exposure to diazinon 
Author(s): Van Cong N, Phuong NT, Bayley M 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
SAFETY Volume: 71 Issue: 2 Pages: 314-318 Published: 
OCT 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
13. Title: Biodiversity of chloramphenicol-resistant 
mesophilic heterotrophs from Southeast Asian aquaculture 
environments 
Author(s): Huys G, Bartie K, Cnockaert M, et al. 
Source: RESEARCH IN MICROBIOLOGY Volume: 158 
Issue: 3 Pages: 228-235 Published: APR 2007 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Elsevier Science 
14. Title: Sensitivity of brain cholinesterase activity to 
diazinon (BASUDIN 50EC) and fenobucarb (BASSA 50EC) 
insecticides in the air-breathing fish Channa striata (Bloch, 
1793) 
Author(s): Cong NV, Phuong NT, Bayley M 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND 
CHEMISTRY Volume: 25 Issue: 5 Pages: 1418-1425 
Published: MAY 2006 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
15. Title: Current status of freshwater prawn culture in 
Vietnam and the development and transfer of seed 
production technology 
Author(s): Phuong NT, Hai TN, Hien TTT, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 72 Issue: 1 Pages: 
1-12 Published: FEB 2006 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Springer Verlag 
16. Title: Intra- and interlaboratory performance of 
antibiotic disk-diffusion-susceptibility testing of bacterial 
control strains of relevance for monitoring aquaculture 
environments 
Author(s): Huys G, Cnockaert M, Bartie K, et al. 
Source: DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS Volume: 
66 Issue: 3 Pages: 197-204 Published: SEP 23 2005 



Times Cited: 8 
Context Sensitive Links 
17. Title: The effects of dietary lipid sources and lecithin on 
the production of giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii larvae in the Mekong Delta region of Vietnam 
Author(s): Hien TTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 71 Issue: 2 Pages: 
279-286 Published: APR 2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Springer Verlag 
18. Title: River pen culture of giant freshwater prawn 
Macrobrachium rosenbergii (De Man) in southern Vietnam 
Author(s): Son VN, Yi Y, Phuong NT 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 36 Issue: 3 
Pages: 284-291 Published: FEB 15 2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
19. Title: Pond production of the mud crabs Scylla 
paramamosain (Estampador) and S-olivacea (Herbst) in 
the Mekong Delta, Vietnam, using two different 
supplementary diets 
Author(s): Christensen SM, Macintosh DJ, Phuong NT 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 35 Issue: 
11 Pages: 1013-1024 Published: SEP 10 2004 
Times Cited: 10 
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Lâm Quốc Anh 
1. Title: Continuity of solution maps of parametric 
quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 
Volume: 46 Issue: 2 Pages: 247-259 Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: WELL-POSEDNESS FOR VECTOR 
QUASIEQUILIBRIA 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ, Van DTM, et al. 
Source: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS 
Volume: 13 Issue: 2B Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 713-
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737 Published: APR 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: WELL-POSEDNESS FOR VECTOR 
QUASIEQUILIBRIA 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ, Van DTM, et al. 
Source: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS 
Volume: 13 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 713-
737 Published: APR 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Holder Continuity of the Unique Solution to 
Quasiequilibrium Problems in Metric Spaces 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND 
APPLICATIONS Volume: 141 Issue: 1 Pages: 37-54 
Published: APR 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Springer Verlag 
5. Title: Semicontinuity of Solution Sets to Parametric 
Quasivariational Inclusions with Applications to Traffic 
Networks II: Lower Semicontinuities Applications 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 16 Issue: 7-8 
Pages: 943-960 Published: DEC 2008 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
6. Title: Various kinds of semicontinuity and the solution 
sets of parametric multivalued symmetric vector 
quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 
Volume: 41 Issue: 4 Pages: 539-558 Published: AUG 2008 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
7. Title: Semicontinuity of solution sets to parametric 
quasivariational inclusions with applications to traffic 
networks 1: Upper semicontinuities 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 16 Issue: 2-3 
Pages: 267-279 Published: JUN-SEP 2008 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
8. Title: Semicontinuity of the approximate solution sets of 
multivalued quasiequilibrium problems 



Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND 
OPTIMIZATION Volume: 29 Issue: 1-2 Pages: 24-42 
Published: JAN-FEB 2008 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
9. Title: Existence conditions in symmetric multivalued 
vector quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: CONTROL AND CYBERNETICS Volume: 36 
Issue: 3 Pages: 519-530 Published: 2007 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
10. Title: On the stability of the solution sets of general 
multivalued vector quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND 
APPLICATIONS Volume: 135 Issue: 2 Pages: 271-284 
Published: NOV 2007 
Times Cited: 20 
11. Title: Uniqueness and Holder continuity of the solution 
to multivalued equilibrium problems in metric spaces 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 
Volume: 37 Issue: 3 Pages: 449-465 Published: MAR 2007 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
12. Title: On the Holder continuity of solutions to 
parametric multivalued vector equilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh P 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS Volume: 321 Issue: 1 Pages: 308-315 
Published: SEP 1 2006 
Times Cited: 17 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Elsevier Science 
13. Title: Semicontinuity of the solution set of parametric 
multivalued vector quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS Volume: 294 Issue: 2 Pages: 699-711 
Published: JUN 15 2004 
Times Cited: 29 
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Nguyễn Thanh Phương còn 4 bài này nữa: 
1. Title: Expression characteristics of potential biomarker 
genes in Tra catfish, Pangasianodon hypophthalmus, 
exposed to trichlorfon 
Author(s): Sinha AK, Vanparys C, De Boeck G, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY D-GENOMICS & PROTEOMICS Volume: 
5 Issue: 3 Pages: 207-216 Published: SEP 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: A differential proteomic approach to assess the 
effects of chemotherapeutics and production management 
strategy on giant tiger shrimp Penaeus monodon 
Author(s): Silvestre F, Huynh TT, Bernard A, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY D-GENOMICS & PROTEOMICS Volume: 
5 Issue: 3 Pages: 227-233 Published: SEP 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: EFFECTS OF PESTICIDES AND ANTIBIOTICS 
ON PENAEID SHRIMP WITH SPECIAL EMPHASES ON 
BEHAVIORAL AND BIOMARKER RESPONSES 
Author(s): Huynh TT, Silvestre F, Nguyen TP, et al. 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND 
CHEMISTRY Volume: 29 Issue: 4 Pages: 929-938 
Published: APR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Effects of sublethal concentrations of diazinon on 
surfacing and hanging behaviors of snakehead Channa 
striata 
Author(s): Nguyen VC, Nguyen TP, Bayley M 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 74 Issue: 6 Pages: 
1330-1332 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:09 chiều  

http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-1384�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/?replytocom=1384#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%e1%bb%8fi-va-dap/comment-page-1/#comment-1385�


TS. Đỗ Thị Thanh Hương, 10 bài: 
1. Title: Osmoregulation, growth and moulting cycles of the 
giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) at 
different salinities 
Author(s): Huong DTT, Wang T, Bayley M, et al. 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 41 Issue: 9 
Pages: e135-e143 Published: AUG 16 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Critical oxygen tension increases during digestion 
in the perch Perca fluviatilis 
Author(s): Thuy NH, Tien LA, Tuyet PN, et al. 
Source: JOURNAL OF FISH BIOLOGY Volume: 76 Issue: 
4 Pages: 1025-1031 Published: MAR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Low Salinity Rearing of the Pacific White Shrimp 
Litopenaeus vannamei: Acclimation, Survival and Growth 
of Postlarvae and Juveniles 
Author(s): Jayasankar V, Jasmani S, Nomura T, et al. 
Source: JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH 
QUARTERLY Volume: 43 Issue: 4 Pages: 345-350 
Published: OCT 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
4. Title: Adverse effects of enrofloxacin when associated 
with environmental stress in Tra catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) 
Author(s): Wang N, Noemie N, Hien NN, et al. 
Source: CHEMOSPHERE Volume: 77 Issue: 11 Pages: 
1577-1584 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Effects of high temperature on cardiovascular and 
respiratory functions in the air-breathing fish Monopterus 
albus 
Author(s): Findorf I, Bayley M, Huong DTT, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S143 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Induced spawning in the swamp eel (Monopterus 
albus) using human chorionic gonadotropine and artificial 
rain stimulation 



Author(s): Huong DTT, Tuan NA, Ha NK, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S144 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Growth rate of mudskipper (Pseudapocryptes 
lanceolatus, Bloch 1801) exposed to different salinities 
Author(s): Huong DTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Osmotic and ionic regulation, food intake and 
growth of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 
and sand goby (Oxyeleotris marmoratus) exposed to 
different salinities 
Author(s): Huong DTT, Phuong NT, Bayley M, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
9. Title: Current status of freshwater prawn culture in 
Vietnam and the development and transfer of seed 
production technology 
Author(s): Phuong NT, Hai TN, Hien TTT, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 72 Issue: 1 Pages: 
1-12 Published: FEB 2006 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
Springer Verlag 
10. Title: Characterization of Na/K-ATPase in 
Macrobrachium rosenbergii and the effects of changing 
salinity on enzymatic activity 
Author(s): Wilder MN, Huong DTT, Atmomarsono M, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY Volume: 125 Issue: 3 Pages: 377-388 
Published: MAR 2000 
Times Cited: 12 
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Đề nghị bác chuyển qua bác Viện trưởng 
Chim_nhon! 
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Xin lỗi bác. Tôi nghĩ ứng viên chắc chỉ có hai bài thôi, cụ thể dưới đây. 
Những bài khác thì về Sinh học nên tôi không nghĩ của ứng viên dù địa chỉ 
ở Cần Thơ – Hậu Giang. Dù sao thì cũng mừng là ở Miền Tây cũng có 
ISI, tôi cứ nghĩ chỉ ở các trung tâm lớn. 

===================== 

Prospects for sustaining Vietnam’s reacquired rice exporter status  

more options 

Author(s): Pingali PL, Khiem NT, Gerpacio RV, Xuan VT Source: FOOD 
POLICY Volume: 22 Issue: 4 Pages: 345-358 Published: AUG 1997 
Times Cited: 6 References: 20 Citation Map Abstract: Since 1989, 
Vietnam has been exporting 1-2 million tons of rice making it the third 
largest rice exporting country in the world, What are the prospects for 
expanding, or even sustaining, Vietnam’s recent re-acquired rice exporter 
status? Two clear conclusions emerge from the discussion in this paper, 
Given limited opportunities for area expansion, the high cost of further 
irrigation infrastructure development, and the almost complete 
exploitation of technological potential in the high-potential environments, 
it is highly unlikely that rice output in Vietnam will grow to the extent of 
satisfying rising domestic demands while at the same time leading to an 
expansion in exports, As for sustaining current export levels, the prospects 
are moderate to good over the long term, but are quite dependent on 
further policy and institutional reforms, infrastructural investments, and 
technological progress, Therefore, rice productivity and exports can be 
sustained only if government policy is favorable in terms of improving 
producer incentives, dismantling export barriers, streamlining input and 
output marketing systems, and enhancing research and infrastructural 
investments. (C) 1997 Published by Elsevier Science Ltd. Document Type: 
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Article Language: English Author Keywords: Vietnam; rice production; 
productivity growth; agricultural incentives; policy reforms; research and 
infrastructural investments Reprint Address: Pingali, PL (reprint author), 
INT MAIZE & WHEAT IMPROVEMENT CTR, LISBOA 27, APDO 
POSTAL 6-641, MEXICO CITY 06600, DF MEXICO Addresses: 
1. CANTHO UNIV, DEPT AGR ECON, CAN THO, HUA GIANG 
VIETNAM 
2. INT FOOD POLICY RES INST, ENVIRONM & PROD TECHNOL DIV, 
WASHINGTON, DC 20036 USA Publisher: ELSEVIER SCI LTD, THE 
BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, OXON, 
ENGLAND OX5 1GB Subject Category: Agricultural Economics & 
Policy; Economics; Food Science & Technology; Nutrition & Dietetics 
IDS Number: XT738 ISSN: 0306-9192 

RENOVATION OF AGRICULTURAL POLICIES AND INSTITUTIONS 
IN VIETNAM  

more options 

Author(s): VANDEVEER M, KHIEM NT, CHUNG DK, BARKER R, 
PINGALI P, MEYERS W Source: AMERICAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS Volume: 76 Issue: 5 Pages: 1232-1232 
Published: DEC 1994 Times Cited: 0 References: 0 Citation Map 
Document Type: Meeting Abstract Language: English Addresses: 
1. KANSAS STATE UNIV, MANHATTAN, KS 66506 USA 
2. ASIAN INST TECHNOL, BANGKOK, THAILAND 
3. CORNELL UNIV, ITHACA, NY 14853 USA 
4. INT RICE RES INST, LOS BANOS, PHILIPPINES 
5. IOWA STATE UNIV SCI & TECHNOL, AMES, IA 50011 USA 
Publisher: AMER AGR ECON ASSN, IOWA STATE UNIV 80 HEADY 
HALL, AMES, IA 50011-1070 Subject Category: Agricultural Economics 
& Policy; Economics IDS Number: QG032 ISSN: 0002-9092 
============================================
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Bài này thì chắc rồi. Bài thứ 2 thì tôi chưa xem được: 

Prospects for sustaining Vietnam’s reacquired rice exporter 
status*1 
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26. Nick chưa được chấp nhận đã nói 

Tháng Mười 2, 2010 lúc 3:38 chiều  

Chào toàn thể hội đồng. Hôm trước đã một lần hỏi về các táp chí oral surg. Tuy nhiên 
không hiểu sao nick mình không được chấp nhận. Nay lại hỏi tiếp (dù biết hội đồng rất 
bận). Mong hội đồng vui lòng cho mình biết các tạp chí sau, cái nào có giá nhất (về khoa 
học) theo thứ tự? Cảm ơn hội đồng rất nhiều. Chúc toàn thể hội đồng làm việc tốt. 

1.American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 
2. American Journal of Otolaryngology — Head And Neck Medicine And Surgery 
3. Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (American Medical Association) 
4. BMC Oral Health 
5. British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 
6. British Journal of Plastic Surgery 
7. British Journal of Surgery (John Wiley & Sons) 
8. International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 
9. Lancet Oncology 
10. Lancet, The (Elsevier) 
11. Journal of Clinical Oncology (American Society of Clinical Oncology) 
12. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Elsevier) 
13. Journal of Oral Pathology & Medicine (John Wiley & Sons) 
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14. Journal of Oral Science 
15. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology 
16. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 
17. Journal of Dental Education 
18. Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery 
19. Oral Diseases 
20. Oral Oncology 
21. Oral Surgery 
22. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, And Endodontics 
=====================================================
=============== 

Giaosudom@: Nick của bác đã bị tự động đưa vào spam. Hôm nay xóa spam và phát 
hiện câu hỏi của bác là cần thiết nên chấp nhận câu hỏi này. Bác vui lòng dùng nick 
“dễ thương” hơn. Nick bác có chữ “giang hồ” làm Giaosudom hơi ngại. Mong bác 
thông cảm. 
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Tôi trả lời bác theo ISI journal ranking nhé. Còn các tiêu chuẩn khác nếu bác nào 
biết cho ý kiến tiếp: 

1.American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 
For 2009, the journal AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND 
DENTOFACIAL O… has an Impact Factor of 1.327. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 33 Q3 
(Category Name – Total Journals in Category – Journal Rank in Category – 
Quartile in Category ) 

2. American Journal of Otolaryngology — Head And Neck Medicine And Surgery 
For 2009, the journal AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY has an 
Impact Factor of 1.016. 
OTORHINOLARYNGOLOGY 36 21 Q3  

3. Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (American Medical 
Association) 
For 2009, the journal ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK 
SURGERY has an Impact Factor of 1.918. 
OTORHINOLARYNGOLOGY 36 8 Q1 
SURGERY 167 53 Q2  
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5. British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 
For 2009, the journal BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL 
SURGERY has an Impact Factor of 1.327. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 33 Q3 
SURGERY 167 79 Q2  

7. British Journal of Surgery (John Wiley & Sons) 
For 2009, the journal BRITISH JOURNAL OF SURGERY has an Impact Factor 
of 4.077. 
SURGERY 167 7 Q1  

8. International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 
For 2009, the journal INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND 
MAXILLOFACIAL SU… has an Impact Factor of 1.444. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 31 Q2 
SURGERY 167 71 Q2  

9. Lancet Oncology 
For 2009, the journal LANCET ONCOLOGY has an Impact Factor of 14.470. 
ONCOLOGY 166 5 Q1  

10. Lancet, The (Elsevier) 
For 2009, the journal LANCET has an Impact Factor of 30.758. 
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 133 2 Q1  

11. Journal of Clinical Oncology (American Society of Clinical Oncology) 
For 2009, the journal JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY has an Impact 
Factor of 17.793. 
ONCOLOGY 166 4 Q1  

12. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Elsevier) 
For 2009, the journal JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
has an Impact Factor of 1.580. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 27 Q2  

13. Journal of Oral Pathology & Medicine (John Wiley & Sons) 
For 2009, the journal JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE has an 
Impact Factor of 2.144. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 15 Q1 
PATHOLOGY 71 31 Q2  

16. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 
For 2009, the journal Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Su… has an 
Impact Factor of 1.508. 
SURGERY 167 66 Q2  



17. Journal of Dental Education 
For 2009, the journal JOURNAL OF DENTAL EDUCATION has an Impact 
Factor of 1.087. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 45 Q3  

19. Oral Diseases 
For 2009, the journal ORAL DISEASES has an Impact Factor of 1.922. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 20 Q2  

20. Oral Oncology 
For 2009, the journal ORAL ONCOLOGY has an Impact Factor of 3.123. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 3 Q1 
ONCOLOGY 166 64 Q2  

22. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, And 
Endodontics 
For 2009, the journal Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Rad… 
has an Impact Factor of 1.499. 
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 64 29 Q2  

Các journals khác không tìm thấy trong ISI database, có thể do chưa được chấp 
nhận là ISI, hoặc có thể chưa có impact factor. 

Sắp xếp thứ tự bác tự làm nhé. Theo chất lượng tạp chí từ cao xuống thấp Q1, 
Q2, Q3, Q4; sau đó đến impact factor trong cùng một Category. Ví dụ, LANCET 
là Q1, 2/133, chắc là tốt nhất rồi. Các journals khác bác làm tương tự. 

P/s: Ngoài tên journal viết chính xác, bác nên cho cả ISSN để tránh không tìm 
thấy, tìm nhầm, và tiết kiệm thời gian tìm kiếm hơn. Thanks! 

Trả lời  

27. Nguyễn Sơn đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:28 sáng  

Tôi xin đề cử PGS. TS. Hoàng Anh (Huỳnh Thị Anh) ở chuyên ngành Tâm lý học với 
thành tích PGS dỏm trên tiêu chuẩn VN chứ chưa nói đến tiêu chuẩn các bác ở đây: 

ISI = 0: hẳn rồi 

công trình: sách: không có sách viết riêng (vì không đủ khả năng), chỉ đứng tên chung 
hướng dẫn tiến sĩ: hướng dẫn phụ 

đề tài: không chủ nhiệm bất kỳ một đề tài nào. 
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đi giảng: học sinh than phiền không hiểu. 

Thế nhưng, tại sao lại nhận được chức danh PGS, xin thưa đó là năm mà GS. VS. Phạm 
Minh Hạc vẫn còn làm Chủ tịch hội đồng chức danh nhà nước. GS. đã phải chỉ thị hạ 
thấp tiêu chuẩn xét PGS (riêng năm đó) để UCV Hoàng Anh có thể đạt được (về mặt đề 
tài). Tại sao lại lạ đời như vậy, xin tiết lộ vì PGS. Hoàng Anh chính là phu nhân của GS. 
Phạm Minh Hạc. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:52 chiều  

Sau giai đoạn trình bày rồi đến giai đoạn submission bác nhỉ (bác đọc kỹ thủ tục 
để submit bài nhé, nếu không đúng dù chỉ 1 quy định cũng sẽ bị từ chối đăng đấy) 
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/ 

Trả lời  

28. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:45 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/ [...] 

Trả lời  

29. Giaosudom đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:37 sáng  

Hỏi 

Mong diễn đàn tra cứu thành tích nghiên cứu khoa học của PGS. TS. Lê Anh Vũ, 
Khoa Toán – Tin học, Đại học Sư phạm TpHCM. 
Đi đâu cũng thấy phó giáo sư này khoe thành tích nghiên cứu của mình, khoe 
mình giỏi. 
Theo mình nghĩ nếu là người giỏi thì không ai tự khoe mình cả. 
Mong diễn đàn giúp đỡ. 
Nếu có thông tin về quá trình làm nghiên cứu sinh của phó giáo sư này càng tốt. 
Mình có nghe vị phó giáo sư này trong quá trình làm nghiên cứu sinh cũng có 
một vài tai tiếng (lấy bài kết quả của người khác công bố). Mong diễn đàn kiểm 
chứng. 
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Trả lời: https://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%E1%BB%83n-lam-gs-
d%E1%BB%8Fm/ 

Trả lời  

30. Nguyễn Thành Sang đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 6:25 chiều  

Xin chào mọi người! 
Em đang tìm thầy để hướng dẫn NCS về ngành xác suất thống kê. Xin các anh/chị có điều 
kiện hãy tra cứu dùm em 2 thầy sau, “nghe đồn” là còn khá trẻ-tầm 40 và cũng khá tích 
cực nghiên cứu: 
1. PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán Học) 
2. TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn (ĐHBK TPHCM) 
Em xin chân thành cảm ơn. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 6:56 sáng  

1. PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán Học) 
Affiliation: 
Department of Probability and Mathematical Statistics, Institute of Mathematics, 
Hanoi, Viet Nam 
Institute of Mathematics, Viet Nam 
Hanoi Med Univ, Vietnam Swedish Collaborat Subprogram Hlth, Hth Syst Res 
Project, Hanoi, Vietnam 

1. Title: Knowledge and Practice Among Healthcare Providers in Rural Vietnam 
Regarding Sexually Transmitted Infections 
Author(s): Pham TL, Mogren I, Ho DP, et al. 
Source: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES Volume: 36 Issue: 7 Pages: 452-
458 Published: JUL 2009 
Times Cited: 0 
2. Title: Decreased Streptococcus pneumoniae susceptibility to oral antibiotics 
among children in rural Vietnam: a community study 
Author(s): Nguyen QH, Trung NV, Larsson M, et al. 
Source: BMC INFECTIOUS DISEASES Volume: 10 Article Number: 85 
Published: MAR 31 2010 
Times Cited: 0 
3. Title: Remaining life expectancy among older people in a rural area of 
Vietnam: trends and socioeconomic inequalities during a period of multiple 
transitions 
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Author(s): Hoi LV, Phuc HD, Dung TV, et al. 
Source: BMC PUBLIC HEALTH Volume: 9 Article Number: 471 Published: DEC 
17 2009 
Times Cited: 1 
4. Title: Lack of knowledge about sexually transmitted infections among women in 
North rural Vietnam 
Author(s): Lan PT, Lundborg CS, Mogren I, et al. 
Source: BMC INFECTIOUS DISEASES Volume: 9 Article Number: 85 
Published: JUN 6 2009 
Times Cited: 0 
5. Title: Reproductive tract infections including sexually transmitted infections: a 
population-based study of women of reproductive age in a rural district of 
Vietnam 
Author(s): Lan PT, Lundborg CS, Phuc HD, et al. 
Source: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS Volume: 84 Issue: 2 Pages: 
126-132 Published: APR 1 2008 
Times Cited: 7 
6. Nguyen Xuan Thanh, Curt Lofgren, Ho Dang Phuc, Nguyen Thi Kim Chuc, 
Lars Lindholm, “An assessment of the implementation of the Health Care Funds 
for the Poor policy in rural Vietnam,” Health Policy, 98 (2010), pp. 58-64 

Comments: Bác này ko có bài nào first author cả! 

2. TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn (ĐHBK TPHCM) 
1. Eric D. Schoen, Pieter T. Eendebak and Nguyen, Man V. M. (2010) 
Complete Enumeration of Pure-Level and Mixed-Level Orthogonal Arrays, 
Journal of Combinatorial Designs, Wiley 18(2):123 – 140 
2. Andries E. Brouwer and Arjeh M. Cohen, and Man V.M. Nguyen, Orthogonal 
Arrays of strength 3 with small run sizes, downloadable at Constructions 
Orthogonal Arrays-JSPI-2006, Journal of Statistical Planning and Inference 
(JSPI) 2007, vol. 136, pp. 3268-3280 
3. Man Nguyen, Some New Constructions of strength 3 Orthogonal Arrays, The 
Memphis 2005 Design Conference Special Issue of the Journal of Statistical 
Planning and Inference (Jan 2008), Vol 138/1 pp. 220-233 
Nguồn: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~mnguyen/research_preprints.html 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 8:40 sáng  

Có lẽ ông Phúc hỗ trợ một phần cho nhóm y khoa thực hiện phân tích 
thống kê nên không thể đứng tên đầu được 

Trả lời  
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31. Nguyễn Thành Sang đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 2:13 chiều  

Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Xin cho em hỏi thêm là những bài viết này là trên các 
tạp chí ISI phải không ạh? Bây giờ thì chúng em đã thấy tầm quan trọng của ISI rồi. Vì 
tuần trước em có dự 1 buổi bảo vệ TS thống kê, anh NCS bị 1 phản biện nói là lấy 1 kết 
quả của nước ngoài làm của mình, lằng nhằng sau đó thì anh này cũng qua, thấy mấy 
thầy bảo là do có 2 bài ISI: 1 bài gồm 3 người thì người hướng dẫn đứng đầu, anh này 
đứng giữa, 1 bài gồm 2 người thì anh này đứng sau người hướng dẫn. Em cứ tự hỏi là có 
khi nào xảy ra tình trạng thầy hướng dẫn cứ kẹp tên học trò vào chung không? 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 2:49 chiều  

Xin cho em hỏi thêm là những bài viết này là trên các tạp chí ISI phải không ạh?  

Đúng rồi, tất cả các bài tôi lọc ra ở trên đều là ISI. Tôi cũng đã tìm được các bài 
khác của bác HDP nhưng ko liệt kê ra đây do ko phải là ISI.  

Còn về tình trạng “kèm”, “kẹp”, vv… nó muôn hình vạn trạng lắm, nên tôi ko có 
comment gì thêm. Bác có thể nêu vấn đề này ở “Phòng tranh luận khoa học cộng 
đồng”. Thanks! 

Trả lời  
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Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm 
 * Viện Trưởng: Third Managing Editor. 

* Mục đích: “Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm – Kém – Yếu cho PGS – GS” là cơ sở 
nghiên cứu cao cấp của JIPV nhằm tìm ra những tiêu chuẩn phù hợp nhất cho các chức 
danh GS(PGS) Dỏm – Kém – Yếu ở Việt Nam. 

*****************************************************************************
******************************************* 
Trước ngày 13 tháng 5 năm 2010: 

Tiêu chuẩn cho một: 

- (Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0. 

- (Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5. 

- (Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (5) 7. 

- (Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (7) 9. 

Tham khảo: tiêu chuẩn một luận án tiến sĩ chất lượng (một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài ISI sau 5 
năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng (một sau tiến 
sĩ khá có ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu chuẩn GS, PGS 
của các nước trong khu vực. Như vậy chúng tôi muốn so sánh cả cuộc đời (ít nhất là ngay thời 
điểm so sánh) làm khoa học của GS, PGS nước ta với các tiến sĩ, sau tiến sĩ có chất lượng làm 
việc trong 5-7 năm, khi chúng tôi xét một ứng viên cho các chức danh rất dỏm, dỏm, kém, yếu. 

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu: 

1.1. có bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành, không kể số lượng, 

1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng 
vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của 
các chuyên gia trên thế giới. 

=============================================================== 

Sau ngày 13 tháng 5 năm 2010: 

Tiêu chuẩn phong: 

(Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0. 



(Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5. 

(Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (4) 7. 

(Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (5) 9. 

Đối với KHXH: PGS, GS có 0 bài ISI ghi địa chỉ Việt Nam = rất dỏm (việc xem xét cũng ưu 
tiên cho các trường hợp thật “hot” = đang phá hoại nền giáo dục của đất nước = lợi dụng báo chí 
để chống đối khoa học chân chính). 

Thông tin tham khảo: 

* Tiêu chuẩn một tiến sĩ chất lượng: một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài ISI sau 5 năm nghiên cứu 

*Tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng: một sau tiến sĩ khá có ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm 
nghiên cứu 

*Tiêu chuẩn GS, PGS của các nước trong khu vực. 

*Điều kiện lịch sử, đặc thù xã hội ở Việt Nam 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) đưa ra một tiêu chuẩn riêng để xét năng 
lực làm khoa học cả cuộc đời (hoặc ít nhất là ngay thời điểm so sánh) của các GS, PGS nước ta. 

Theo JIPV, một PGS không thuộc diện xét nếu chỉ cần có năng lực tương đương với một anh 
sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu. Và để “bị loại” khỏi việc phong hàm GS của JIPV, một anh 
GS phải có năng lực khoa học gấp đôi một anh sau tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu (vì thời gian 
làm khoa học dài hơn rất nhiều, và thường được nhà nước trợ cấp không ít qua các đề tài nghiên 
cứu). 

Tất cả những anh PGS và GS dưới chuẩn này sẽ thuộc diện phong hàm của JIPV với chất lượng 
từ RẤT DỎM đến DỎM, KÉM và YẾU theo tiêu chuẩn đã công bố như trên. 

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu: 

1.1. Là main authors của bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành hẹp (được quy định bởi ISI), 
không kể số lượng, 

1.2. Có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng 
vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực của 
các chuyên gia trên thế giới. 

1.3. Đối với KHXH, là main author của ít nhất 01 ISI paper ghi địa chỉ Việt Nam. 

Điểm mới: Tiêu chuẩn cho PGS có giảm, các ngành Khoa Học Xã Hội bắt đầu được xét. 
JIPV có tính đến cấp của GS, PGS dỏm (tương ứng số bài ISI). 



7 phản hồi tới “Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm” 

1. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:47 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-
chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%... Trả lời [...] 

Trả lời  

2. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:53 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. [...] 

Trả lời  

3. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:55 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. [...] 

Trả lời  

4. Ứng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – 
UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-
LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:20 sáng  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. [...] 

Trả lời  
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5. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:25 sáng  

Đang xem xét: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-
page-4/#comment-1764 

Trả lời  

6. Ứng viên (GS dỏm cấp 2) Ngô Hữu Tình – “GS.TS” – (nguyên) Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Ngô – Uỷ viên HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-101 đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 12:25 sáng  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ, và xem tiêu chuẩn dỏm. [...] 

Trả lời  

7. Ly Cao Hoc đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:37 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/15/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-comments-
posted-khong-dung-ch%E1%BB%95/ 

Trả lời  
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Viện thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED 
Motivation: Editor inhainha có đề nghị JIPV lập danh sách công bố khoa học của các Hội 
đồng học hàm. Nay JIPV thành lập “Viện thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED” nhằm 
cung cấp thông tin về công bố ISI của các Hội đồng khoa học, các chủ đề tài Nafosted. 

Nhân sự: Managing Editor Giaosudom4 (Viện trưởng), Editor inhainha (Viện Trưởng 
danh dự, đã nghỉ hưu theo chế độ). 

Lưu ý: Quyền Viện trưởng thống kê công bố ISI của các Hội đồng học hàm, các chủ đề tài 
Nafosted đúng theo Quy định của JIPV. Quyền Viện trưởng phải sử dụng số liệu thông kê 
do JIPV (toàn thể Editors) thống nhất, và chịu trách nhiệm trước JIPV về hoạt động của 
Viện này. 
 

Thưa Độc giả, 

LỜI BÌNH: 

Nếu các bác có theo dõi tình hình khoa học và giáo dục nước nhà nhiều năm qua, các bác 
cũng có thể biết được thông tin rằng số lượng các nhà khoa học có trình độ GS/PGS và TS 
ở nước ta đứng hàng đầu khu vực nhưng số công trình khoa học công bố quốc tế nghiêm 
túc lại đứng hàng bét. Tại sao lại như vậy? Chúng tôi không biết, chúng tôi không thể sử 
dụng một công cụ nào để có thể giải đáp được câu hỏi này vì vậy chúng tôi đành phải nhờ 
cậy ISI để tìm hiểu những vị đầu ngành, những vị có đặc quyền ban, phong học hàm cho 
đội ngũ các nhà khoa học để từ đó có thể phần nào giúp chúng tôi trả lời câu hỏi trên. 

Đáng lý ra, đây là công việc của những cơ quan có thẩm quyền (bộ GD ĐT, các trường ĐH, 
các viện nghiên cứu) chứ không phải là việc của chúng tôi, nhưng vì cái tình trạng cha 
chung không ai khóc, việc chung chẳng ai lo nên chúng tôi đành phải làm cái công việc 
“vác tù và hàng tổng” này với niềm tin rằng công việc của chúng tôi giúp hé lộ phần nào 
thực trạng nền khoa học nước nhà và định hướng cho những bạn trẻ đang và sắp đi theo 
con đường nghiên cứu khoa học trong việc hiểu thế nào là khoa học nghiêm túc đồng thời 
giúp họ chọn cho mình người thầy xứng đáng. 

Thân ái. 

Quyền Viện trưởng 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH CƠ HỌC 
NHIỆM KỲ 2009-2014: 



1. GSTSKH. Dương Ngọc Hải:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnh:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

3. GS.TS Trần Ích Thịnh: Uỷ viên. 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

4. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

5. GS.TSKH Nguyễn Đức Cương:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

6. GS.TS Lê xuân Huỳnh:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

7. GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Uỷ viên. 
Rejected (tiêu chuẩn 1.1) 

8. GS.TS Nguyễn Quang Phích:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

9. GS.TS Ngô Thành Phong:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN 
HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

2. GS.TSKH Trần Văn Nhung:, Uỷ viên 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 4 

3. GS.TSKH Đào Trọng Thi:, Uỷ viên 
ISI = 6————-> kém cấp 6 

4. GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%c6%b0%c6%a1ng-ng%e1%bb%8dc-h%e1%ba%a3i-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-vi%e1%bb%87n-khoa-h%e1%bb%8dc-uv-h%e1%bb%8dc-ham-nha-n%c6%b0%e1%bb%9bc-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h/�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/12/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-4-tr%e1%ba%a7n-van-nhung-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-t%e1%bb%95ng-th%c6%b0-ki-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-giao-s%c6%b0/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-kem-c%e1%ba%a5p-6-ch%c6%b0a-gi%e1%ba%a3i-d%c6%b0%e1%bb%a3c-bai-toan-p%e1%bb%9d-la-to-t%e1%bb%95ng-quat-dung-k%e1%ba%bft-qu%e1%ba%a3-sai-v%e1%bb%81-bai-toan-p%e1%bb%9d-la-to-d%e1%bb%83-d%c6%b0/�


5. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Uỷ viên 

6. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

7. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

8. GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Uỷ viên 
ISI >9 (chuẩn GS) 

9. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư. Uỷ viên 
ISI >9 (chuẩn GS) 

10. GS.TS. Dương Minh Đức, Uỷ viên 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

11. GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu:, Uỷ viên 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH DƯỢC 
NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS Võ Xuân Minh:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TS Lê Quan Nghiệm:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

3. GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

4. GS.TS Phạm Xuân Sinh:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

5. GS.TS Phạm Thanh Kỳ:, Uỷ viên. 
ISI = 6 ————> kém cấp 6 

6. GS.TS. Nguyễn Minh Đức, Uỷ viên. 
ISI >9 (chuẩn GS) 

7. GS.TS Lê Viết Hùng:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-nguy%e1%bb%85n-van-m%e1%ba%adu-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-nha-toan-h%e1%bb%8dc-d%e1%ba%a7u-nganh-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vo-xuan-minh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/le-quang-nghi%e1%bb%87m/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-xuan-sinh-dh-d%c6%b0%e1%bb%a3c-ha-n%e1%bb%99i-gs-ts-uv-hdhh-nganh-d%c6%b0%e1%bb%a3c/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-kem-c%e1%ba%a5p-6-ph%e1%ba%a1m-thanh-k%e1%bb%b3/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-le-vi%e1%ba%bft-hung-dh-d%c6%b0%e1%bb%a3c-ha-n%e1%bb%99i-pgs-ts-uv-hdhh-nganh-d%c6%b0%e1%bb%a3c-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng/�


8. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

9. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
TÂM LÝ HỌC – GIÁO DỤC HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS Vũ Dũng:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Uỷ viên. 
Không xét (ngữ văn) 

3. GS.TS Đào Tam:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

4. GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

5. GS.TS. Đỗ Đình Tống, Uỷ viên. 
Không xét (ngữ văn) 

6. GS.TS Nguyễn Hữu Châu:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

7. GS.TS Đỗ Long:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

8. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

9. GS.TS. Lê Phương Nga, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

10. PGS.TS. Trần Quốc Thành, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

11. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

12. PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-dung/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-dao-tam/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-ng%e1%bb%8dc-phu-h%e1%bb%99i-khoa-h%e1%bb%8dc-tam-ly-%e2%80%93-giao-d%e1%bb%a5c-vi%e1%bb%87t-nam-gs-ts-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-%e1%bb%a7y-vien-h/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-chau-vi%e1%bb%87n-chi%e1%ba%bfn-l%c6%b0%e1%bb%a3c-giao-d%e1%bb%a5c-gs-ts-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%bb%97-long/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-th%e1%bb%8b-m%e1%bb%b9-l%e1%bb%99c-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-giao-d%e1%bb%a5c-dhqghn-pgs-ts-ngut-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-%e1%bb%a7y-vien-h/�


13. PGS.TS Nguyễn Phương Nga:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CƠ 
KHÍ – ĐỘNG LỰC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH Bành Tiến Long:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TS. Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên. 

3. GS.TS. Trần Văn Địch, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

4. GS.TSKH Bùi Văn Ga:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

5. GS.TSKH Phạm Văn Lang:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

6. GS.TS. Lê Danh Liên, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

7. GS.TSKH. Đặng Quốc Phú, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

8. GS.TS Đỗ Đức Tuấn:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

9. GS.TSKH Phạm Sỹ Tiến:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

10. PGS.TS. Phạm Huy Chương, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

11. PGS.TSKH Đặng Văn Uy:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga-trung-tam-d%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-dao-t%e1%ba%a1o-va-nghien-c%e1%bb%a9u-phat-tri/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-banh-ti%e1%ba%bfn-long-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-gd-dt-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-van-lang/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%bb%97-d%e1%bb%a9c-tu%e1%ba%a5n/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-s%e1%bb%b9-ti%e1%ba%bfn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%ba%b7ng-van-uy/�


1. GS.TS Từ Quang Hiển:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 
ISI = 0—————-> rất dỏm 

2. GS.TS Đặng Vũ Bình:, Uỷ viên. 
ISI = 1————-> dỏm cấp 1 

3. GS.TS. Trần Thị Luyến, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Vũ Duy Giảng, Uỷ viên. 

5. GS.TSKH. Bùi Đình Chung, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Hồ Đình Chúc, Uỷ viên. 

7. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên. 

8. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuân, Uỷ viên. 

9. PGS.TS Hoàng Văn Tiệu:, Uỷ viên. 
ISI = 1—————-> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HOÁ NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, Chủ tịch 
Hội đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TSKH Nguyễn Sĩ Mão:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

3. GS.TSKH. Cao Tiến Huỳnh, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

4. GS.TSKH Đỗ Trung Tá:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

5. GS.TSKH Phan Quang Xưng:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

6. GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-t%e1%bb%ab-quang-hi%e1%bb%83n-giam-d%e1%bb%91c-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-thai-nguyen-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nha-n%c6%b0%e1%bb%9bc-ch/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-d%e1%ba%b7ng-vu-binh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-nong-nghi%e1%bb%87p-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-hoang-van-ti%e1%bb%87u-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-chan-nuoi-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-xuan-qu%e1%bb%b3nh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-si-mao-ca-bi%e1%bb%87t-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-nguyen-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-phong-khoa-h%e1%bb%8dc-va-cong-ngh%e1%bb%87/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%bb%97-trung-ta-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-b%c6%b0u-chinh-vi%e1%bb%85n-thong-gs-tskh-gi%e1%ba%a3i-th%c6%b0%e1%bb%9fng-sao-khue-%e1%bb%a7y/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-phan-quang-x%c6%b0ng/�


7. GS.TS. Nguyễn Bình, Uỷ viên. 
ISI = 0 ?————> rất dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

8. GS.TS Lã Văn Út:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

9. GS.TS Hoàng Bá Chư:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

10. PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

11. PGS.TS Lê Hoài Quốc:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
HOÁ HỌC-CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 

2. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

3. GS.TS. Châu Văn Minh, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

4. GS.TS. Hoàng Đình Hoà, Uỷ viên. 

5. GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê, Uỷ viên. 

6. GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Uỷ viên. 
Rejected (tiêu chuẩn 1.1) 

7. GS.TS. Phạm Văn Thiêm, Uỷ viên. 

8. GS.TSKH. Ngô Thị Thuận, Uỷ viên. 

9. GS.TSKH. Trần Văn Sung, Uỷ viên. 

10. GS.TS. Đặng Kim Chi, Uỷ viên. 

11. GS.TSKH. Lê Văn Hoàng, Uỷ viên. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-la-van-ut/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-hoang-ba-ch%c6%b0/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-h%e1%bb%93-d%e1%ba%afc-l%e1%bb%99c-dh-dan-l%e1%ba%adp-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-cong-ngh%e1%bb%87-tphcm-pgs-tskh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-%e1%bb%a7y-vien-h/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-le-hoai-qu%e1%bb%91c/�


12. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 

2. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, Uỷ viên. 

3. GS.TS. Bùi Chí Bửu, Uỷ viên. 

4. GS.TSKH. Trần Duy Quý, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Ngô Hữu Tình, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Vũ Tiến Hinh, Uỷ viên. 

7. GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên. 

9. PGS.TS. Trần văn Minh, Uỷ viên. 

10. PGS.TS. Trần Đức Viên, Uỷ viên. 

11. PGS. TS. Đặng Kim Vui, Uỷ viên. 

12. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng:, Uỷ viên. 
ISI = 0 —————-> rất dỏm 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS Mai Trọng Nhuận:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

2. GS.TS Nguyễn Viết Thịnh:, Uỷ viên. 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 

3. GS.TS. Bùi Công Quế, Uỷ viên. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-hu%e1%bb%b3nh-thanh-hung-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhnl-tphcm-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-mai-tr%e1%bb%8dng-nhu%e1%ba%adn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%ba%bft-th%e1%bb%8bnh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhsp-ha-n%e1%bb%99i-d%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-uv-h%e1%bb%99i-d/�


4. GS.TS. Đỗ Minh Đức, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Lê Văn Thông, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Trần Nghi, Uỷ viên. 

7. GS.TS. Đinh Văn Ưu, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Võ Trọng Hùng, Uỷ viên. 

9. GS.TS. Trần Tân Tiến, Uỷ viên. 

10. GS.TS. Trương Quang Hải, Uỷ viên. 

11. GS.TSKH. Bùi Học, Uỷ viên. 

12. GS.TSKH. Phạm Năng Vũ, Uỷ viên. 

13. GS. TS. Nguyễn Cao Huần, Uỷ viên. 

14. GS.TS. Nhữ Văn Bách, Uỷ viên. 

15. PGS.TS. Lê Văn Thăng, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ 
HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 

2. GS.TS Phạm Vũ Luận:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

3. GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Đặng Thị Loan, Uỷ viên. 

5. GS.TS Nguyễn Bách Khoa:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

6. GS.TS. Hoàng Văn Châu, Uỷ viên. 

7. GS.TS. Ngô Thế Chi, Uỷ viên. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-vu-lu%e1%ba%adn-b%e1%bb%99-gd-dt-gs-ts-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-uv-hdhh-nganh-kinh-t%e1%ba%bf-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dh-th/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-bach-khoa/�


8. GS.TS. Dương Thị Bình Minh, Uỷ viên. 

9. GS.TS Hồ Đức Hùng:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

10. GS.TS. Đỗ Kim Chung, Uỷ viên. 

11. GS.TS. Đinh Văn Tiến, Uỷ viên. 

12. GS.TS. Chu Văn Cấp, Uỷ viên. 

13. GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

14. GS.TS Nguyễn Đình Hương:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

15. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH LUYỆN 
KIM NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS Nguyễn Trọng Giảng:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

2. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái, Uỷ viên. 

3. GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Nguyễn Khắc Xương, Uỷ viên. 

6. GS.TSKH. Bùi Văn Mưu, Uỷ viên. 

7. GS.TSKH. Đinh Phạm Thái, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Nguyễn Hoành Sơn, Uỷ viên. 

9. GS.TS. Đặng Mậu Chiến, Uỷ viên. 

============================================================== 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-h%e1%bb%93-d%e1%bb%a9c-hung/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-thanh-tuy%e1%bb%81n/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-dinh-h%c6%b0%c6%a1ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tr%e1%bb%8dng-gi%e1%ba%a3ng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-bach-khoa-ha-n%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-gs-nganh-luy/�


THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH SINH 
HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH Vũ Quang Côn:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 0 ————-> rất dỏm 

2. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Uỷ viên. 
ISI = 7? ————>GS kém cấp 7(chưa có hình nên chưa được public review) 

3. GS.TS Đặng Đình Kim:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————-> rất dỏm 

4. GS.TSKH Nguyễn Tài Lương:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————-> rất dỏm 

5. GS.TSKH Lê Huy Bá:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————-> rất dỏm 

6. GS.TS Hà Quang Hùng:, Uỷ viên. 
ISI = 1 ————>GS dỏm cấp 1 

7. GS.TSKH. Trương Quang Học, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

8. GS.TS. Đỗ Ngọc Liên, Uỷ viên. 
ISI = 2? ————>GS dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

9. GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng, Uỷ viên. 
Rejected (đã mất) 

10. GS.TS. Đặng Thị Thu, Uỷ viên. 

11. GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Uỷ viên. 

12. PGS.TS Chu Hoàng Mậu:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————-> rất dỏm 

13. PGS.TS Trần Văn Ba:, Uỷ viên. 

14. PGS.TS. Trương Nam Hải, Uỷ viên. 
rejected (tiêu chuẩn 1.2) 

15. PGS.TS Ngô Đắc Chứng:, Uỷ viên. 

============================================================== 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%ba%b7ng-dinh-kim-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng-trung-tam-sinh-ly-hoa-sinh-ng%c6%b0%e1%bb%9di-va-d%e1%bb%99ng-v%e1%ba%adt-thu%e1%bb%99c-vi%e1%bb%87n-khoa-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-le-huy-ba-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-tai-l%c6%b0%c6%a1ng/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-ha-quang-hung-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-nong-nghi%e1%bb%87p-i-%e2%80%93-ha-n%e1%bb%99i-gs-ts-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-chu-hoa%cc%80ng-ma%cc%a3u/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/12/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-tr%e1%ba%a7n-van-ba-bi-th%c6%b0-d%e1%ba%a3ng-%e1%bb%a7y-hi%e1%bb%87u-pho-dhsp-ha-n%e1%bb%99i-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�


THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 

2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Uỷ viên. 

3. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên. 

7. GS.TS. Ngô Văn Lệ, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Uỷ viên. 

9. GS.TS. Mạch Quang Thắng, Uỷ viên. 

10. PGS.TS. Tống Trung Tín, Uỷ viên. 

11. PGS.TS. Trần Đức Cường, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH THỦY 
LỢI HỌC NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS. Đào Xuân Học, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 

2. GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên. 

3. GS.TS. Lê Sâm, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Trần Đình Hợi, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Uỷ viên. 

7. GS.TS. Hà Văn Khối, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Nguyễn Văn Mạo, Uỷ viên. 



9. GS.TS. Phạm Ngọc Quý, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TIN HỌC 
NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm:, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 

2. GS.TS Nguyễn Thúc Hải:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

3. GS.TSKH. Đinh Dũng, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

4. GS.TSKH Bạch Hưng Khang:, Uỷ viên. 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 

5. GS.TS Trần Mạnh Tuấn:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

6. GS.TSKH Phạm Thế Long:, Uỷ viên. 
ISI = 3 ————> dỏm cấp 3 

7. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Anh, Uỷ viên. 
Rejected (tiêu chuẩn 1.1, có bài trên Annals of Mathematics) 

8. GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

9. GS.TSKH. Đỗ Long Vân, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

10. GS.TSKH. Ngô Đắc Tân, Uỷ viên. 
ISI = 8? ————>GS yếu (chưa có hình nên chưa được public review) 

11. PGS.TS. Vũ Đức Thi, Uỷ viên. 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

12. GS.TS Hồ Sĩ Đàm:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

13. PGS.TS Phan Thị Tươi – ĐHBK TPHCM:, Uỷ viên. 
ISI = 0 ————> rất dỏm 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-hoang-van-ki%e1%ba%bfm-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-ch%e1%bb%a7-tich-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-giao-s%c6%b0-tin-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-thuc-h%e1%ba%a3i-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-gs-ts-nguyen-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-u%e1%bb%b7-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-tin-h/�
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14. PGS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ, Uỷ viên. 
ISI = 1? ————>GS dỏm (chưa có hình nên chưa được public review) 

15. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên. 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ 
NHIỆM KỲ 2009-1014:  

1. GS.TS. Bạch Thành Công, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

2. GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

3. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

4. GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

5. GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

6. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

7. GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

8. GS.TSKH Nguyễn Viễn Thọ:, Uỷ viên. 
ISI = 4 ————–> dỏm cấp 4 

9. GS.TS. Trần Đức Thiệp, Uỷ viên. 
Rejected (theo tiêu chí 1.1) 

10. GS.TS. Vũ Văn Hùng, Uỷ viên. 
Rejected (theo tiêu chí 1.1) 

11. GS.TS. Đặng Văn Soa, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

============================================================== 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%bb%85n-th%e1%bb%8d/�


THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH 
XÂY DỰNG-KIẾN TRÚC NHIỆM KỲ 2009-1014:  

1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng. 

2. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên. 

3. GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Thu, Uỷ viên. 

4. GS.TS. Nguyễn Việt Châu, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Hoàng Đạo Cung, Uỷ viên. 

6. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hợi, Uỷ viên. 

7. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Uỷ viên. 

8. GS.TS Lâm Minh Triết:, Uỷ viên. 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

9. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên. 

10. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Uỷ viên. 

11. PGS.TS. Cao Duy Tiến, Uỷ viên. 

12. PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên, Uỷ viên. 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH Y HỌC 
NHIỆM KỲ 2009-1014: 

1. GS.TS. Phạm Gia Khánh, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng. 

2. GS.TS. Đặng Vạn Phước, Uỷ viên 

3. GS.TS. Lê Bách Quang, Uỷ viên. 

4. GS.TSKH. Vũ Minh Thục, Uỷ viên. 

5. GS.TS. Trương Việt Dũng, Uỷ viên. 

6. GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Uỷ viên. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/07/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-lam-minh-tri%e1%ba%bft/�


7. GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Uỷ viên. 

8. GS.TS. Hoàng Trọng Kim, Uỷ viên. 

9. GS.TS. Hà Văn Quyết, Uỷ viên. 

10. GS.TS. Hoàng Tử Hùng, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

11. GS.TS. Trần Văn Sáng, Uỷ viên. 

12. GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

13. GS.TS. Lê Năm, Uỷ viên. 

14. GS.TS. Phùng Đắc Cam, Uỷ viên. 
ISI > 9 (chuẩn GS) 

15. GS.TS. Tôn Thất Kim Thanh, Uỷ viên. 
ISI>9 (chuẩn GS) 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH TOÁN 

GS.TSKH Phan Quốc Khánh Đại học Quốc tế Tp. HCM 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Nguyễn Đông Yên – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Phạm Hữu Sách – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS. TS Nguyễn Hữu Dư – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Vũ Ngọc Phát – Viện toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Đỗ Đức Thái – Đại học Sư phạm Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 



GS Hoàng Tụy – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn – Đại học Khoa học Thái Nguyên 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TSKH Ngô Việt Trung – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Nguyễn Tự Cường – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng – Viện Toán học 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TSKH Phùng Hồ Hải – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng – Đại học Sư phạm Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TSKH Nguyễn Minh Chương – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TSKH Đinh Nho Hào – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Nguyễn Văn Quảng – ĐH Vinh 
ISI = 2 ————> PGS kém cấp 4 

GS.TSKH Nguyễn Hữu Công – Đại học Quốc gia Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 
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PGS.TS Hoàng Quốc Toàn – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TSKH Nguyễn Đình Công – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Lê Dũng Mưu – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Nguyễn Chánh Tú – ĐH Sư Phạm, ĐH Huế 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

GS.TSKH Phạm Kỳ Anh – Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 

GS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn – Viện Toán Học 

PGS.TSKH Hà Huy Vui – Viện Toán học 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Nguyễn Minh Trí – Viện Toán học 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TSKH Hà Huy Khoái – Viện Toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Lê Mậu Hải – Đại học Sư phạm Hà Nội 

PGS.TS Đỗ Văn Lưu – Viện Toán học 

PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo – ĐH Thủy Lợi 
ISI = 3 ————> PGS dỏm cấp 3 

GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp – Viện toán học 
ISI = 7 ————> kém cấp 7 

GS.TSKH Hà Huy Bảng – Viện toán học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTNHN 
ISI = 5 ————> dỏm cấp 5 

ISI (2004-2009) = 0 ———–> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted 

GS.TS Lê Văn Thuyết – ĐH Huế: 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 
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ISI (2004-2009) = 0 ———–> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted 

PGS.TS Đoàn Thế Hiếu – Đại Học SP Huế: 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

TS Nguyễn Quang Huy – Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

TS Bùi Trọng Kiên – Đại học Xây Dựng 

TS Tạ Thị Hoài An – Viện Toán học 

TS Đinh Thanh Đức – Đại học Quy Nhơn 

TS Vũ Thế Khôi – Viện Toán học 

TS Nguyễn Chu Gia Vượng – Viện Toán học 

TS Nguyễn Phương Anh – Đại học Bách khoa Hà nội 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH 

PGS.TS Từ Minh Phương – Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông 

PGS.TS Đặng Quang Á – Viện công nghệ thông tin 

PGS.TS Trần Đình Khang – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

GS.TS Ngô Đắc Tân – Viện Toán học 
ISI = 8? ————>GS yếu (chưa có hình nên chưa được public review) 

GS.TSKH Đinh Dũng – Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TSKH Hồ Tú Bảo – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Đinh Điền – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 

TS Phan Thị Hà Dương – Viện Toán học 

TS Trương Thị Diệu Linh – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

TS Nguyễn Hoài Sơn – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
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TS Nguyễn Nhật Quang – Đại học Bách khoa Hà Nội 

TS Vũ Như Lân – Viện Công nghệ thông tin 

TS – Nguyễn Văn Đức – Đại học Bách khoa Hà Nội 

TS Nguyễn Linh Trung – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Nguyễn Đức Dũng – Viện công nghệ thông tin 

TS Lê Sỹ Vinh – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Phạm Thọ Hoàn – Đại học Sư phạm Hà Nội 

TS Trần Xuân Nam – Học viện Kỹ thuật quân sự 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH VẬT LÝ 

PGS.TS Võ Văn Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Nguyễn Bá Ân – Viện Vật lý, Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Lê Văn Hồng – Viện Khoa học Vật liệu 
ISI >5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Nguyễn Văn Khiêm – Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Hoàng Ngọc Long – Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS. TSKH Nguyễn Hoàng Lương – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – ĐH QG Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS. TSKH Nguyễn Văn Liễn – Viện Vật lý 
ISI>9 (chuẩn GS) 



PGS.TS Đào Tiến Khoa – Viện Khoa Học & Kỹ Thuật Hạt Nhân, Viện năng lượng nguyên tử 
Việt nam 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Đại học Sư phạm Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Vũ Văn Hùng – Đại học Sư phạm Hà Nội 
Rejected (theo tiêu chí 1.1) 

PGS. TS Hoàng Nam Nhật – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS. TS Đoàn Nhật Quang – Viện Vật lý 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Phạm Khắc Hùng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Đặng Văn Soa – Đại học Sư phạm Hà nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Phan Ngọc Minh – Viện Khoa học Vật liệu 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS. TS Trần Minh Tiến – Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Nguyễn Huyền Tụng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS. TS Lê Hồng Khiêm – Viện Vật lý – Viện KH&CN Việt Nam 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS. TSKH Trần Hữu Phát – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS. TS Bạch Thành Công – Khoa Vật lý , ĐHKHTNHN 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Vũ Ngọc Tước – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Trần Thoại Duy Bảo – Viện Vật lý TP. HCM 
ISI>9 (chuẩn GS) 



PGS. TS Trần Công Phong – Trường ĐHSP- ĐH Huế 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS. TSKH Nguyễn Ái Việt – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Nguyễn Xuân Nghĩa – Viện Khoa học Vật liệu 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Nguyễn Văn Đỗ – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Phạm Thành Huy – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Ngô Quang Huy – ĐH Công nghiệp TPHCM 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS. TS Nguyễn Quốc Khánh – Đai học KHTN, ĐHQG TP HCM 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS. TS Trần Đức Thiệp – Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam 
Rejected (theo tiêu chí 1.1) 

PGS. TS Phạm Thu Nga – Viện Khoa học Vật liệu 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS. TS Lê Văn Vũ – Trung tâm Khoa học vật liệu 

TSKH Hoàng Ngọc Cầm – Viện Vật lý 
ISI>5 

PGS. TS Phạm Hồng Quang – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS. TS Phạm Văn Hội – Viện Khoa học vật liệu 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Nguyễn Năng Định – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Trần Hồng Nhung – Viện Vật lý, Viện KH&CN VN 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng – Trường ĐH khoa học tự nhiên, Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 



GS.TS Nguyễn Quang Báu – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Nguyễn Hồng Quang – Viện Vật lý 

PGS. TS Phí Hòa Bình – Viện Khoa học Vật liệu 

PGS. TS Hoàng Anh Tuấn – Viện Vật lý, Viện KHCNVN 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

GS.TS Nguyễn Đại Hưng – Viện Vật lý – Viện KHCNVN 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS.TS Đặng Lê Minh – Trường ĐH KHTN ĐHQG HN 

GS.TSKH Nguyễn Viễn Thọ – ĐH Huế: 
ISI = 4 ————> dỏm cấp 4 

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Viện Vật lý TP Hồ Chí Minh 

PGS.TS Phạm Văn Nho – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

GS.TS Đào Trần Cao – Viện Khoa học Vật liệu 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn – Viện Khoa học Vật liệu 

PGS. TS Dương Ngọc Huyền – Viện Vật lý Kỹ thuật 

GS. TSKH Vũ Xuân Quang – Viện Khoa học vật liệu 

PGS.TS Đặng Mậu Chiến – Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano (PTN CNN) –ĐHQG TP. 
HCM 

PGS.TS Lê Quốc Minh – Viện Khoa học Vật liệu 

GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc – Viện Khoa học Vật liệu 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS. TS Nguyễn Quang Liêm – Viện Khoa học Vật liệu 

TS.Nguyễn Huy Dân – Viện Khoa học Vật liệu 

TS.Lê Anh Tuấn – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

TS Nguyễn Phúc Dương – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
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TS Nguyễn Hoàng Hải – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

TS Nguyễn Thanh Bình – Viện Vật lý-Viện KHCNVN 

TS.Đỗ Vân Nam – Viện tiên tiến khoa học và công nghệ (HAST) 

TS Ngô Thu Hương – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

TS Nguyễn Hữu Lâm – Đại học Bách khoa Hà Nội 

TS Nguyễn Anh Tuấn – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

TS Phạm Đức Thắng – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Nguyễn Huy Bằng – Trường Đại học Vinh 

TS.Đỗ Quang Hoà – Viện Vật lý 

TS.Nguyễn Anh Tuấn – Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

TS.Nguyễn Vũ – Viện Khoa học Vật liệu 

TS.Mai Anh Tuấn – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS.Bùi Huy – Viện Khoa học vật liệu 

TS Phạm Hồng Dương – Viện Khoa học Vật liệu 

TS Lê Thế Vinh – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

TS Phạm Duy Long – Viện Khoa học Vật liệu 

TS.Vũ Đình Lãm – Viện Khoa học Vật liệu 

TS Nguyễn Quỳnh Lan – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 

TS Cao Huy Thiện – Viện vật lý TP. HCM 

TS Phạm Văn Vĩnh – Đại Học Sư Phạm Hà Nội 

TS Trương Văn Chương – Đại học Khoa học Huế 

TS Trần Thu Hương – Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Hiếu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 



============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH HÓA HỌC 

GS. TS Châu Văn Minh – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN 
ISI>9 (chuẩn GS) 

PGS TS Nguyễn Văn Hùng – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

PGS. TS Phan Minh Giang – Trường ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội 

GS TSKH Trần Văn Sung – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

GS TS Nguyễn Hữu Đĩnh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

PGS TS Nguyễn Quyết Chiến – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

PGS.TS Phạm Quốc Long – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN 

PGS TS Lưu Đức Huy – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

PGS.TS Trần Thu Hương – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

PGS TS Trần Thị Đà – Đại học Sư phạm Hà Nội 

PGS TS Trần Thành Huế – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

PGS TS Cao Thế Hà – TTNC công nghệ MT & phát triển BV 

PGS TS Nguyễn Thị Phương Thoa – Trường ĐHKHTN- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

PGS TS Nguyễn Viết Huệ – Viện Khoa học Vật liệu – Viện KHCNVN 

PGS TS Nguyễn Đức Nghĩa – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

PGS.TS. Phạm Hữu Lý – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

PGS TS Trần Trung – Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 

PGS.TS Phan Thị Bình – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

PGS TS Lê Thanh Sơn – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội 

PGS TS Nguyễn Thị Dung – Viện Công Nghệ Hóa học – Viện KHCNVN 



GS TSKH Đỗ Ngọc Khuê – Phân viện CNM-BVMT/ Viện KH-CNQS/ Bộ Quốc phòng 

PGS TS Nguyễn Văn Nội – Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội 

PGS TS Trần Văn Chung – Viện Hóa học-Vật liệu – Viện KH&CN QS 

TS Phan Văn Kiệm – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN 
ISI>9 (chuẩn GS) 

TS Nguyễn Tiến Đạt – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN 

TS Nguyễn Hải Nam – Đại học Dược Hà Nội 

TS Phạm Văn Cường – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS.Nguyễn Văn Tuyến – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

TS.Trần Thành Đạo – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 

TS.Đoàn Thị Mai Hương – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS Trịnh Thị Thuỷ – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

TS Trần Khắc Vũ – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS.Tô Thị Xuân Hằng – Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện KHCNVN 

TS Bùi Minh Lý – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

TS.Nguyễn Thị Hoàng Anh – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS Lưu Văn Chính – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KHCNVN 

TS Trần Thị Thu Thủy – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS Huỳnh Đăng Chính – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS Mai Thanh Tùng – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS Hoàng Thị Kiều Nguyên – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS Lê Thị Hồng Liên – Viện Khoa học Vật liệu – Viện KHCNVN 

TS Võ Viễn – Trường Đại học Quy Nhơn 

TS Phạm Hồng Phong – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 



TS Trịnh Anh Đức – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS Lê Trường Giang – Viện Hóa học – Viện KHCNVN 

TS Vũ Thị Thu Hà – Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam 

TS Ngô Trịnh Tùng – Viện Hoá học – Viện KHCNVN 

TS Nguyễn Vũ Giang – Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện KHCNVN 

TS.Trịnh Xuân Anh – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS Nguyễn Thanh Bình – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội 

TS Dương Tuấn Quang – ĐH Sư phạm – ĐH Huế 

TS Trần Thị Ngọc Lan – Đại học KHTN – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

TS Đỗ Phúc Quân – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội 

TS.Thái Khắc Minh – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 

TS Văn Đình Sơn Thọ – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

TS Cổ Thanh Thiện – Viện Khoa học vật liệu ứng dụng – Viện KHCNVN 

TS.Nguyễn Thị Thanh Mai – Trường ĐHKHTN- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

PGS. TS Đinh Văn Toàn – Viện Địa chất 

PGS-TS Nguyễn Văn Vượng – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

GS.TS Trần Nghi – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

GS.TSKH Tống Duy Thanh – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

GS.TSKH Mai Thanh Tân – Đại học Mỏ – Địa chất 

PGS.TS Phạm Quý Nhân – Đại học Mỏ – Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Phổ – Viện Địa chất 



PGS.TS Phan Trọng Trịnh – Viện Địa chất 

PGS.TS Phạm Văn Cự – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

PGS.TS Tạ Hòa Phương – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

GS.TS Phạm Hùng Việt – Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TS Nguyễn Đình Xuyên – Viện Vật lý địa cầu 

GS.TS Mai Trọng Nhuận – ĐHQGHN: 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

PGS.TS Hà Duyên Châu – Viện Vật lý địa cầu 

PGS.TSKH Trần Quốc Hùng – Viện Địa chất 

PGS.TS Hoàng Xuân Cơ – Đai học KHTN, ĐHQG Hà Nội 

TS Lê Huy Minh – Viện Vật lý địa cầu 

TS Vũ Văn Tích – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

TS Nguyễn Thị Bích Thủy – Viện KH Địa chất và Khoáng sản 

TS Nguyễn Quang Hải – Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa 

TS Hoàng Thị Minh Thảo – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

TS Cung Thượng Chí – Viện Địa chất 

TS Nguyễn Như Trung – Viện Địa chất và Địa Vật Lý Biển 

TS Lê Tử Sơn – Viện Vật lý địa cầu 

TS Nguyễn Hoàng – Viện Địa Chất 

TS Đặng Xuân Phong – Viện Địa lý 

TS Trần Tuấn Anh – Viện Địa chất 

TS Trần Thanh Hải – Đại học Mỏ – Địa chất 

TS Doãn Đình Lâm – Viện Địa chất, Viện KH&CNVN 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/14/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-mai-tr%e1%bb%8dng-nhu%e1%ba%adn/�


TS Vũ Văn Vấn – Viện Địa chất 

TS Đỗ Minh Đức – Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

TS Lê Thị Phương Quỳnh – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên 

TS Hoàng Thị Thanh Thủy – Viện Môi trường và Tài nguyên 

TS Phạm Xuân Thành – Viện Vật lý Địa cầu 

TS Lê Quốc Hùng – Viện Địa chất và Khoáng sản 

TS Trần Ngọc Anh – ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG 

PGS.TS Nguyễn Văn Cường – Viện Công nghệ sinh học 

PGS.TS Ngô Đình Bính – Viện Công nghệ sinh học 

PGS.TS Quyền Đình Thi – Viện Công nghệ sinh học 
ISI>5 (chuẩn PGS) 

PGS.TS Trần Minh Hợi – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS. TSKH Phạm Thược – Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ, Nguồn lợi Thuỷ sinh và 
môi trường (ACTTARE) 

PGS.TS Nguyễn Xuân Đặng – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS.TS Khuất Đăng Long – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

PGS.TS Vũ Nguyên Thành – Viện Công nghiệp Thực phẩm 

PGS.TS Đặng Đức Anh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDT) 

PGS.TS Lê Mai Hương – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên 

GS.TS Phạm Văn Ty – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Bệnh viện Nhi Trung ương 



PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

GS.TS Phan Kế Lộc – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS.TSKH Nguyễn Vũ Thanh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS.TS Tạ Huy Thịnh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

PGS.TS Đàm Văn Tiện – Đại học Nông Lâm Huế 

PGS.TS Vũ Quang Mạnh – Đại học Sư phạm Hà Nội 

PGS.TS Nguyễn Văn Đề – Đại học Y Hà Nội 

TS Ngô Thị Tường Châu – Đại học Khoa học Huế 

TS Đặng Diễm Hồng – Viện Công nghệ sinh học 

TS Nguyễn Thị Mai Phương – Viện Công nghệ sinh học 

TS Đinh Thị Phòng – Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 

TS Phạm Xuân Kỳ – Viện Hải dương học 

TS Nguyễn Trung Thành – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Hồ Thị Thu Giang – Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 

TS Phạm Văn Lực – Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 

TS Đỗ Công Thung – Viện Tài nguyên và Môi trường biển 

TS Nguyễn Văn Vịnh – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Phạm Thị Hồng Nhung – Đại học Y Hà Nội 

TS Hồ Phú Hà – Viện CNSH và CNTP, Đại học Bách khoa Hà Nội 

TS Trần Huy Thái – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Phan Kế Long – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Nguyễn Trọng Ngữ – Đại học Cần Thơ 



TS Nguyễn Thị Thu Liên – Đại học Khoa học Huế 

TS Nguyễn Tiến Hiệp – Trung tâm Bảo tồn Thực vật 

TS Trần Thế Bách – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Phạm Văn Cường – Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TS Nguyễn Văn Dư – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Bùi Tuấn Việt – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

TS Phạm Ngọc Doanh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Trần Hữu Dũng – Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế 

TS Cao Thị Kim Thu – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

TS Võ Thị Kim Thanh – Đại học Nông Lâm Huế 

TS Nguyễn Ngọc Lâm – Viện Hải dương học 

TS Bùi Xuân Nguyên – Viện Công nghệ sinh học 

TS Dương Tấn Nhựt – Viện Sinh học Tây Nguyên 

TS Trần Vân Khánh – Đại học Y Hà Nội 

TS Trần Đăng Hòa – Đại học Nông Lâm Huế 

TS Nguyễn Ngọc Giao – Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ 

TS Nguyễn Thị Phương Thảo – Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TS Đặng Thị Phương Thảo – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 

TS Phương Thiện Thương – Viện Dược liệu 

TS Bùi Thị Nhung – Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy – Viện Di truyền nông nghiệp 

TS Lê Thu Hà – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

TS Lê Đình Hùng – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha trang 



TS Lê Văn Đông – Học viện Quân y 
============================================================== 

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÁC GS/PGS ĐANG LÀ CHỦ ĐỀ TÀI NAFOSTED 
NGÀNH CƠ HỌC 

PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lương – Đại học Bách khoa TPHCM 
ISI =1? ————> dỏm cấp 1 (chưa có hình nên chưa được public review) 

GS.TS Phạm Lợi Vũ – Viện Cơ học 
ISI = 9? 

GS.TSKH Nguyễn Văn Khang - Đại học Bách khoa Hà Nôi 
ISI = 3 ————> dỏm cấp 3 (chưa có hình nên chưa được public review) 

GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm – Viện Cơ học 
Rejected (tiêu chuẩn 1.1) 

PGS.TS Nguyễn Dũng - Viện Cơ học và Tin học ứng dụng 
ISI = 1 ————> dỏm cấp 1 (chưa có hình nên chưa được public review) 

GS.TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học 
ISI>9 (chuẩn GS) 

GS.TS Trần Ích Thịnh – ĐHBKHN: 
ISI = 2 ————> dỏm cấp 2 

TS Phạm Hồng Phúc – Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI = 0 ?————> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted 

TS Phạm Huy Hoàng – Đại học Bách khoa TPHCM 
ISI = 2? 

TS Lê Minh Quý – Đại Học Bách Khoa Hà Nội 
ISI = 6? 

TS Trần Văn Tùng – Đại học Bách khoa TPHCM 
ISI = 3? 

TS Bùi Hùng Cường – Đại học Xây dựng 
ISI = 2? 

TS Đỗ Văn Trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội 
ISI = 3? 
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TS Trần Hữu Nam – Đại học Bách khoa Hà Nội 
ISI = 2? 

TS Đặng Hữu Chung – Viện Cơ học 
ISI = 3? 

TS Nguyễn Anh Thi – Đại học Bách khoa TPHCM 
ISI = 3? 

TS Đinh Văn Thuật - Đại học Xây dựng 
ISI = 0 ?————> có nghi vấn chạy đề tài Nafosted 

TS Nguyễn Đình Kiên – Viện Cơ học 
ISI = 1? 

3 phản hồi tới “Viện thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED” 

1. docsave đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:11 chiều  

Xin hỏi các ngành xã hội học, lịch sử có được xếp hạng ISI không ạ? Sao các bác không 
lập danh sách ở đây? 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:23 chiều  

Tất cả các ngành đều có trong danh sách ISI hết bạn à. Danh sách của HĐHH 
ngành lịch sử-dân tộc học có ở trên nhé bạn. Bạn vui lòng tra cứu lại cho kỹ. 

Trả lời  

2. Phòng tranh luận khoa học cộng đồng « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 7:44 sáng  

[...] tài chính: Managing Editor Giaosudom4, kiêm Viện trưởng Viện thông tin ISI 
HĐHH  & NAFOSTED, Trưởng Phòng Triển lãm GD [...] 

Trả lời  
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Viện thông tin & tuyên truyền 
Viện thông tin và tuyên truyền trung thực  
Lưu ý:

========================================= 

 Chỉ Editors-in-Chief và Managing Editors mới được phép post bài trong Viện này. 
Những bài post không được mong đợi sẽ bị xóa và tác giả sẽ bị cấm comment trong JIPV. 

Việt Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2010. 

Thông báo số 1: 

Thông báo v/v Giới thiệu ứng viên nhiều công bố ISI và ứng viên dỏm, kém, yếu: 

Để dân chủ, công khai trong khoa học, từ nay chúng tôi chỉ chấp nhận xét ứng viên cho các vị trí 
ở trên nếu ứng viên được giới thiệu công khai. 

Những ứng viên được giới thiệu qua email, tin nhắn sẽ không được hồi âm và đương nhiên 
chúng tôi sẽ không xét đối với các ứng viên này. 

Chúng tôi sẵn sàng tra cứu thông tin về công bố ISI của các nhà khoa học nếu các bác có yêu 
cầu. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên cho các bạn là nghiên cứu sinh trẻ, các bạn đang chuẩn bị chọn 
thầy hướng dẫn. Tuy nhiên chúng tôi đề nghị các bác liên hệ với TRUNG TÂM THÔNG TIN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA để đăng kí tài khoản, các bác chỉ cần đóng chi phí 
(rất rẽ, 300.000 VNĐ) đăng kí dịch vụ cho mỗi năm là có thể tra cứu thoải mái: Web of Science, 
Science Index Citation, download bài bào khoa học của Elsevier, Springer,… Dưới đây là địa chỉ 
cụ thể: 

Thông báo v/v Hỏi thông tin về công bố ISI của các nhà khoa học: 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

National Centre for Scientific and Technological Information 

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

db.vista.gov.vn/login.aspx 

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ: 

Phòng đọc sách thư viện. ĐT: 04-39349928 

Email: thutt@vista.gov.vn, bandoc@vista.gov.vn 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-thong-tin-va-tuyen-truy%e1%bb%81n-trung-th%e1%bb%b1c/db.vista.gov.vn/login.aspx�


Chúng tôi có trách nhiệm với những thông tin thảo luận và những bình luận đối với từng ứng 
viên. Do đó, chúng tôi mong các bác cẩn thận việc dùng từ ngữ khi viết bài, chúng tôi sẽ xóa 
ngay những bài không phù hợp mà không cần cảnh báo trước và nick có thể bị cấm. 

Thông báo v/v Post bài, comments: 

Chúng tôi gồm những người trẻ và không trẻ cùng nhau quản trị (dùng chung password) trang 
này nên cũng có khi một số bác có những từ ngữ “quá đáng”. Do đó chúng tôi rất trân trọng góp 
ý, nhắc nhỡ, chỉ bảo của tất cả các bác. 

Như đã đề cập ở trên, TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
đã cung cấp dịch vụ tra cứu ISI với giá rẽ (thật ra chỉ là chi phí đăng kí) cho mọi người. Từ nay, 
việc xét danh hiệu dỏm là của chung các bác (những người yêu sự trung thực, mong khoa học 
của đất nước đi lên), mỗi người là một thành viên trong Hội đồng, mọi người đều bình đẳng 
không ai lãnh đạo ai, sự thật đúng sai đều được mọi người xem xét. 

Thông báo v/v Mục đích, lãnh đạo của Hội đồng xét hàm dỏm: 

Đương nhiên, những người chống lại sự tiến bộ, chống lại sự phát triển của khoa học của đất 
nước, tham gia hoặc tụ tập bao che cho các vị dỏm (mà không có bằng chứng khoa học, hoặc tự 
bịa ra các chứng cứ dỏm) không thể là thành viên của Hội đồng xét học hàm dỏm. 

Thông tin công bố khoa học đã công khai nên mọi người tự do tranh luận, và như thế tên gọi Hội 
đồng xét học hàm dỏm là của chung chúng ta, không chỉ của riêng ai. Mỗi bác nên có trách 
nhiệm phát hiện những tấm gương ưu tú trong khoa học của đất nước để chúng ta có quyền tự 
hào và học hỏi, và giới thiệu những “tấm gương” dỏm (bất tài = incompetent), kém, yếu để mọi 
người rút kinh nghiệm. 

Mỗi sáng thức dậy, các bác (những người trong nhóm, độc giả trung thực ở đây) nên ý thức một 
chức vụ vô cùng quan trọng của các bác – thành viên của Hội đồng xét học hàm dỏm. Mong các 
bác ý thức được trách nhiệm trong việc công bố danh sách dỏm, cũng như có trách nhiệm chống 
lại những đối tượng (trong và ngoài nước) đang cố tình bao che cho cái dỏm và chống lại sự phát 
triển của khoa học của nước ta. 

Hy vọng những vị dỏm và các học trò sẽ nhìn nhận được sự thật. Từ đó, họ sẽ học hành chăm chỉ 
hơn, nghiên cứu cẩn thận hơn, nỗ lực nhiều hơn, và sẽ có hoặc có thêm công bố khoa học 
nghiêm túc, để xứng đáng với những đồng tiền mà họ đã nhận được từ máu xương của nhân dân, 
để góp phần đưa khoa học Việt Nam tiến lên trên trường quốc tế. 

Hy vọng những người có trách nhiệm trong việc phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học sẽ có cái 
nhìn tổng quan hơn về nguyên nhân tại sao “khoa học của nước ta xếp hạng rất cao trên thế 
giới”. 

Hy vọng các bạn nghiên cứu sinh sẽ sớm hiểu được thế nào là nghiên cứu khoa học, công bố 
khoa học nghiêm túc, biết cách chọn được thầy hướng dẫn có năng lực. 



Gần đây có nhiều bác post nhiều comments không phù hợp. Xin lưu ý như sau: 

Thông báo số 2: 

1. Những câu hỏi, yêu cầu post không đúng chỗ sẽ bị xóa, không có hồi đáp 

2. Chỉ chấp nhận các thông tin khoa học: sách xuất bản quốc tế, ISI, wiki tiếng anh. 

3. Miễn bàn về giảng dạy, chỉ tranh luận về công bố ISI. 

4. Các em sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, và các anh chị GS, PGS dỏm cần hết sức bình tĩnh. 
Trước khi phát biểu cần phải kiểm chứng thông tin cẩn thận. Đặc biệt, những nghiên cứu sinh, 
tiến sĩ, PGS, GS dỏm chưa hiểu về PEER REVIEW nên tìm hiểu ở trang này: 

en.wikipedia.org/wiki/Peer_review. Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) thực 
hiện peer review giống như các tạp chí trên thế giới: quá trình peer review là quá trình kín. Tuy 
nhiên, khác với các tạp chí quốc tế, mọi thông tin phản biện đều công khai, và mọi người có thể 
tham gia tranh luận. 

5. Việc phong giáo sư dỏm là do định nghĩa. Mỗi người có thể tự định nghĩa cho mình thế nào là 
một giáo sư dỏm, giáo sư giỏi. JIPV định nghĩa GS, PGS dỏm dựa theo công bố quốc tế nghiêm 
túc (ISI) và chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng. JIPV không so sánh GS, 
PGS Việt Nam với các GS, PGS trong khu vực hay thế giới, xin nhắc lại: chỉ so sánh với chuẩn 
trung bình của các tiến sĩ chất lượng. Ví dụ, JIPV định nghĩa “GS, PGS với 0 bài ISI là rất dỏm, 
bất bài”; người khác cũng có thể định nghĩa “GS, PGS với 0 bài ISI là rất giỏi, hàng đầu”,….. 

6. Journal of Incompetent Professors in Vietnam: Từ hôm nay Hội đồng xét giáo sư dỏm đổi tên 
thành “Tạp Chí về Giáo Sư Bất Tài ở Việt Nam” hay Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam (ngắn gọn: GS, 
PGS dỏm ở Việt Nam), tên tiếng anh là “Journal of Incompetent Professors in Vietnam” (ngắn 
gọn: JIPV). JIPV là tạp chí thuộc loại peer review cống bố danh sách các GS, PGS bất tài hoặc 
kém tài có nhiều ảnh hưởng đến nền giáo dục và khoa học của Việt Nam. JIPV gồm Editors-in-
chief, Managing Editors, Editors, và Guest Editors. Mọi quyết định của JIPV đều được công 
khai, tất cả Editors đều được tham gia tranh luận với điều kiện bắt buộc: chỉ sử dụng thông tin 
khoa học ISI, cở sở dữ liệu của các Bộ, wiki tiếng anh, thông tin từ báo chí. 

Hỏi: Ngôn ngữ sử dụng trên Journal of Incompetent Professors in Vietnam là gì, sao thấy 
đủ loại hết vậy? 

JIPV@: Journal of Incompetent Professors in Vietnam sử dụng ngôn ngữ Việt – Anh, nghĩa là 
tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc cả hai. Nhưng Journal of Incompetent Professors in Vietnam 
khuyến khích (không bắt buộc) mọi người sử dụng tiếng Việt. 

Lưu ý: Những bài được viết bằng tiếng Việt không dấu sẽ bị xóa. 

Hỏi: Làm thế nào để trở thành một Editor của JIPV? 



JIPV@: Đồng ý với các Quy định của JIPV, và xin làm Editor cho JIPV. Quy định của JIPV: 

Quy định: Nếu tôi trở thành một thành viên của nhóm, nghĩa là một Editor của Journal of 
Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) – Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam, tôi xin cam đoan: 

1. Mọi ý kiến của tôi đều mang tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không 
mang động cơ chính trị của bất kỳ đảng phái nào vào đây. 

2. Tôi không phải là đối tượng do các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu chỉ đạo vào đây nhằm 
phá hoại hoạt động khoa học của JIPV. 

3. Động cơ phía sau và phía trước của tôi không phải là ủng hộ JIPV theo kiểu tung hứng và 
cũng không bảo vệ các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu một cách mù quáng, tôi xin hứa sẽ 
phản biện JIPV như ở điều 5 và tuân thủ điều 6. 

4. Nếu tôi từng là học trò của các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, thì tôi xin hứa sẽ tuân thủ 
điều 5 và 6, tôi không mang những bức xúc cá nhân vào đây để phá hoại hoạt động khoa học của 
JIPV. 

5. Thông tin mà tôi dùng để phản biện được lấy từ cơ sỡ dữ liệu ISI, hoặc thông tin công khai từ 
các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trên thế giới, hay trên trang wiki bằng tiếng anh. 

6. Nếu tôi vi phạm những quy định trên, tôi sẽ tự xấu hỗ với lương tâm của tôi vì tôi đã tiếp tay 
cho các GS, PGS rất dỏm, dỏm, kém, yếu, và tôi sẽ liên hệ với những người hiểu về nghiên cứu 
và công bố khoa học nghiêm túc để bổ sung kiến thức, hoặc tôi sẽ đăng kí một tài khoản truy cập 
ISI ở đây: db.vista.gov.vn/login.aspx. Đồng thời tôi xin vui lòng bị cấm tham gia nhóm vĩnh 
viễn. Sau khi tôi hiểu được thông tin về ISI, tôi có thể đăng kí tham gia nhóm trở lại, nhưng tôi 
phải đăng kí một account mới. 

Yêu cầu: Các bác muốn gia nhập nhóm và làm Editor cho JIPV thì xin vui lòng viết vài dòng về 
lĩnh vực nghiên cứu, tình hình xếp hạng các tạp chí trong chuyên ngành, những tiêu chuẩn quyết 
định để một trường đại học trở thành đẳng cấp quốc tế, công việc chính của GS-PGS chất lượng, 
tiêu chuẩn quan trọng nhất để trở thành GS-PGS chất lượng, số lượng tạp chí ISI mà Việt Nam 
đang có, … Nếu các bác còn thiếu thông tin thì các bác cũng có thể viết vài dòng tâm sự về việc 
học và nghiên cứu khoa học của bản thân và đồng nghiệp. 

Hỏi: Có nhiều tiêu chuẩn để một người trở thành GS, PGS. Tại sao JIPV chỉ xét công bố 
ISI? 

JIPV@: Việc xét phong GS, PGS ở nước ta đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn. Trong đó tiêu chuẩn 
nghiên cứu là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Do đó JIPV chỉ tập trung vào tiêu chuẩn quan trọng 
nhất này, một khi tiêu chuẩn này dỏm thì không thể xét đến các tiêu chuẩn khác. 

Hỏi: JIPV có “xét lý lịch” của các editor khi họ xin vào JIPV không? 



JIPV@: JIPV không quan tâm “lý lịch”, các vấn đề riêng tư của các editors. Nếu ai cam đoan 
thực hiện đầy đủ các Quy định của JIPV thì có thể xin làm editor cho JIPV. Những editor vi 
phạm các Quy định của JIPV bị loại ngay khi vi phạm bị phát hiện dù có nhiều đóng góp cho 
JIPV. 

Hỏi: Tại sao comments của tôi hay bị xoá? 

JIPV@: Những comments trái với Quy định của JIPV đều bị xoá. Những comments sử dụng 
tiếng việt không có dấu (nên viết tiếng anh nếu không thể dùng dấu tiếng việt), sử dụng tiếng việt 
không rõ ràng, không trong sáng cũng bị xoá. Ngoài ra một comment không được phân đoạn rõ 
ràng cũng bị xoá. 

Những câu hỏi, yêu cầu post không đúng chỗ cũng bị xóa, không có hồi đáp. 

Hỏi: Tại sao bài tôi gởi khá lâu nhưng chưa được xem xét? JIPV có tự ý “ém” những bài 
liên quan đến người thân không? 

JIPV@: JIPV thực hiện peer review with fast communication đối với tất cả các bài gởi đăng. 
Nhưng thời gian xem xét đối với các bài gởi thường không giống nhau, và việc thống kê công bố 
ISI của tác giả người Việt là cực kỳ phức tạp 

Ví dụ như, nếu tên tác giả là Nguyễn Lê Trần thì các Editor-in-Chiefs và Managing Editors phải 
thống kê với các keys: Tran NL; Nguyen TL; Le Tran N; Tran N; Nguyen LT,….. Đôi khi có 
nhiều keys trùng nhau (có khi lên đến cả trăm) nên phải lọc theo địa chỉ hoặc chuyên ngành,… 
Còn phải thống kê với các Russian keys,…. Do việc thống kê phức tạp như thế, JIPV rất mong 
sự thông cảm và giúp sức cuả các Editors và Guest Editors. 

Những bài “hot” thì thời gian xem xét nhanh hơn. Khi bài gửi chưa bị xoá thì Editor vui lòng chờ 
đợi. JIPV không “ém” bất kỳ submitted manuscripts nào. 

Xin nhắc lại quy trình peer review của JIPV: 

1. Editors gởi “bài” (post ngay trong mục gởi bài). 

2. The Board (gồm Editors-in-Chief, Managing Editors và toàn thể các Editors) xét duyệt, hoặc 
mời phản biện kín (nếu “bài” quá phức tạp). 

3. Thực hiện public review (dành cho Editors và Guest Editors – độc giả) đối với những “bài” có 
khả năng được nhận đăng (Editor giới thiệu bài phải có trách nhiệm bảo vệ tính đúng đắn về bài 
do mình giới thiệu). 

4. JIPV ra quyết định. 

Hỏi: Tại sao tôi có thông báo về việc một số cá nhân có nhận xét không đúng về JIPV, 
nhưng chưa thấy JIPV hồi đáp? 



JIPV@: 

1. JIPV luôn tiếp thu góp ý khoa học, chấp nhận tranh luận với bất cứ ai tôn trọng Quy định của 
JIPV. 

Nhân đây JIPV cũng xin cảm ơn GS Nguyễn Văn Tuấn, Editor inhainha, Guest Editor Đông A, 
Guest Editor hoang1960 đã luôn có những góp ý, chỉ bảo rất khoa học, kịp thời cho sự tiến bộ 
của JIPV. 

JIPV xin cảm ơn Editor Lá Chúc Che Nghiêng, Editor Tổng Đài 1080, Editor TCHGGD, Editor 
Tuấn Ngọc@, Editor Maytrang2008, Editor Hoa1950, Editor vuhuy.number, Editor Tien Su, 
Editor N. T. An, Editor chim_nhon, Editor bsngoc, Editor Sông Hồng, ….. đã có nhiều đóng 
góp, cung cấp thông tin xây dựng JIPV ngày càng phát triển. 

2. JIPV không phản hồi, không tranh luận, không lên án những ý kiến phản khoa học, mang tính 
cá nhân, xuyên tạc sự thật, bảo kê khoa học dỏm, bảo kê hoạt động khoa học dỏm của băng 
nhóm (vì sao? Vì các hiện tượng nguy hiểm này là hiển nhiên trong một đất nước mà khoa học 
xếp hạng “cao” nhất thế giới, phải đáng thương hơn là đáng ghét, chỉ có tình yêu thương và sự 
bao dung mới có thể cảm hoá, thức tĩnh). Đối với những đối tượng này, JIPV không quan tâm dù 
cho họ là những người chưa hiểu hoặc hiểu sai về khoa học nghiêm túc, hay dù cho họ là GS 
hàng đầu hay Viện Sĩ hàn lâm (về nghiên cứu) thì JIPV cũng không quan tâm (nhưng trong thâm 
tâm JIPV rất yêu thương họ). 

Hỏi: Xin JIPV giải thích về từ “incompetent” trong tên gọi Journal of Incompetent 
Professors in Vietnam? 

JIPV@: Theo định nghĩa của Macmillan Dictionary thì incompetent = lacking the ability or skills 
to do something. JIPV chọn từ incompetent và JIPV xem incompetent = bất tài = dỏm. 

Hỏi: Comments của tôi vừa bị xoá, tôi phải làm sao? 

JIPV@: Có hai lí do: vi phạm Quy định hoặc dùng tiếng việt không dấu. Nếu tôi đã dùng tiếng 
việt không dấu thì tôi phải cài font tiếng việt và tiếp tục comment, 
www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22. 

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị làm nghiên cứu sinh và tôi chưa rõ về các khái niệm ISI, impact 
factors, SCI, SCIE. Xin JIPV vui lòng giúp tôi hiểu các khái niệm trên được không? 

JIPV@: Các khái niệm trên có thể tìm thấy Thư viện hoặc Phòng GDTX, hoặc trang blog cá 
nhân của GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia): 

tuanvannguyen.blogspot.com/. GS Tuấn là người rất thành công trong nghiên cứu khoa học với 
trên 260 công bố ISI với trên 127 ISI papers (lưu ý thông kê này chỉ tính đối với địa chỉ từ 
Australia, GS Tuấn có thời gian làm nghiên cứu ở Thụy Sĩ và Mỹ, nên nếu thông kê đầy đủ thì 
số lượng còn nhiều hơn), với cả công trình trên các tạp chí đỉnh như Nature, Lancet,… Chỉ số H-
index của GS Tuấn hiện tại trên 40 (tương đương trên chục ngàn citations). Hiện GS Tuấn là một 



Nghiên Cứu Viên Cao Cấp của Úc (tương đương với Academy Professors ở một số nước, là 
những nhà nghiên cứu đầu ngành của một nước và có tầm ảnh hưởng quốc tế). GS Tuấn cũng là 
Editor của nhiều Tạp Chí ISI trên thế giới. 

GS Tuấn có nhiều bài viết về giáo dục, khoa học rất đáng quan tâm trên blog của ông. Những bài 
viết, thông tin của GS Tuấn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Đây là một địa chỉ rất tốt cho 
các bạn trẻ muốn tìm hiểu hoặc có ước mơ làm khoa học nghiêm túc. 

Tuy nhiên các bạn trẻ cũng phải hết sức cảnh giác với những trang blogs, websites của các cá 
nhân tuyên bố chống tiêu cực, tuyên bố nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nhưng thật ra đó lại là 
những cá nhân có mục đích không trong sáng: chưa hiểu hoặc hiểu sai về công bố khoa học 
nghiêm túc; chưa từng có công bố khoa học nào; lẫn lộn giữa trách nhiệm quản lí và nhiệm vụ 
của các GS, PGS; không muốn hoặc cố tình làm cho nhiều bạn trẻ hiểu sai về nghiên cứu khoa 
học nghiêm túc; lập bè phái để chống lại khoa học nghiêm túc nhằm thỏa mãn mục đích của cá 
nhân và băng nhóm. 

Do đó, JIPV thành thật khuyến cáo các bạn trẻ phải hết sức cẩn thận, và cách tốt nhất là phải biết 
tự kiểm tra hoặc nhờ người thân hiểu biết về khoa học nghiêm túc kiểm tra giúp trước khi tin hay 
không tin vào một thông tin gì đó liên quan đến nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. 

==================================================== 

More references: Editor soixich-education cho rằng nếu thống kê đầy đủ thì GS Tuấn có trên 150 
ISI papers (bên cạnh hàng trăm items được ISI liệt kê). 

Hỏi: Tại sao JIPV lại giảm tiêu chuẩn cho các PGS, trong khi có nhiều ý kiến cho rằng tiêu 
chuẩn của JIPV là quá khiêm tốn? JIPV có dùng tiêu chuẩn mới để rà soát lại các trường 
hợp mà JIPV đã xét trước đây không? 

JIPV@: Ý kiến của các chuyên gia rằng tiêu chuẩn của JIPV rất khiêm tốn thì không sai. Tuy 
nhiên, JIPV đã nhận được rất nhiều ý kiến, đề nghị trong sáng – khoa học – cầu tiến – tình cảm 
liên quan đến chuẩn trước đây của JIPV; do đó, JIPV quyết định giảm tiêu chuẩn ISI cho các 
PGS. Motivation of JIPV cho quyết định này là: khuyến học và khuyến tài, JIPV mong muốn các 
TS, PGS phấn đấu hơn là bị nãn chí. 

JIPV đang dùng tiêu chuẩn mới để rà soát lại các trường hợp mà JIPV đã xét trước đây. 

==================================================== 

Acknowledgment: Editor inhainha đã gởi đề nghị rằng JIPV nên dùng tiêu chuẩn mới để rà soát 
lại các trường hợp mà JIPV đã xét trước đây. 

Hỏi: Tiêu chuẩn của JIPV cho một Nhà khọc đang làm việc tại Việt Nam được liệt kê vào 
danh sách Công bố ISI của các Nhà khoa học Việt Nam là gì? 



JIPV@: Tiêu chuẩn một nhà khoa học được chọn vào danh sách công bố ISI của Journal of 
Incompetent Professors in Vietnam – JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam: 

A/ Đối tượng và chuẩn: Đại học >= 5, ThS >= 7, TS >= 10, PGS >= 15, GS >= 20. 

B/ Điều kiện bắt buộc: PGS (GS) phải là main author của ít nhất 7 (10) ISI papers. 

Đối tượng ưu tiên (giảm vài đơn vị, tuỳ trường hợp): 

1. Không thuộc Hà Nội và TPHCM. 

2. Có bài top 10 trong chuyên ngành hẹp. 

3. Tuổi đời còn trẻ, có những phát biểu tâm quyết với khoa học nghiêm túc trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Hỏi: Quy định tranh luận và quyền hạn của JIPV’s the Board như thế nào? 

JIPV@: 

* Chỉ Editors của JIPV mới được phép tranh luận trong Editorial Board’s page. 

* JIPV chỉ chấp nhận những tranh luận đúng theo Quy định của JIPV. Editors không được dùng 
những từ ngữ xúc phạm nhau, hoặc gây tổn thương nhau. 

* Mọi ý kiến của các Editors đều được the Board (gồm Admin, Editors-in-Chief, Managing 
Editors và toàn thể Editors) xem xét. Editors có quyền tranh luận, bảo vệ ý kiến, quan điểm của 
mình. Khi có ít nhất một Editor chưa đồng ý với một quyết định và có phản biện xác đáng thì 
quyết định đó chưa phải là cuối cùng; và the Board sẽ tiếp tục tranh luận. Do đó, trên JIPV, 
quyền hạn của Editors là tối cao và là bosses; Admin, Editors-in-Chief and Managing Editors are 
small servants. 

Hỏi: Nếu có một vấn đề mà the Board không thể thống nhất được vì các Editors có nhiều ý 
kiến khác nhau và đều có cơ sở khoa học thì JIPV sẽ xử lí như thế nào? 

JIPV@: Với chính sách khuyến tài, JIPV luôn tôn trọng và khuyến khích mọi tranh luận. Nếu 
trường hợp trên xảy ra thì JIPV sẽ mở riêng một topic trong Editorial Board’s page để các 
Editors tiếp tục tranh luận và thời gian tranh luận không hạn chế nếu chưa có sự thống nhất. 

Hỏi: Tại sao tôi có đề nghị xét các danh hiệu dỏm cho nhiều GS, PGS nhưng không được 
JIPV xem xét? 

JIPV@: Phía trên đã có trả lời liên quan đến quá trình peer review của JIPV. Bài gửi chưa hoặc 
không được JIPV xem xét có thể: 

1/ Không đúng Quy định của JIPV: Xin vui lòng xem quy định gửi bài trong mục Submission 



2/ Editors chưa respond các requests của JIPV. 

Hỏi: Việc JIPV gọi người gửi bài là Editors, độc giả gửi comments là các Guest Editors có 
thích hợp không? Tại sao không gọi người gửi bài là authors như các journals quốc tế 
khác? 

JIPV@: Đối với các tạp chí, authors là người gửi bài. Nhưng đối với JIPV thì chỉ có Editors mới 
được quyền gửi bài. 

Mọi ý kiến trên JIPV đều được xem xét nên JIPV muốn mọi người tham gia vào JIPV đều phải 
có khả năng khoa học nhất định, phản biện vì mục đích khoa học chân chính. JIPV thống nhất 
các tên gọi Editors, Guest Editors cũng nhằm mục đích đó, mục đích phản biện khoa học. 

Tuy nhiên, những tên gọi thì cũng chỉ là cách gọi tên. Điều quan trọng là công việc. Ví dụ, nhiều 
người gọi hoặc cấp giấy chứng nhận ông Trần Văn Bảo Kê hay bà Trần Thị Tráo Trở hay chú 
Trần Chạy Đề Tài là các “GS.TSKH.VS” vì nhiều lí do không rõ ràng, hoặc vì những cái gọi là 
“bài báo, sách, đề tài,…”, nhưng trên JIPV ông Trần Văn Bảo Kê hay bà Trần Thị Tráo Trở hay 
chú Trần Chạy Đề Tài có thể là các GS rất dỏm nếu họ không có công bố khoa học nghiêm túc 
nào. 

Hỏi: Tại sao tôi xin gia nhập và làm editor cho Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam nhiều lần mà 
vẫn chưa được chấp nhận? Tôi có phải gửi phong bì hay quà cáp gì cho Tạp Chí không? 
Và tôi phải gửi cho ai, địa chỉ nào? 

JIPV@: Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam là một tạp chí khoa học nghiêm chỉnh, sử dụng cơ sở dữ 
liệu ISI mà thế giới đang sử dụng. Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam cũng không phải là một diễn đàn 
hay một blog thông thường. Do đó Editors hay thành viên của Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam phải 
có kiến thức nhất định về khoa học nghiêm túc, những người còn thiếu thông tin về khoa học 
nghiêm túc nhưng có tình yêu và mong muốn làm khoa học nghiêm túc cũng có thể trở thành 
Editors của Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam. 

Thông qua nội dung của đơn xin gia nhập và làm editor, JIPV sẽ quyết định chấp nhận hay từ 
chối cho một Guest Editor trở thành một Editor của JIPV. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức tham nhũng khoa học. Do đó nghệ thuật 
phong bì, chạy chọt đề tài, bảo kê khoa học dỏm để được tiền hay được chức vụ phù phiếm hay 
vì những lí do phản khoa học khác không thể tồn tại trên Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam. 

Lưu ý: Dù một người có nhiều công bố ISI (thậm chí có 1000 bài TOP 01, thậm chí có 
10000000000 non-self citations) với những danh hiệu như “GS.TS” hay “GS.TSKH” hay “Nobel 
Prize” nhưng có liên quan đến “chạy chọt đề tài, bảo kê khoa học dỏm để được tiền hay được 
chức vụ phù phiếm hay vì những lí do phản khoa học khác ” cũng không xứng đáng trở thành 
một Editor của Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam. 

Hỏi: Editors của JIPV cần lưu ý gì khi tranh luận trong the Editorial Board? 



JIPV@: Mọi tranh luận phải đúng theo Quy định của JIPV. Các Editors tuyệt đối không được tấn 
công nhau, nhục mạ nhau, và cũng không được tự ái trong tranh luận. 

Nếu phát hiện bị tấn công, nhục mạ thì Editors phải báo JIPV can thiệp. Hành vi trả thù được 
xem như hành vi tấn công nhau. 

Những Editors cố tính gây rối trong the Editorial Board sẽ bị loại khỏi the board. 

Hỏi: Tôi đang làm nghiên cứu sinh Toán. Tôi vừa gặp một người được phong dỏm, ông này 
cho rằng JIPV không hiểu bên Toán nên thông tin của JIPV đưa không có giá trị. Ông này 
bảo MathScinent là chuẩn quốc tế bên Toán, ISI chỉ là “đàn em”. Kính mong JIPV có giải 
thích giúp tôi và nhiều người rõ vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn. 

JIPV@: Sự khác nhau giữa MathScinent và ISI đã được phản biện của JIPV trình bày trong bài 
GS kém Đỗ Ngọc Diệp hay GS kém Đào Trọng Thi. 

Hy vọng bạn đã tìm ra câu trả lời. JIPV cũng xin chia sẽ sự nguỵ biện mà bạn đã gặp phải. JIPV 
cũng xin chúc mừng bạn là một NCS có tinh thần học hỏi, cầu tiến, rất xứng đáng cho các GS, 
PGS dỏm noi theo. 

====================================================== 

Editor inhainha, CSTĐ của JIPV, có gửi câu trả lời cho câu hỏi của bạn NCS: 

“Bác admin có thể giải thích cho bạn Guest Editor một cách “hình ảnh” thế này: MathScinet là 
một tập có một nghìn mấy trăm phần tử toán (tạp chí toán) trong đó có chứa tất cả các phần tử 
toán (hơn 400 phần tử) của tập con ISI nên gọi ISI là “đàn em” MathScinet là không chính xác 
mà phải gọi là “đàn con”, “đàn cháu, chắt” của MathScinet mới đúng. Trong ISI không có chứa 
các phần tử “ông, cha” made in Vietnam của MathScinet.” 

Hỏi: Tôi đã đề nghị xét dỏm cho nhiều người trong mục comments sao chưa thấy JIPV xét 
đến? 

JIPV@: JIPV chỉ xét những ứng viên được đề cử bởi Editors của JIPV trong mục Submission 

Những bài gửi không đúng Quy định trong mục Submission cũng không được JIPV xem xét. 

JIPV*: Để các Phòng hoạt động chuyên nghiệp hơn, JIPV xin thông báo đến Editors như sau: 

THÔNG BÁO SỐ 3 

1/ Những Phòng không lưu nội dung tranh luận (= không xem xét hoăc bị xoá sau khi sự việc kết 
thúc): 

Phòng ISI của các Hội đồng và các chủ đề tài Nafosted 



Phòng giao lưu với Độc Giả 

Phòng giáo dục thường xuyên dành cho GS, PGS dỏm 

Phòng thông tin và tuyên truyền trung thực về JIPV 

Phòng triển lãm Dỏm – Kém – Yếu 

Phòng Submission 

Phòng xoá dỏm – kém – yếu 

2/ Những Phòng không hạn chế tranh luận, không xoá comments (đúng Quy định): 

Phòng tranh luận khoa học của các Editors 

Phòng thảo luận của The Board 

Phòng ISI của các Nhà khoa học Việt Nam 

Đề nghị Trưởng phòng cho tranh luận vấn đề bên Phòng tranh luận khoa học của Editors, hoặc 
nếu cho phép Editors-in-Chief và Managing Editors tham gia tranh luận thì có thể trao đổi trong 
Phòng tranh luân của the Board. Khi đã có thông tin thống nhất thì Trưởng phòng update nội 
dung cho Phòng mình. 

Để giúp Trưởng phòng và JIPV thuận tiện trong việc quản lí, Editors nên đề nghị, cung cấp 
thông tin liên quan bên Phòng tranh luận của Editors hay the Board. Sau đó Trưởng phòng sẽ thu 
thập lại và update nội dung của Phòng mình phụ trách. 

Trường hợp Phòng ISI của các Nhà khoa học Việt Nam được xếp vào nhóm 2 là do tính phức tạp 
của vấn đề: việc chọn ứng viên để vinh danh vào danh sách ISI rất khó khăn và thông tin ở đây 
được sử dụng cho nhiều Phòng khác. 

Xin chân thành cảm ơn Editors. Kính chúc các Editors khỏe và tiếp tục giúp JIPV ngày càng phát 
triển. 

******************************************************************************
**************************** 

JIPV xin kính đến báo Độc giả: Headquarters và Volume 1 trên Flickr của JIPV đã bị “người lạ” 
đánh sập rồi. JIPV xin thành thật chia buồn với Độc giả. 

THÔNG BÁO SỐ 4 

JIPV sẽ cập nhập những nội dung quan trọng trong Headquarters trên trang này trong thời gian 
sớm nhất. 



JIPV xin cảm ơn những Nhà khoa học chân chính đã viết bài về JIPV và những Độc giả yêu 
khoa học nghiêm túc đã trích dẫn JIPV ở nhiều nơi. Xin các Bác vui lòng cài link mới 
http://giaosudom.wordpress.com/ và thông báo Độc giả khắp nơi về sự “ra đi” của 
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/. 

Trân trọng, 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam. 

******************************************************************************
**************************** 

(về tình hình hackers) 

THÔNG BÁO SỐ 5: 

……………………………………….. 

20 phản hồi tới “Viện thông tin & tuyên truyền” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 10:04 chiều  

THÔNG BÁO SỐ 6: V/v chặn comments 

JIPV có sử dụng công cụ chặn spams. Những comments có chứa những từ ngữ “nhạy 
cảm”, theo nghĩa trái với Quy định của JIPV, có thể bị chặn hoặc chờ kiểm duyệt. Tuy 
nhiên, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến những comments đúng Quy định (nhưng có 
thể 50-50), do wordpress không phân biệt được tính nhạy cảm của comments đó. 

JIPV thành thật xin lỗi Độc giả về sự bất tiện này. Nhưng nếu Độc giả viết comments 
tuyệt đối đúng Quy định thì comments đó sẽ được online ngay. 

Riêng Editors của JIPV thì nên đăng nhập khi viết comments. Comments của Editors 
thường không bị chặn. Lợi ích của Editors có thể xem thêm trong Trò chuyện & Liên hệ 

Trân trọng, 

JIPV 

Trả lời  

2. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 8:18 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/�
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THÔNG BÁO SỐ 7: Giải thưởng JIPV 

Thời gian qua, nhiều người tâm huyết với nền giáo dục của Việt Nam đã cảnh báo về 
trường dỏm, bằng dỏm: GS Nguyễn Văn Tuấn, BS Hồ Hải. Tuy nhiên gần đây dịch kinh 
doanh bằng dỏm đã tấn công vào Bộ GD-ĐT. Điều khó hiểu là Chính phủ và Bộ GD-
ĐT chưa lên tiếng về vấn đề nghiêm trọng này. 
 
Trước tình hình nguy cấp trên, JIPV quyết định thành lập giải thưởng mang tên “Giải 
thưởng JIPV”. Thông tin cụ thể về Giải thưởng JIPV như sau: 

1/ Đối tượng được xét trao giải: Những GS, PGS dỏm có chức vụ quan trọng và có 
khả năng ảnh hưởng đến nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, JIPV cũng mở rộng đối 
tượng được xét cho tất cả các GS, PGS dỏm đã được JIPV công nhận. 

2/ Yêu cầu: Đối tượng được xét trao giải phải lên tiếng và có biện pháp ngăn chặn 
và xóa hoạt động kinh doanh bằng dỏm trong cả nước, tiêu điểm là tại Bộ GD-ĐT 
và tại hai ĐHQG. Hiệu quả của việc xóa đại dịch kinh doanh bằng dỏm là thước đo 
cho việc xét trao giải cho ứng viên. 

3/ Giá trị giải thưởng: Tương đương một công trình ISI TOP 10 trong một chuyên 
ngành hẹp, nghĩa là GS, PGS dỏm nhận giải thưởng sẽ được JIPV xóa dỏm ngay lập 
tức. 
 
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, JIPV sẽ xét trao Giải thưởng JIPV cho 
ứng viên. 

Trân trọng kính báo, 

JIPV 

Trả lời  

3. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 5:28 sáng  

THÔNG BÁO SỐ 8: V/v Chặn spam 

Thành viên của JIPV rất bận rộn vì phải làm nghiên cứu nghiêm túc, nên không có thời 
gian để log in thường xuyên để xóa comments vi phạm. 

Kể từ ngày 8/9/2010, Độc giả vui lòng cẩn thận khi viết comments trong JIPV. Tác giả 
của comments vi phạm sẽ bị mất quyền comment trong JIPV, mà không có bất kỳ lời 
cảnh báo nào từ JIPV. 

Trân trọng kính báo, 

http://nguyenvantuan.net/education�
http://bshohai.blogspot.com/�
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http://giaosudom.wordpress.com/�
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JIPV 

Trả lời  

4. Giaosudom đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 9:58 chiều  

THÔNG BÁO SỐ 9: V/v phát ngôn của JIPV. 

Hoạt động khoa học của JIPV có được như ngày hôm này là nhờ vào sự góp sức của 
nhiều Editors và Guest Editors (hay Độc giả) của JIPV. 

Tuy nhiên, nhằm giúp Độc giả phân biệt được đâu là phát ngôn chính thức của JIPV, đâu 
chỉ là ý kiến cá nhân tham gia bình luận trong JIPV, JIPV xin công bố danh sách những 
Editors thường trực, đang nắm các “chức vụ” trong JIPV, và phát ngôn của những Editors 
này được xem là phát ngôn chính thức của JIPV: 

1/ Giaosudom 

2/ @JIPV 

3/ Giaosudom4 

4/ Chim_nhon 

5/ Vuhuy 

6/ Tuan Ngoc@ 

7/ Onlooker 

Thời gian qua, nếu những Editors thường trực trên có những comments sai hoặc không 
đúng mực đối với Độc giả thì Tạp Chí GS Dỏm xin nhận trách nhiệm. Mọi góp ý, Độc 
giả có thể gửi đến Phòng “Trò chuyện & Liên hệ”. Tạp Chí GS Dỏm không xem xét 
những góp ý bên ngoài trang nhà, http://giaosudom.wordpress.com. Xin cảm ơn. 

Trân trọng kính báo! 

Giaosudom  

1st Editor-in-Chief, Tạp Chí GS Dỏm 

Trả lời  

5. giaosudom đã nói 
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Tháng Chín 17, 2010 lúc 11:11 sáng  

THÔNG BÁO SỐ 10: V/v Tạp Chí GS Dỏm xin lỗi Editor Bsngoc 

Trước đây, do Editor Bsngoc và một số Editors khác có mâu thuẫn trong việc gửi bài cho 
Tạp Chí GS Dỏm. Đã có một số ý kiến xúc phạm Editor Bsngoc, nghiêm trọng là một 
Chief Editor đã đưa Editor Bsngoc vào danh sách spam.  

Xét đề nghị của một Editor thường trực, sau khi xem xét lại sự việc, Tạp Chí GS Dỏm 
xin nhận toàn bộ trách nhiệm và chân thành xin lỗi Editor Bsngoc. Editor Bsngoc đã 
được đưa ra khỏi danh sách spam. Mọi quyền lợi của Editor Bsngoc đã được phục hồi 
đầy đủ. Tạp Chí GS Dỏm cũng xin cảm ơn Editor Bsngoc đã có những phản hồi và góp ý 
cho Tạp Chí GS Dỏm. 

Tạp Chí GS Dỏm cũng đã rút kinh nghiệm qua sự việc này. Tạp Chí GS Dỏm mong toàn 
thể the Board làm việc trong hòa bình, tôn trọng để giúp Tạp Chí GS Dỏm ngày càng 
phát triển. 

Trân trọng kính báo, 

Giaosudom 

1st Editor-in-Chief 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 12:10 chiều  

Hoan hô bác, dù các bác có nóng tính nhưng tất cả đều là những người biết lẽ 
phải. Tham gia JIPV giúp tôi “lớn lên” rất nhiểu. 

Trả lời  

o bsngoc đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 3:46 sáng  

Ồ, có gì đâu mà lỗi với phải bác ơi. Đã nói rồi, tôi chỉ là kẻ qua đường rồi dừng 
lại tham gia với các bác cho vui. Tuy nhiên, tôi cũng cám ơn các bác đã lập nên 
một trang web có ý nghĩa. Sẽ tiếp tục giới thiệu ứng viên cho các bác. 
BSngoc 

Trả lời  
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6. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 7:32 sáng  

THÔNG BÁO SỐ 11: V/v Phong trọng tài JIPV 

Căn cứ 

1/ Đề nghị của một Editor thường trực, 

2/ Quá trình hoạt động của Phòng tranh luận khoa học cồng đồng, 

3/ Quá trình làm việc và quản lí của Managing Editor Giaosudom4. 

Nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp và khoa học của Tạp Chí GS Dỏm, tập thể 
Editors-in-Chief thống nhất phong Managing Editor Giaosudom4 làm Trọng tài 
JIPV, và làm trọng tài chính của Phòng tranh luận khoa học cồng đồng. 

Tạp Chí GS Dỏm xin chúc mừng Managing Editor Giaosudom4, và cũng xin chân thành 
cảm ơn Managing Editor Giaosudom4 đã tham gia quản lí và có rất nhiều đóng góp quan 
trọng cho hoạt động khoa học của Tạp Chí GS Dỏm trong thời gian qua. 

Tạp Chí GS Dỏm tin tưởng rằng Managing Editor Giaosudom4 sẽ là một Trọng tài khoa 
học và khách quan. 

Trân trọng kính báo, 

Giaosudom 

1st Editor-in-Chief 
______________ 

Giaosudom@: Nhưng Managing Editor Giaosudom4 vừa thông báo từ chức. 

Trả lời  

7. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:54 sáng  

THÔNG BÁO SỐ 12: V/v thành lập Phòng thống kê công trình khoa học 

Theo đề nghị của một Editor thường trực  

“nên có một nơi để lưu thống kê bài báo, sau đo chép link vào comment để tham 
khảo. Nếu post quá nhiều bài báo trong một comment thì rất khó theo dõi”, 
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JIPV xin thành lập Phòng thống kê công trình khoa học thuộc mục Zự trữ. Các bác có thể 
post thống kê bài báo ở đây, sau đó chép link vào comment đang tranh luận để thuận tiện 
cho mọi người theo dõi.  

Ngoài danh mục bài báo khoa học, mọi comments post trong Phòng này đều không được 
chấp nhận. 

JIPV xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bác. 

Trân trọng kính báo, 

Giaosudom 

1st Editor-in-Chief 

Trả lời  

8. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:50 sáng  

THÔNG BÁO SỐ 13: V/v Lũ lụt ở Miền Trung 

Hiện tại, lũ lụt đang tàn phá khủng khiếp và gây bao tang thương cho Đồng bào Miền 
Trung. Tạp Chí GS Dỏm xin chia sẽ nổi đau thương và mất mát đối với Đồng bào nơi 
đây, và xin kính gửi lời chia buồn đến gia quyến của những nạn nhân đã chết và mất tích 
do lũ gây ra.  

Trước cảnh đau buồn này, Ban Biên Tập tạp chí xin tạm đóng cửa Phòng tranh luận khoa 
học cộng đồng trong 3 ngày (08 – 10/10/2010) để tưởng niệm những nạn nhân đã chết 
trong cơn lũ quái ác này. 

Tạp Chí GS Dỏm kính chúc Đồng bào vùng lũ ở Miền Trung nhiều may mắn và sớm 
vượt qua khó khăn này. 

Trân trọng, 

Giaosudom 

1st Editor-in-Chief 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 1:26 sáng  
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Ủa, sao tôi đếm được 4 ngày cà? Đếm lại: 8, 9, 10, 11. Bốn ngày. Chính xác.  

Vậy câu hỏi là đóng cửa mấy ngày?  

Onlooker 
—————– 
Giaosudom@: Cảm ơn bác Trưởng phòng. Giaosudom đã sửa lại, và thành 
thật xin lỗi Lãnh đạo Phòng tranh luận khoa học cộng đồng và Độc giả. Đây 
là lỗi của Giaosudom, không phải lỗi của cậu đánh máy  

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:00 chiều  

Miền Trung đã có 52 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:03 chiều  

Hủy bắn pháo hoa dịp Đại lễ 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:04 chiều  

Hà Nội: Những hình ảnh tan hoang vì lốc xoáy 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:08 chiều  

3.000 người chịu đói, rét trong hang đá 

Trả lời  

o vuhuy đã nói 
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Tháng Mười 8, 2010 lúc 3:08 chiều  

NGHĨ VỀ QUÊ NGHÈO TRONG LŨ 

http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2575 

Trả lời  

o Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:18 chiều  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11522009 

At least 42 people have been killed and nine people hurt in a collision 
between a train and a small bus in eastern Ukraine, officials say. 

The president conveyed his condolences to the relatives of the victims and 
has declared Wednesday a national day of mourning. 

Trả lời  

9. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 12:55 chiều  

THÔNG BÁO SỐ 14: V/v Đề tài nghiên cứu cấp JIPV năm 2010 

Xuất phát từ những tuyên bố của một số người về việc Việt Nam sẽ có ít nhất một trường 
đại học đẳng cấp quốc tế top 200 năm 2020, và cũng để thực hiện (khác với phát động 
nhưng không làm hoặc làm dỏm) hoạt động (khác với phong trào) nghiên cứu khoa học 
trong JIPV, Tạp Chí GS Dỏm đề nghị một đề tài mang tính thời sự và rất hữu ích trong 
việc cải tổ khoa học Việt Nam như sau: 

1/ Tên đề tài: Tính khả thi của tuyên bố “Việt Nam sẽ có ít nhất một trường đại học đẳng 
cấp quốc tế top 200 năm 2020″. 

2/ Mục đích & nội dung: như đã nêu 

3/ Kinh phí: 0 (làm từ thiện) 

4/ Gợi ý:  

a) So sánh một trường đại học hàng đầu của Việt Nam với một đại học top 200 nào đó 
theo hai thời điểm: hiện tại và cách đây 10 năm (bao gồm hiện tại của một đại học hàng 
đầu của Việt Nam và quá khứ 10 năm trước của một đại học top 200). 
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b) Dự báo ranking của một đại học hàng đầu của Việt Nam trong 10 năm tới. 

c) Các phương pháp khác, miễn sao thực hiện đúng mục tiêu đề tài. 

5/ Đối tượng tham gia & thời gian: không giới hạn. 

6/ Công bố kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong Phòng tranh 
luận khoa học cộng đồng, chủ đề tài tự post kết quả nghiên cứu và bảo vệ kết quả nghiên 
cứu của mình. 

Trân trọng kính báo, 

Giaosudom, 1st Editor-in-Chief 

Trả lời  

o Thuykieu đã nói 

Tháng Mười 8, 2010 lúc 11:49 chiều  

Hoan hô. Tôi đăng ký một suất. Tôi đang nghiên cứu, sẽ công bố kết quả khi hoàn 
thành. 

Trả lời  

10. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:45 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-thong-tin-va-tuyen-
truy%E1%BB%81n-trung-th%E1%BB%B1c/com... [...] 

Trả lời  
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Viện vinh danh Nhà khoa học 
Viện vinh danh Nhà khoa học có công bố ISI tiêu biểu 

 Viện trưởng: Editor Chim_Nhon 
Mục đích: Vinh danh những nhà khoa học Việt Nam có nhiều công bố ISI. 

 

Tiêu chuẩn một nhà khoa học được chọn vào danh sách công bố ISI của Journal of 
Incompetent Professors in Vietnam – JIPV – Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam: 

A/ Đối tượng và chuẩn: Đại học >= 5, ThS >= 7, TS >= 10, PGS >= 15, GS >= 20. 

B/ Điều kiện bắt buộc: 

B1. Đại học, ThS, TS, PGS , GS tương ứng phải là main author của ít nhất 2, 3, 5, 7, 10 ISI 
papers. 

B2. Có ít hơn 1/2 ISI papers xếp áp chót bảng xếp hạng của chuyên ngành hẹp (n: số tạp 
chí ISI chuyên ngành hẹp, i-rank: ranking của bài i, i là áp chót iff 3/4 i<= i-rank <= n). 

C/ Đối tượng ưu tiên (giảm vài đơn vị, tuỳ trường hợp): 

C1. Không thuộc Hà Nội và TPHCM. 

C2. Có bài top 10 trong chuyên ngành hẹp. 

C3. Tuổi đời còn trẻ, có những phát biểu tâm quyết với khoa học nghiêm túc trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 
 
====================================================== 

Xin giới thiệu công bố ISI của một số nhà khoa học. Bác nào phát hiện thông kê chưa chính xác 
thì xin vui lòng đóng góp, phát hiện nhà khoa học có nhiều công bố ISI xin giới thiệu. 

* PGS 2009 Phạm Đức Chính, Viện Cơ học: 65(23/07/2010). 

- Chinh PD: 53 (độc lập) 

- Pham DC: 12 (chưa đầy đủ, chưa thống kê công trình ISI PGS Chính cống bố khi nghiên cứu ở 
nước ngoài). 

http://chimnhon.wordpress.com/�


- Ý kiến của JIPV’s Editors về ứng viên: 

Editor inhainha: “Mặc dù bác Chính đã đăng bài về ISI nhiều lần trên báo chí, nhưng em cảm 
nhận thấy hiệu quả chưa đến đâu, vẫn còn rất nhiều nhà khoa học chưa biết ISI là cái gì vì thế 
nên cần đẩy mạnh tuyên truyền về ISI hơn nữa.” 

Hầu hết đứng tên độc lập, chẳng có đứng chung với Hàn, Úc gì cả. 

Tiện thể, em cũng tìm và thấy được bác Chính có nhiều bài báo được công bố trong các tạp chí 
TOP sau (có cả tạp chí TOP 1): 

PHYSICAL REVIEW E has an Impact Factor of 2.400. 
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 28 8 Q2 
PHYSICS, MATHEMATICAL 47 5 Q1 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY has an Impact Factor of 4.791. 
ENGINEERING, MECHANICAL 115 3 Q1 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 19 Q1 
MECHANICS 123 4 Q1 

ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS has an Impact Factor of 2.331. 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 80 5 Q1 
MECHANICS 123 8 Q1 

JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS has an Impact Factor of 3.317. 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 29 Q1 
MECHANICS 123 5 Q1 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 66 13 Q1 

PHYSICAL REVIEW B has an Impact Factor of 3.475. 
PHYSICS, CONDENSED MATTER 66 12 Q1 

ACTA MATERIALIA has an Impact Factor of 3.760. 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 212 27 Q1 
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING 70 1 Q1 

JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS has an Impact Factor of 2.000. 
MECHANICS 123 12 Q1 

PS: con số ở cột thứ nhất là số tạp chí được xếp hạng trong chuyên ngành. Con số ở cột thứ hai 
là xếp hạng trong chuyên ngành. 
Có một vài tạp chí bị văng ra khỏi top 10 năm 2009, nhưng trong năm 2008 vẫn nằm trong top 
10 là Physical Review B và JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 

Editor TCHGDD2010: Nhà khoa học như bác Chính bây giờ không phải dễ tìm ở Việt Nam. 
Những người đương chức ít khi nào dám dũng cảm nói lên sự thật vì lợi ích chung như bác 



Chính, đa số tự câm tự điếc để kiếm ăn, miễn sao no bụng thôi, khoa học bèo thì kệ miễn sao họ 
béo được rồi. Một số người sau khi về hưu thì mới lên tiếng này nọ và chả ai nghe. … Bác ấy 
không hèn nhác như một số người có mác “GS.TSKH ” và có khi có cả “VS”, chỉ biết lo cái 
bụng của họ, lo rút các đề tài nhưng chỉ làm những kết quả không dỏm thì cũng chỉ tầm thường. 
Theo thông tin tình báo thì những kẻ đó “vui mừng như mới nhớn” khi có một ông Mỹ gốc Nga 
viết bài “ca ngợi thành tích khoa học” của Việt Nam một cách mù quáng. 

Editor Hội Viên.Hội Toán Học: ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS: ai 
có bài trên đây thì dân Toán như tôi xin gọi bằng THẦY. Tạp chí này được MathScinet liệt kê 
vào nhóm 10 tạp chí hàng đầu. Còn những PHYSICAL REVIEW đa số là uy tín, và bác inha đã 
chỉ ra IF. Tôi thấy bác Chính cần phải teach mọi người về ISI nhiều hơn nữa vì hiện nay rất 
nhiều nhiều người chưa hiểu đúng ISI, phần nhiều là PGS, GS dỏm và học trò của họ. 

 

* GS Ngô Việt Trung, Viện Toán học: 72 (Trung NV) 

* TS Trần Tịnh Hiền, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 166 (Hien TT, TPHCM, Vietnam) 

*GS 2009 Võ Văn Hoàng, ĐHBK TPHCM: 18 

*GS Hoàng Tụy , Viện Toán học: 60 (5/7/2010). 

*GS Hồ Tú Bảo, Viện Công nghệ Thông tin: 47 (Ho TB). 

* GS Hoàng Xuân Phú, Viện Toán học: 31 (Phu HX, được đề cử bởi Vinh-SP). 

* GS Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học: 39 (Yen ND, được đề cử bởi Vinh-SP). 

* TS Phạm Hữu Anh Ngọc, ĐHSP Huế: 26 (Ngoc PHA, đề cử bởi CTA2010). 

* Thạc sĩ Ngô Quốc Anh, ĐHKHTN Hà Nội: 16 (Ngo QA=7, Anh NQ =0, CTA2010 đề cử và 
cung cấp số lượng 16 (mới nhận đăng, Web of Science chưa thống kê)). 

* GS Đoàn Nhật Quang, Viện Vật lí: 37 (Quang DN, ME4′s comment “bác Quang thật sự xuất 
sắc. Hầu hết các bài đều chỉ đứng first authors, chỉ có duy nhất 1 bài không phải là main 
author”). 

* GS Đinh Nho Hào, Viện toán học: 28 (đề cử bởi CTA2010). 

* GS Vũ Ngọc Phát, Viện toán học: 30 (đề cử bởi CTA2010). 

* GS Phan Quốc Khánh, ĐHQT TPHCM: 44 (đề cử bởi CTA2010, thống kê bổ sung: Sao 
Sang). 
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* TS Nguyễn Thành Long, ĐHKHTN TPHCM: 44 (đề cử bởi CTA2010). 

* GS Đặng Đình Áng, ĐHKHTN TPHCM: 36 (đề cử bởi CTA2010). 

* TS Nguyễn Quốc Hưng (cơ khí), Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: 16 (đề cử: inhainha, 
chưa tính các bài mới nhận đăng). 

* GS Nguyễn Hữu Đức, ĐHQG Hà Nội: 85. 

* GS Nguyễn Phú Thùy , ĐH Công Nghệ Hà Nội: 78. 

* GS Nguyễn Xuân Phúc , Viện Khoa Học Vật Liêu: 74 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa 
thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* GS Nguyễn Châu , ĐHKHTN Hà Nội: 73 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa thống kê địa 
chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* GS Thân Đức Hiền , ĐHBK Hà Nội: 58 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa thống kê địa 
chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* Thạc sĩ Nguyễn Hoan Phú, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 37 (thống kê với địa chỉ Việt 
Nam, chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* Bác sĩ Trần Thị Hồng Châu, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 48 (thống kê với địa chỉ Việt 
Nam, chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* TS Trần Quang Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM: 38 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, 
chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* Bác sĩ Nguyễn Thị Dung, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 19 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, 
chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM: 21 (thống kê với địa chỉ 
Việt Nam, chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* GS Trần Thoại Duy Bảo, Viện Vật Lý TPHCM: 38 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa 
thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* GS Lê Tuấn Hoa, Viện toán học: 32 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa thống kê địa chỉ 
“bên Nga, bên Đức”, giới thiệu: Hội Viên.Hội Toán Học). 

* TS Nguyễn Xuân Hùng, ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM: 25 (giới thiệu: thai hoang chien, 
reviewed by Viện trưởng chim_nhon ngày 8/8/2010, JIPV’s comment: trẻ mà giỏi quá). 

* TS Nguyễn Thời Trung, ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM: 24 (giới thiệu: thai hoang chien, 
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reviewed by Viện trưởng chim_nhon ngày 8/8/2010, JIPV’s comment: trẻ mà giỏi quá). 

* Bác sĩ Nguyễn Minh Dũng, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 37 (thống kê với địa chỉ Việt 
Nam, chưa thống kê địa chỉ “bên Nga, bên Đức”). 

* Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Mai, Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM: 37 (thống kê với địa chỉ Việt 
Nam, chưa thống kê địa chỉ bên ” Nga, Đức, Tàu,…”). 

* PGS Nguyễn Trần Hiển, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: 36 (thống kê với địa chỉ Việt 
Nam, chưa thống kê địa chỉ bên ” Nga, Đức, Tàu,…”). 

* GS Nguyễn Công Khẩn, Viện Dinh Dưỡng Trung ương: 36 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, 
chưa thống kê địa chỉ bên ” Nga, Đức, Tàu,…”). 

* GS Trần Văn Sung, Viện Hóa học: 26 (thống kê với địa chỉ Việt Nam, chưa thống kê địa chỉ 
bên ” Nga, Đức, Tàu,…”). 

* PGS Trần Minh Tiến, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật Lý: 25. (17 bài độc lập; Top 
10: 13 bài Phys. Rev. B (9 bài độc lập), IF=3.322, PHYSICS, CONDENSED MATTER; 
submitted by TCHGGD) . 

* PGS Nguyễn Anh Kỳ, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật Lý: 14 (5 bài top 10; 
communicated by Editor inhainha) . 

* GS Nguyễn Ái Việt, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật lí: 41 ( 6 bài top 10 checked by 
Editor inhainha). 

* TS Phùng Văn Đồng, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật lí: 15 (7 bài top 10; 
communicated by Editor inhainha) 

* PGS Nguyễn Bá Ân, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật lí: 113 (53 bài top 10; 
communicated by Editor inhainha) 

* GS Hoàng Ngọc Long, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật lí: 53 (22 bài top 10; 
communicated by Editor inhainha) 

*TS Trịnh Xuân Hoàng, Trung Tâm Vật Lý lý thuyết, Viện Vật lí: 36 (23 bài top 10, đặc biệt 
anh có 5 công trình trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America; communicated by Editor inhainha). 

* PGS Đặng Đức Trọng, Khoa Toán – tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM: 20 
(communicated by Editor Hoa1950). 

* GS Dương Minh Đức, Khoa Toán – tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM: 22 
(communicated by Editor Hoa1950). 
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* Cố PGS Phạm Anh Minh, Trường ĐH Khoa học Huế: 27 (communicated by Editor 
chim_nhon). Editor chim_nhon phát biểu cảm nghĩ: “Tôi viết đề cử này thay lời tri ân tới người 
Thầy đã quá cố cùng với học trò của Thầy.” 

* GS Nguyễn Hữu Công, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội: 27 
(communicated by Editor chim_nhon). 

* GS Nguyễn Hữu Việt Hưng, ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội: 21 (submitted by Editor 
okounkov). 

* PGS Nguyễn Quốc Thắng, Viện Toán học: 31 (submitted by Editor okounkov). 

* PGS Nguyễn Văn Khiêm, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa: 30 (submitted by Editor 
inhainha). 

* TS Lê Viết Báu, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa: 17 (submitted by Editor inhainha). 

* GS Phan Hồng Khôi, Viện khoa học vật liệu: 23 (submitted by Editor inhainha). 

* GS Nguyễn Hoàng Lương, ĐHKHTN Hà Nội: 32 (submitted by Editor inhainha). 

* PGS Phan Văn Kiệm, Viện Hóa sinh biển – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 23 (10 
MA, submitted by Editor GS Ngang, recommended by Editor chim_nhon). 

* PGS Phùng Hồ Hải, Viện Toán học: 20 (16/8/2010, submitted by Ghét Dỏm, reviewed by 
4th Managing Editor and Viện trưởng Chim_nhon). Hội Toán Học‘s comment: ứng viên có 
bài trên ADVANCES IN MATHEMATICS, tạp chí tốt trong toán. 

* TS Nguyễn Tiến Đạt, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên: 35 bài ISI (11 FA, 20/8/2010, 
submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon). 

* PGS Phan Minh Giang, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia HN: 24 (17 FA, 20/8/2010, 
submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon). 

*TS Phạm Cẩm Nam, ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng: 25 (7 FA, 20/8/2010, submitted by 
giaosudom4, reviewed by chim_nhon). 

*PGS Nguyễn Hải Nam, ĐH Dược Hà Nội: 30 (16 FA, 20/8/2010, submitted by giaosudom4, 
reviewed by chim_nhon). 

* PGS Trần Diệp Tuấn, Trường ĐH Y Dược TPHCM: 20 (8FA + B2, 23/8/2010), submitted 
by Guest Editor BSL, reviewed by Editor Chim_Nhon and Guest Editor Le Quoc Hung. Editor 
Chim_Nhon’s comment: “… ghi nhận ứng viên có 1 bài là first author trong một tạp chí tốt: for 
2009, the journal PAIN has an Impact Factor of 5.371.” 

* TS Thái Khắc Minh, Trường ĐH Y Dược TPHCM: 11 (5FA, 1CA, 23-08-2010); submitted by 
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and reviewed by Le Quoc Hung; recommended by Chim_Nhon; LQH’s comment “Main 
author in Current Medicinal Chemistry, IF = 4.7, ranking (2009): 4th of 46 Chemistry 
Medicinal, 26th of 236 Pharmacology & Pharmacy”; JIPV’s comment “how excellent this 
scholar is”. 

*TS Hồ Trung Dũng, Viện Vật Lý Tp. Hồ Chí Minh: 39 (reviewed by Editor chim_nhon): 

• Editor chim_nhon “16FA, ứng viên có 12 bài FA là các bài nằm trong TOP10: 
PHYSICAL REVIEW A, PHYSICAL REVIEW LETTERS” 

• Editor Hội Toán học “Xin bái bái phục. Cảm thấy nhục nhã cho ngành Toán quá các bác 
ơi.” 

* TS Huỳnh Văn Ngãi, ĐH Quy Nhơn: 13 (recommended by Giaosudom4, reviewed by 
Chim_nhon) 

• FA = 13 bài. 

• Ứng viên có 2 bài TOP10 là MATHEMATICAL PROGRAMMING, trong chuyên 
ngành hẹp MATHEMATICS, APPLIED. 

* TS Cung Thế Anh, ĐHSP Hà Nội: 12 (reviewed by Chim_nhon): 

• Ứng viên có 01 bài MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES là tạp chí TOP 9 trong chuyên ngành hẹp: For 2009, the journal 
MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES has an Impact 
Factor of 2.095. MATHEMATICS, APPLIED 204 9 Q1 

* TS Lâm Quốc Anh, ĐH Cần Thơ: 14 (reviewed by Chim_nhon, Giaosudom4) 

* TS Đỗ Thị Thanh Hương, ĐH Cần Thơ: 16 (reviewed by Chim_nhon, Giaosudom4) 

• Có FA = 7. 

• Có 01 bài là FA ở tạp chí AQUACULTURE, là tạp chí TOP8 trong chuyên ngành hẹp: 
For 2009, the journal AQUACULTURE has an Impact Factor of 1.925. FISHERIES 42 
8 Q1 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 88 23 Q2 

(còn tiếp) 

************************************************** 

Dưới đây là phần thảo luận của JIPV trong quá trình chọn 
vinh danh các Nhà khoa học. 
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Những tranh luận trước đây 

167 phản hồi tới “Viện vinh danh Nhà khoa học” 

1. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 9:02 sáng  

Những thảo luận trước đây 

Trả lời  

2. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:31 chiều  

Xin cập nhật ISI 2 ứng viên, review ngày 8 tháng 8 năm 2010: 

- TS Nguyễn Xuân Hùng có tên trong 25 bài ISI. 
http://www.tdt.edu.vn/lang-vi/gioi-thieu/thong-tin-giang-vien/khoa-ky-thuat-cong-
trinh/600-ts-nguyen-xuan-hung 

- TS Nguyễn Thời Trung có tên trong 24 bài ISI. 
http://tdt.edu.vn/lang-vi/gioi-thieu/thong-tin-giang-vien/khoa-ky-thuat-cong-trinh/599-ts-
nguyen-thoi-trung- 

@Admin: Bác update hộ số bài ISI của 2 TS này nhé. Thanks! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:43 chiều  

Rồi! Khà Khà Thanks. 

Trả lời  

3. Nguyen Tan đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 2:06 chiều  

Tôi xin có ý kiến các bác nên xếp hạng các nhà khoa học Việt Nam ở trang này. Các bác 
truy nhập được Web of Science thì tìm tổng số trích dẫn và chỉ số H. Sau đó sếp hạng 
theo chỉ số H, nếu H bằng nhau thì xếp theo số trích dẫn hay số trích dẫn trên một bài 
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báo. Nếu được rank cả các bác Việt Kiều vào một bảng riêng. Nhân dân cũng quan tâm 
đến các bác Việt Kiều nổi trên Internet xem thật giả thế nào. Có thể bắt đầu bằng danh 
sách ở đây: 
http://www.trungthanh.com/links/Special:Vpwiki 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 4:10 chiều  

JIPV chỉ xét dỏm, không xét xịn nên không có chủ trương xếp hạng các nhà khoa 
học VN, mong bác thông cảm. Ngoài ra, JIPV chỉ xét những nhà khoa học là 
người VN hoặc Việt kiều đang làm việc trong nước, chứ không chủ trương xét 
những nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài vì nói cho cùng họ có giỏi hay 
dỏm thì nước nơi họ làm việc mới được thụ hưởng, chẳng ảnh hưởng gì đến VN 
cả. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:41 sáng  

Nếu để ý có thể thấy, GS Ngô Bảo Châu cũng không có trong danh sách 
trên vì GS Ngô Bảo Châu không đang làm việc tại VN 

Trả lời  

 Nguyen Tan đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:00 sáng  

Ý tôi là để xếp hạng và so sánh một cách chủ quan. Chảng hạn, cùng là 
GS Việt Nam chân chính, sự khác biệt giữa trong và ngoài nước là bao 
nhiêu. Và qua đấy sẽ thấy rõ là năng suất khoa học của người Việt Nam 
thấp là do ảnh hưởng của thế chế và môi trường hay là do chúng ta có 
gene ngu. Tôi không nghĩ là các bác Việt Kiều nghiên cứu khoa học xuất 
sắc đâu.  

Ít ra thì cũng nên có một số thông tin tích cực để thế hệ các nhà khoa học 
VN trẻ phấn đấu.  

Nếu các bác chỉ đăng thông tin các GS đang làm ở Việt Nam, xin bác tìm 
cho GS Võ Văn Tới ở đại học Quốc Tế: 
http://www.hcmiu.edu.vn/bme/ 
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GS Huỳnh Hữu Tuệ ĐH Bắc Hà: 
http://www.bhiu.edu.vn/ 

GS Nguyễn Đăng Hưng ở ĐH Bách Khoa: 
http://www.ndanghung.com/ 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 12:47 chiều  

GS Võ Văn Tới có khoảng 10 bài, trong đó có một số bài trong tạp chí TOP. 
GS Huỳnh Hữu Tuệ có khoảng 20 bài, đa số IEEE. 
GS Nguyễn Đăng Hưng có rất nhiều bài, chỉ tính từ 1993 trở lại đây là khoảng 30 
bài. 
Mục đích của JIPV là thúc đẩy nền khoa học nước nhà chứ không có ý định xếp 
hạng hoặc chạy theo việc phân định hơn thua trong nghiên cứu khoa học vì vậy 
rất tiếc những yêu cầu của bác, JIPV không được đáp ứng được. Rất cám ơn đóng 
góp của bác. 

Trả lời  

 Nguyen Tan đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:39 sáng  

Cám ơn bác, như vậy thành tích của các bác GS Viêt Kiều senior như vậy 
cũng không có gì là xuất sắc lắm. Chắc tại gien khoa học của người Việt 
chúng ta hơi bị yếu. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:48 sáng  

“senior” là do các bác “ca” đấy chứ. Trong 3 vị trên chỉ có GS Nguyễn 
Đăng Hưng đạt đẳng cấp thực sự. 2 vị còn lại trình độ cũng bình thường, 
sau khi về VN được báo chí Vn “tung hô” nên mới như thế, chứ có liên 
quan gì gene giếc ở đây hả bác?. 

Trả lời  

4. Khách đã nói 
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Tháng Tám 15, 2010 lúc 7:56 chiều  

Tôi có biết PGS. Nguyễn Văn Khiêm và TS. Lê Viết Báu. Để JIPV có thể nhìn nhận 
khách quan hơn, tôi xin góp ý rằng phần lớn những bài báo của hai vị này thực hiện là ở 
Viện khoa học vật liệu, VKHVN (cùng nhóm với GS Nguyễn Xuân Phúc, PGS Lê Văn 
Hồng mà JIPV đã vinh danh), nơi có phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về khoa học 
vật liệu, chứ không phải ở tỉnh lẻ như editor inhaiha comment. Mong Editor inhaiha nên 
review kỹ các bài báo với affiliation cụ thể để có nhận xét chính xác hơn.  

Còn nhân tiện bài báo Phys. Rev. B 59, 4189 (1999) với 141 lượt trích dẫn, tôi đề nghị 
JIPV vinh danh tác giả chính của bài báo này, TS Đào Nguyễn Hoài Nam, cán bộ thuộc 
biên chế viện khoa học vật liệu, VKHVN, hiện nay đang làm postdoc tại Mỹ. TS Nam là 
first author của rất nhiều tạp chí uy tín trong Physics: condensed matter như Phys. Rev. 
B, J. Appl. Phys. và Appl. Phys. Lett. với số citation khá cao như Phys. Rev. B 62, 8989 
(40 cites), Phys. Rev. B 62, 1027 (30 cites) … 

Chúc JIPV một tuần làm việc tốt. 

Trả lời  

o Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 8:18 chiều  

Bác inhainha ca tác giả phụ thì nên cẩn thận. Thông tin bác Khách nêu rất hay. 
Cần phải xét lại affiliation cho đầy đủ để có cái nhìn khách quan hơn. 

Trả lời  

5. Ghét Dỏm đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:35 sáng  

Kính chuyển JIPV xét vinh danh hai nhà Toán học: PGS Phùng Hồ Hải, Viện toán học, 
và TS Mai Đức Thành, ĐH Quốc tế TPHCM. Xin cám ơn nhiều. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:46 sáng  

Author=(hai ph) 
Refined by: Subject Areas=( MATHEMATICS OR PHYSICS, 
MATHEMATICAL OR MATHEMATICS, APPLIED ) 
1. Title: THE FUNDAMENTAL GROUPOID SCHEME AND APPLICATIONS 
Author(s): Esnault H, Hai PH 
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Source: ANNALES DE L INSTITUT FOURIER Volume: 58 Issue: 7 Pages: 
2381-2412 Published: 2008 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
2. Title: An embedding theorem for abelian monoidal categories (vol 132, pg 27, 
2002) 
Author(s): Hai PH 
Source: COMPOSITIO MATHEMATICA Volume: 144 Issue: 5 Pages: 1349-
1350 Published: SEP 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
3. Title: Tannaka-Krein duality for Hopf algebroids 
Author(s): Hai PH 
Source: ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 167 Issue: 1 Pages: 
193-225 Published: JAN 2008 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
4. Title: N-homogeneous superalgebras 
Author(s): Hai PH, Kriegk B, Lorenz M 
Source: JOURNAL OF NONCOMMUTATIVE GEOMETRY Volume: 2 Issue: 1 
Pages: 1-51 Published: 2008 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
5. Title: Packets in Grothendieck’s section conjecture 
Author(s): Esnault H, Hai PH 
Source: ADVANCES IN MATHEMATICS Volume: 218 Issue: 2 Pages: 395-416 
Published: JUN 1 2008 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
6. Title: Koszul algebras and the quantum Macmahon master theorem 
Author(s): Hai PH, Lorenz M 
Source: BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 
39 Pages: 667-676 Part: Part 4 Published: AUG 2007 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
7. Title: The Gauss-Manin connection and Tannaka duality 
Author(s): Esnault H, Hai PH 
Source: INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES Article 
Number: 93978 Published: 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: The homological determinant of quantum groups of type A 
Author(s): Hai PH 
Source: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 
Volume: 133 Issue: 7 Pages: 1897-1905 Published: 2005 
Times Cited: 1 



Context Sensitive Links 
9. Title: Irreducible representations of quantum linear groups of type A(1 vertical 
bar 0) 
Author(s): Dung NTP, Hai PH 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 282 Issue: 2 Pages: 809-830 
Published: DEC 15 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
10. Title: On the Poincare series of quadratic algebras associated to Hecke 
symmetries 
Author(s): Dung NP, Hai PH 
Source: INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES Issue: 40 
Pages: 2193-2203 Published: 2003 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
11. Title: An embedding theorem for Abelian monoidal categories 
Author(s): Hai PH 
Source: COMPOSITIO MATHEMATICA Volume: 132 Issue: 1 Pages: 27-48 
Published: MAY 2002 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
12. Title: Characters of quantum groups of type A(n) 
Author(s): Hai PH 
Source: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Volume: 30 Issue: 3 Pages: 1085-
1117 Published: 2002 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
13. Title: Realizations of quantum hom-spaces, invariant theory, and quantum 
determinantal ideals 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 248 Issue: 1 Pages: 50-84 
Published: FEB 1 2002 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
14. Title: Splitting comodules over Hopf algebras and application to 
representation theory of quantum groups of type A(0 vertical bar 0) 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 245 Issue: 1 Pages: 20-41 
Published: NOV 1 2001 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
15. Title: On matrix quantum groups of type A(n) 
Author(s): Hai PH 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 11 Issue: 
9 Pages: 1115-1146 Published: DEC 2000 
Times Cited: 9 



Context Sensitive Links 
16. Title: Hecke symmetries 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Volume: 152 Issue: 
1-3 Pages: 109-121 Published: SEP 15 2000 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
17. Title: Central bialgebras in braided categories and coquasitriangular structures 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Volume: 140 Issue: 3 
Pages: 229-250 Published: AUG 6 1999 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
18. Title: On the structure of quantum super groups GL(q)(m vertical bar n) 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 211 Issue: 2 Pages: 363-383 
Published: JAN 15 1999 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
19. Title: Koszul property and Poincare series of matrix bialgebras of type A(n) 
Author(s): Hai PH 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 192 Issue: 2 Pages: 734-748 
Published: JUN 15 1997 
Times Cited: 10 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
20. Title: POINCARE-SERIES OF QUANTUM MATRIX BIALGEBRAS 
DETERMINED BY A PAIR OF QUANTUM SPACES 
Author(s): HAI PH 
Source: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Volume: 23 Issue: 3 Pages: 879-
890 Published: 1995 
Times Cited: 0 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:56 sáng  

2. Title: Global existence of diffusive-dispersive traveling waves for general flux 
functions 
Author(s): Mai DT 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 
Volume: 72 Issue: 1 Pages: 231-239 Published: JAN 1 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: A well-balanced scheme for a one-pressure model of two-phase flows 
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Author(s): Mai DT, Ismail AIM 
Source: PHYSICA SCRIPTA Volume: 79 Issue: 6 Article Number: 065401 
Published: JUN 2009 
Times Cited: 0  

1. Title: Attractor and traveling waves of a fluid with nonlinear diffusion and 
dispersion 
Author(s): Thanh MD 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 
Volume: 72 Issue: 6 Pages: 3136-3149 Published: MAR 15 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: The minimum entropy principle for compressible fluid flows in a nozzle 
with discontinuous cross-section 
Author(s): Kroner D, LeFloch PG, Thanh MD 
Source: ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL 
ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE 
NUMERIQUE Volume: 42 Issue: 3 Pages: 425-442 Published: MAY-JUN 2008 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
3. Title: The Riemann problem for the shallow water equations with 
discontinuous topography 
Author(s): Lefloch PG, Thanh MD 
Source: COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES Volume: 5 
Issue: 4 Pages: 865-885 Published: 2007 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
4. Title: Global existence for phase transition problems via a variational scheme 
Author(s): Rohde C, Thanh MD 
Source: JOURNAL OF HYPERBOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS Volume: 
1 Issue: 4 Pages: 747-768 Published: DEC 2004 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
5. Title: Numerical solutions to compressible flows in a nozzle with variable 
cross-section 
Author(s): Kroner D, Thanh MD 
Source: SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS Volume: 43 Issue: 2 
Pages: 796-824 Published: 2005 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
6. Title: Properties of Rankine-Hugoniot curves for van der waals fluids 
Author(s): LeFloch PG, Thanh MD 
Source: JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED 
MATHEMATICS Volume: 20 Issue: 2 Pages: 211-238 Published: JUN 2003 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 



7. Title: Hyperbolic systems of conservation laws with Lipschitz continuous flux-
functions: The Riemann problem 
Author(s): Correia J, LeFloch PG, Thanh MD 
Source: BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMATICA 
Volume: 32 Issue: 3 Pages: 271-301 Published: NOV 2001 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
8. Title: Non-classical Riemann solvers and kinetic relations. II An hyperbolic-
elliptic model of phase-transition dynamics 
Author(s): LeFloch PG, Thanh MD 
Source: PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH 
SECTION A-MATHEMATICS Volume: 132 Pages: 181-219 Part: Part 1 
Published: 2002 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
9. Title: Nonclassical Riemann solvers and kinetic relations I. A nonconvex 
hyperbolic model of phase transitions 
Author(s): LeFloch PG, Thanh MD 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 
Volume: 52 Issue: 4 Pages: 597-619 Published: JUL 2001 
Times Cited: 12  

TS Thành chỉ là main author ở 3 bài đầu tiên nên nhờ bác Chimnhon xem xét và 
quyết định trường hợp này 

Trả lời  
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Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:19 sáng  

Ý kiến cá nhân của tôi: 
- PGS Phùng Hồ Hải đủ tiêu chuẩn vào Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học VIỆT NAM 

- Còn TS. Mai Đức Thành chỉ có 
+ 3 bài là first author 
+ 8 bài last auhtor (nhưng không có bài nào là corresponding author) 
==> 3 bài ISI là main author. 
Do vậy, chiếu theo quy định số bài ISI của Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học VIỆT NAM, 
ứng viên chưa đủ tiêu chuẩn. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 
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Các bác xem lại trường hợp MĐT coi: 

http://www.hcmiu.edu.vn/math/mdt2.htm#Publications 

Tui nghĩ có khi dân toán dùng ABC. TK 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 3:59 chiều  

Cảm ơn bác Hội Toán Học đã có thông tin kịp thời. 

Sử dụng Web of Science tìm kiếm không thấy 2 bài: 
M.D. Thanh, The Riemann problem for a non-isentropic fluid in a nozzle 
with discontinuous cross-sectional area, SIAM J. Appl. Math., 
69(6),1501—1519, 2009.  

P.G. LeFloch and M.D. Thanh, The Riemann problem for fluid flows in a 
nozzle with discontinuous cross-section, Comm. Math. Sci., 1(4) 2003, 
763-797. 

Theo homepage ứng viên tự công bố, ứng viên có 
- 4 bài là first author 
- ko bài last author là corresponding author 
- Các corresponding author đều là tác giả đầu ==> không có cơ sở khẳng 
định dùng ABC trong author list). 
Do đó, nếu xét tiêu chuẩn của Viện Vinh Danh, ứng viên vẫn thiếu 1 bài 
ISI là main author nữa. Do đó, các bác/Admin thảo luận quyết định trường 
hợp này nhé. 

Kết quả cụ thể: 
1. M.D. Thanh, Attractor and traveling waves of a fluid with nonlinear 
diffusion and dispersion, Nonlinear Analysis: Theory, Methods and 
Applications, DOI: 10.1016/j.na.2009.12.003 
2. M.D. Thanh, Global existence of diffusive_dispersive traveling waves 
for general flux functions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods and 
Applications, Volume 72, Number 1, 231-239, 2010 
3. M.D. Thanh, The Riemann problem for a non-isentropic fluid in a 
nozzle with discontinuous cross-sectional area, SIAM J. Appl. Math., 
69(6),1501—1519, 2009. 
4. M.D.Thanh and A.Izani Md. Ismail, Well-balanced scheme for a one-
pressure model of two-phase flows, Physica Scripta, 79, 2009. 
5. D. Kröner, P.G. LeFloch, and M.D. Thanh, The minimum entropy 
principle for fluid flows in a nozzle with discontinuous cross-section, 
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ESAIM: Math. Model. & Num. Anal. (M2AN), 42 (2008), 425-442. 
6. P.G. LeFloch and M.D. Thanh, The Riemann problem for shallow water 
equations with discontinuous topography, Com. Math. Sci., 5(4), (2007) 
865-885. 
7. D. Kröner and M.D. Thanh, Numerical solutions to compressible flows 
in a nozzle with variable cross-section, SIAM J. Numer. Anal. 43(2), 
(2005) 796—824. 
8. C. Rohde and M.D. Thanh, Global existence for phase transition 
problems via a variational scheme, J. Hyp. Diff. Eqs., 1(4) (2004), 747-
768. 
9. P.G. LeFloch and M.D. Thanh, The Riemann problem for fluid flows in 
a nozzle with discontinuous cross-section, Comm. Math. Sci., 1(4) 2003, 
763-797. 
10. P.G. LeFloch and M.D. Thanh, Properties of Rankine-Hugoniot curves 
for Van der Waals fluid flows, Japan J. Indus. & Appl. Math., 20 (2), 
(2003), 211-238. 
11. P.G. LeFloch and M.D. Thanh, Non-classical Riemann solvers and 
kinetic relations. II. An hyperbolic-elliptic model of phase-transition 
dynamics, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 132 (2002), no. 1, 181–219. 
12. J.M. Correia, P.G. LeFloch and M.D. Thanh, Hyperbolic Systems of 
Conservation Laws with Lipschitz Flux-Functions: the Riemann Problem, 
Bol. Soc. Brasil Mat., 32 (2001), No. 3, 271-301. 
13. P.G. LeFloch and M.D. Thanh, Nonclassical Riemann solvers and 
kinetic relations. I. A nonconvex hyperbolic model of phase transitions, Z. 
Angew. Math. Phys. 52 (2001), no. 4, 597–619. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:53 chiều  

JIPV@: Đối với ứng viên MĐT, JIPV không có ý kiến, tuỳ Editors 
xem xét. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 10:59 sáng  

PHH có bài trên ADVANCES IN MATHEMATICS, tạp chí tốt trong toán. Tôi 
thấy trong list PHH dùng ABC. Do đó không nên list CA, MA! 

Trả lời  
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o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:49 chiều  

JIPV@: Chấp nhận phản biện của ME4 và đề nghị của Viện trưởng 
Chim_nhon. Đã vinh danh PGS Phùng Hồ Hải. 

Trả lời  

7. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:19 sáng  

Theo thông tin tôi kiểm tra được thì bác Khách chỉ nói đúng một nửa.  

- PGS. Nguyễn Văn Khiêm có tên trong 30 bài ISI trong đó có 6 bài là first author, 1 bài 
last author (nhưng không phải là corresponding author) => 6 bài là main author. Quan 
trọng là tất cả các bài main author có affiliation là “Hongduc Univ, Dept Sci & Technol, 
Thanhhoa, Vietnam” và ứng viên vẫn tiếp tục là first author trong những năm 2009-2010. 

- TS. Lê Viết Báu có tên trong 18 bài ISI trong đó có 4 bài là first author. Trong đó có 3 
bài first author là “Hongduc Univ, Dept Sci & Technol, Thanhhoa, Vietnam” và ứng viên 
vẫn tiếp tục là first author trong những năm 2009-2010. 

Theo tôi vẫn giữ 2 bác này trong Viện Vinh Danh vì các điều kiện “Không thuộc Hà Nội 
và TPHCM” và vẫn tiếp tục publish đều đặn trong những năm gần đây. 

Kết quả cụ thể: 
PGS. Nguyễn Văn Khiêm(30) 
1. Title: Electrical and magnetic behavior of La0.7Ca0.3MnO3/La0.7Sr0.2Ca0.1MnO3 
composites 
Author(s): Phong, PT; Dai, NV; Manh, DH, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 322 
Issue: 18 Pages: 2737-2741 Published: 2010 
Times Cited: 0  

2. Title: Observation of mixed-phase behavior in the Mn-doped cobaltite La0.7Sr0.3Co1-
xMnxO3 (x=0-0.5) 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Phuc, NX, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 322 
Issue: 6 Pages: 753-755 Published: 2010 
Times Cited: 1  

3. Title: Influence of Al2O3 on low-temperature resistivity minima in (1-
x)La0.7Ca0.3MnO3 + xAl(2)O(3) composites 
Author(s): Phong, PT; Dai, NV; Manh, DH, et al. 
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Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Volume: 485 Issue: 1-2 Pages: 
L39-L43 Published: 2009 
Times Cited: 0  

4. Title: Low-field magnetoresistance of (1-x)La0.7Ca0.3MnO3 + xAg composites 
Author(s): Phong, PT; Khiem, NV; Dai, NV, et al. 
Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Volume: 484 Issue: 1-2 Pages: 
12-16 Published: 2009 
Times Cited: 3  

5. Title: Electrical transport of (1-x)La0.7Ca0.3MnO3+xAl(2)O(3) composites 
Author(s): Phong, PT; Khiem, NV; Dai, NV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 321 
Issue: 19 Pages: 3330-3334 Published: 2009 
Times Cited: 2  

6. Title: Critical parameters near the ferromagnetic-paramagnetic phase transition in 
La(0.7)A(0.3)(Mn(1-x)b(x))O-3 (A = Sr; B = Ti and Al; x=0.0 and 0.05) compounds 
Author(s): Khiem, NV; Phong, PT; Bau, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 321 
Issue: 13 Pages: 2027-2031 Published: 2009 
Times Cited: 0  

7. Title: Electrical properties of Ag-La0.7Ca0.3MnO3 
Author(s): Khiem, NV; Phong, R; Dai, NV, et al. 
Source: MATERIALS LETTERS Volume: 63 Issue: 11 Pages: 899-902 Published: 2009 
Times Cited: 3  

8. Title: Influence of Al2O3 on low-field spin-polarized tunneling magnetoresistance of 
(1-x) La0.7Ca0.3MnO3+x Al2O3 composites 
Author(s): Phong, PT; Khiem, NV; Dai, NV, et al. 
Source: MATERIALS LETTERS Volume: 63 Issue: 3-4 Pages: 353-356 Published: 2009 
Times Cited: 7  

9. Title: Coexistence and conversion of phases in Ti-doped manganite observed by 
magnetization and transport measurements 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Nam, DNH, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 
Pages: 1439-1442 Published: 2008 
Times Cited: 1  

10. Title: Critical exponents for the ferromagnetic-paramagnetic transition in 
La0.7Sr0.3Mn0.8Ti0.2O3 
Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; Phong, PT, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 



Pages: 1518-1521 Published: 2008 
Times Cited: 2  

11. Title: Electrical and magnetic behaviors in Nd0.7Sr0.3MnO3 with different annealing 
periods 
Author(s): Phan, TL; Khiem, NV; Phuc, NX, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 304 
Issue: 1 Pages: E334-E336 Published: 2006 
Times Cited: 2  

12. Title: Selective dilution and magnetic properties of La0.7Sr0.3Mn1-xM ‘ O-x(3) (M ‘ 
= Al, Ti) 
Author(s): Nam, DNH; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 73 Issue: 18 Article Number: 184430 
Published: MAY 2006 
Times Cited: 16  

13. Title: ESR study of Sr-doped LaCoO3 cobaltites 
Author(s): Phan, TL; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS Volume: 242 
Issue: 7 Pages: 1522-1527 Published: JUN 2005 
Times Cited: 6  

14. Title: Effects of magnesium substitution on the magnetic properties of 
Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Tseggai, M; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY Volume: 178 Issue: 4 Pages: 
1203-1211 Published: APR 2005 
Times Cited: 1  

15. Title: Study of spin dynamics, cluster glass and spin glass behaviors in 
La0.5Sr0.5Co1-xFexO3 (x=0, 0.1) 
Author(s): Phan, TL; Phan, MH; Khiem, NV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 282 
Pages: 299-302 Published: 2004 
Times Cited: 3  

16. Title: Magnetic and transport properties of La0.5Sr0.5(FexCo1-x)O-3 (0 <= x <= 0.2) 
perovskites 
Author(s): Phan, TL; Huynh, TN; Phan, MH, et al. 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH Volume: 241 Issue: 7 
Pages: 1573-1576 Published: 2004 
Times Cited: 1  

17. Title: Spin dynamics and spin-glass state in Fe-doped cobaltites 
Author(s): Phan, MH; Phan, TL; Huynh, TN, et al. 



Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 95 Issue: 11 Pages: 7531-7533 
Published: 2004 
Times Cited: 8  

18. Title: Non-uniform behavior of La0.7Sr0.3Co1-yMnyO3 (y=0.3 and 0.5) compounds 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Hong, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 272 
Pages: E975-E977 Supplement: 1 Published: MAY 2004 
Times Cited: 3  

19. Title: Magnesium substitution in Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Tseggai, M; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY Volume: 177 Issue: 3 Pages: 966-
971 Published: MAR 2004 
Times Cited: 2  

20. Title: Influence of A-site cation size on the magnetic and transport properties of 
(Nd1-yYy)(0.7)Sr0.3MnO3 (0 <= y <= 0.42) 
Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; Son, LH, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 262 
Issue: 3 Pages: 490-495 Published: 2003 
Times Cited: 3  

21. Title: Effects of Fe doping on the magnetic and transport properties of 
La0.5Sr0.5(Co1-xFex)O-3 (0 <= x <= 0.6) 
Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; An, NM, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 187-189 
Published: 2003 
Times Cited: 5  

22. Title: Magnetic and transport properties of La0.7Sr0.3Co1-yMnyO3 – No double 
exchange between Mn and Co 
Author(s): Phuc, NX; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 177-182 
Published: 2003 
Times Cited: 10  

23. Title: Investigation of phase-formation kinetics and magnetic clustering in 
Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Son, LH; Phuc, N; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 244-246 
Published: 2003 
Times Cited: 1  

24. Title: Influence of annealing time on the magnetic properties of La0.8Sr0.2CoO3 
compound 



Author(s): Khiem, NV; Nam, DNH; Phuc, NX, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 226 
Pages: 1359-1361 Published: 2001 
Times Cited: 0  

25. Title: Magnetic aging and non-equilibrium dynamics in Y0.7Ca0.3MnO3 
Author(s): Nam, DNH; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 226 
Pages: 1335-1337 Published: 2001 
Times Cited: 1  

26. Title: Effects of Mg-doping in Nd0.7Sr0.3Mn1-yMgyO3(y <= 0.3) 
Author(s): Nam, DNH; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 226 
Pages: 1340-1342 Published: 2001 
Times Cited: 4  

27. Title: Short-range ferromagnetism and spin-glass state in Y0.7Ca0.3MnO3 
Author(s): Mathieu, R; Nordblad, P; Nam, DNH, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 63 Issue: 17 Article Number: 174405 
Published: 2001 
Times Cited: 37  

28. Title: Spin-glass dynamics of La0.95Sr0.05CoO3 
Author(s): Nam, DNH; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 62 Issue: 13 Pages: 8989-8995 Published: 
OCT 1 2000 
Times Cited: 43  

29. Title: Ferromagnetism and frustration in Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Nam, DNH; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 62 Issue: 2 Pages: 1027-1032 Published: JUL 
1 2000 
Times Cited: 30  

30. Title: Coexistence of ferromagnetic and glassy behavior in the La0.5Sr0.5CoO3 
perovskite compound 
Author(s): Nam, DNH; Jonason, K; Nordblad, P, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 59 Issue: 6 Pages: 4189-4194 Published: FEB 
1 1999 
Times Cited: 144  

TS. Lê Viết Báu(18) 
1. Title: Mixed phase behavior in hole-doped perovskite materials 
Author(s): Nguyen, XP; Le, VB 
Source: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HYBRID MATERIALS Volume: 111 



Pages: 7-12 Published: 2006 
Times Cited: 1  

1. Title: Observation of mixed-phase behavior in the Mn-doped cobaltite La0.7Sr0.3Co1-
xMnxO3 (x=0-0.5) 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Phuc, NX, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 322 
Issue: 6 Pages: 753-755 Published: 2010 
Times Cited: 1  

2. Title: Critical parameters near the ferromagnetic-paramagnetic phase transition in 
La(0.7)A(0.3)(Mn(1-x)b(x))O-3 (A = Sr; B = Ti and Al; x=0.0 and 0.05) compounds 
Author(s): Khiem, NV; Phong, PT; Bau, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 321 
Issue: 13 Pages: 2027-2031 Published: 2009 
Times Cited: 0  

3. Title: Coexistence and conversion of phases in Ti-doped manganite observed by 
magnetization and transport measurements 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Nam, DNH, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 
Pages: 1439-1442 Published: 2008 
Times Cited: 1  

4. Title: Effects of selective dilution on the magnetic properties of La0.7Sr0.3Mn1-xM ' 
O-x(3) (M ' = Al, Ti) 
Author(s): Nam, DNH; Dai, NV; Hong, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 
Pages: 1460-1464 Published: 2008 
Times Cited: 1  

5. Title: Critical exponents for the ferromagnetic-paramagnetic transition in 
La0.7Sr0.3Mn0.8Ti0.2O3 
Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; Phong, PT, et al. 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 
Pages: 1518-1521 Published: 2008 
Times Cited: 2  

6. Title: Room-temperature magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (M = 
Al, Ti) 
Author(s): Dai, NV; Son, AV; Yu, SC, et al. 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS Volume: 244 
Issue: 12 Pages: 4570-4573 Published: 2007 
Times Cited: 0  



7. Title: Selective dilution and magnetic properties of La0.7Sr0.3Mn1-xM ' O-x(3) (M ' = 
Al, Ti) 
Author(s): Nam, DNH; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW B Volume: 73 Issue: 18 Article Number: 184430 
Published: MAY 2006 
Times Cited: 16  

8. Title: Glassy ferromagnetism and frustration in La0.7Ba0.3Mn0.7Ti0.3O3 
Author(s): Bau, LV; Phuc, NX; Phan, TL, et al. 
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 99 Issue: 8 Article Number: 
08Q306 Published: APR 15 2006 
Times Cited: 1  

9. Title: ESR study of Sr-doped LaCoO3 cobaltites 
Author(s): Phan, TL; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS Volume: 242 
Issue: 7 Pages: 1522-1527 Published: JUN 2005 
Times Cited: 6  

10. Title: Magnetic frustration effects in Fe-doped cobalt oxides 
Author(s): Phan, TL; Phan, MH; Bau, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 290 
Pages: 1005-1008 Published: 2005 
Times Cited: 2  

11. Title: Effects of magnesium substitution on the magnetic properties of 
Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Tseggai, M; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY Volume: 178 Issue: 4 Pages: 
1203-1211 Published: APR 2005 
Times Cited: 1  

12. Title: Non-uniform behavior of La0.7Sr0.3Co1-yMnyO3 (y=0.3 and 0.5) compounds 
Author(s): Bau, LV; Khiem, NV; Hong, LV, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 272 
Pages: E975-E977 Supplement: 1 Published: MAY 2004 
Times Cited: 3  

13. Title: Magnesium substitution in Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Tseggai, M; Mathieu, R; Nordblad, P, et al. 
Source: JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY Volume: 177 Issue: 3 Pages: 966-
971 Published: MAR 2004 
Times Cited: 2  

14. Title: Influence of A-site cation size on the magnetic and transport properties of 
(Nd1-yYy)(0.7)Sr0.3MnO3 (0 <= y <= 0.42) 



Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; Son, LH, et al. 
Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 262 
Issue: 3 Pages: 490-495 Published: 2003 
Times Cited: 3  

15. Title: Effects of Fe doping on the magnetic and transport properties of 
La0.5Sr0.5(Co1-xFex)O-3 (0 <= x <= 0.6) 
Author(s): Khiem, NV; Bau, LV; An, NM, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 187-189 
Published: 2003 
Times Cited: 5  

16. Title: Magnetic and transport properties of La0.7Sr0.3Co1-yMnyO3 – No double 
exchange between Mn and Co 
Author(s): Phuc, NX; Bau, LV; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 177-182 
Published: 2003 
Times Cited: 10  

17. Title: Investigation of phase-formation kinetics and magnetic clustering in 
Nd0.7Sr0.3MnO3 
Author(s): Son, LH; Phuc, N; Khiem, NV, et al. 
Source: PHYSICA B-CONDENSED MATTER Volume: 327 Issue: 2-4 Pages: 244-246 
Published: 2003 
Times Cited: 1 

Trả lời  

o Khách đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 1:01 chiều  

Bác chimnhon ạ, tôi không đề nghị rút vinh danh PGS Khiêm hay TS Báu, mà tôi 
nói rằng nhận xét của inhaiha là quá hời hợt. Tôi mong các editor sau này có 
những nhận xét làm rõ bản chất và sâu sắc để người đọc như tôi thấy phấn khởi. 

Tôi xin phân tích trường hợp của PGS Khiêm để editor inhaiha cùng trao đổi. 
PGS Khiêm với 6/30 bài là first author, 30/30 bài báo đều có từ 2-5 coauthors với 
affiliation từ Institute of Materials Science, từ 2005 trở về trước đều lấy affiliation 
từ Hanoi. Mới chỉ thống kê đến chừng đấy tôi đã thấy nhận xét “Thật không thể 
tin ở một nơi “tỉnh lẽ” như vậy mà vẫn có nhóm nghiên cứu nghiêm túc trong 10 
năm trời” của editor inhaiha là thiếu chính xác. Nếu gọi là “nhóm” nghiên cứu thì 
đây không phải là nhóm miền Trung mà là nhóm Hà Nội, với 7-8 thành viên 
chính là ở VKHVN, mà PGS Khiêm với TS Báu cùng tham gia như 1 contributed 
member. Một người chỉ cần chuyên môn cơ bản về khoa học vật liệu đọc qua 
abstract là có thể biết những bài báo này sử dụng các thiết bị khá hiện đại như 
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(sputtering, PPMS, SQUID, FSEM …) để làm mẫu và measure. Những thiết bị 
này tôi nghĩ không thể có ở đh Hồng Đức, những lại chắc chắn có ở VKHVN. 
Trường hợp TS Báu cũng vậy. 

Còn về mặt chủ quan mà nói, thì tôi biết cả 2 vị này đều làm PhD tại Viện khoa 
học vật liệu ở Hanoi, và sau khi tốt nghiệp vẫn nghiên cứu kiểu “tầm gửi” này, 
chứ chưa hề xây dựng “nhóm” nào ở Hong Duc cả. Về mặt số lượng và nguyên 
tắc, JIPV thấy cần thiết phải vinh danh thì tôi luôn ủng hộ. Nhưng nhận xét kiểu 
editor inhaiha thì tôi xin có ý kiến. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 1:22 chiều  

Tôi lưu ý bác tránh sử dụng những từ hạ thấp người khác như kiểu “tầm 
gửi”. Thiết bị mà viện đang có không thuộc sở hữu của một cá nhân hay 
một nhóm nào cả, đó là thiết bị của nhà nước. Vì vậy việc một nhà khoa 
học sử dụng những thiết bị của viện tại sao lại nói là nghiên cứu kiểu “tầm 
gửi”? 
Còn về comment của editor Inhainha thì tôi đồng ý với bác và đề nghị 
JIPV xem xét và xóa comment này. 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 1:36 chiều  

Tôi thích phản biện của bác Khách, nhưng tránh xúc phạm người làm khoa 
học vì JIPV không giống như các diễn đàn khác.  

JIPV cũng cẩn thận khi vinh danh, khen không đúng thì dễ bị cười. Tôi 
cũng đồng ý với bác Khách và giaosudom4 sửa lại lời ca tụng quá đáng 
của bác inhainha. 

Trả lời  

 Khách đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 1:52 chiều  

Xin lỗi bác giaosudom4 nhưng tôi không thấy từ “tầm gửi” có gì làm hạ 
thấp hay nâng cao ai đó, mà trong trường hợp này, nó phản ánh đúng bản 
chất hợp tác nghiên cứu của PGS Khiêm.  
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Dựa trên sự thay đổi về affiliation, tôi thấy từ 2005 PGS Khiêm đã chuyển 
hẳn về HongDuc University, Thanh Hoa. Tuy nhiên qua bài báo thì có thể 
thấy research style không thay đổi so với hồi làm PhD, vẫn dựa trên máy 
móc, thiết bị tại Viện khoa học vật liệu để làm mẫu, đo đạt kết hợp với 
khoảng 5-6 người ở Viện Khoa học vật liệu luân phiên viết bài. Trong suốt 
30 bài báo của PGS Khiêm không thấy bóng dáng 1 master hay phd 
student nào làm nghiên cứu ở Hong Duc University cùng PGS Khiêm, chứ 
đừng nói đến 1 bài báo tự lực của Hong Duc University.  

Thiết nghĩ 5 năm là quãng thời gian đủ để đào tạo 1 vài thạc sĩ và 1 nghiên 
cứu sinh, nhưng cho đến giờ phút này một vị PGS vẫn chưa thể tự lực 
nghiên cứu, hoặc thành lập 1 nhóm với một vài công bố độc lập thì có phải 
là “tầm gửi” không? 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:11 chiều  

Phân tích này của bác Khách rất xác đáng. JIPV càng nên thận trọng. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 2:17 chiều  

Tôi không đồng ý với lập luận của bác Khách. Rõ ràng với việc sở hữu hệ 
thống phòng thí nghiệm trọng điểm của nhà nước, viện KH vật liệu có lợi 
thế rất lớn trong việc nghiên cứu khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa 
đó là thiết bị của viện chỉ có viện đó là chủ và những nhà khoa học khác 
đến laàm việc trên thiết bị đó thì bị gọi là ăn nhờ ở đậu, hoặc tệ hơn đó là 
“tầm gửi”. Sao bác không đặt ngược lại rằng vì PGS Khiêm phải sử dụng 
thiết bị thí nghiệm của viện mới có thể viết báo nên buộc phải đặt tên 
những vị ở viện KH vật liệu vào trong bài báo của mình? Dù thiết bị quan 
trọng cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái xác. Không thể “cướp công” của nhà 
khoa học bằng cách lập luận rằng ông đó thành công nhờ thiết bị của 
chúng tôi! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 6:44 chiều  
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Việc tận dụng trang thiết bị của các Viện nghiên cứu, liên kết, hợp tác rất 
đáng hoan nghênh. Những việc làm đó còn tốt hơn gấp bội lần không làm 
gì hoặc tìm cách đục khoét, ăn tàn phá hại đất nước. 

Việc những nhà khoa học chịu dấn thân về các tỉnh xa còn thiếu thốn, rồi 
sau đó liên kết hợp tác ở những nơi có điều kiện hơn sao các bác lại chỉ 
trích? Việc những nhà khoa học sống ở nước ngoài hoặc thành phố hiện 
đại về tỉnh xa không phải ai cũng sẵn sàng. Do đó, việc về tỉnh xa làm 
việc, rồi hợp tác với những nơi có điều kiện rất đáng hoan nghênh. 

Chủ trương Viện Vinh Danh ra đời nhằm chỉ ra những nhà khoa học hiện 
sống, làm việc tai Việt Nam có được ISI như thế cho các Dỏm hoặc những 
vị bao biện cho thành tích nghiên cứu yếu kém vì: nước ta còn nghèo, 
nước ta vừa trải qua chiến tranh (mới có 35 năm thôi!), vv… Do vậy, 
những nhà khoa học ở VN nào đạt tiêu chuẩn của Viện đều đáng được 
vinh danh. Như các bác cũng thấy, số lượng những nhà khoa học được 
vinh danh của cả nước trong phòng này rất nhỏ bé. Vì thế khuyến khích 
các bác submit/giới thiệu nhiều nhà khoa học VN có nhiều công bố ISI 
nữa. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:55 chiều  

JIPV@: Thống nhất với Viện trưởng chim_nhon. Việc vinh danh và 
xét dỏm đều quan trọng như nhau. Nếu chỉ xét dỏm mà không vinh 
danh được ai thì sẽ thất bại. Tuy nhiên, các bác cũng nên cẩn thận, 
tránh vinh danh nhầm. Thanks. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:57 chiều  

JIPV@: Đã xóa Editor inhainha’s comments. Xin cảm ơn những tâm 
quyết của bác Khách. 

Trả lời  

8. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:06 sáng  
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Xin đề cử TS Nguyễn Tiến Đạt, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên 
29 bài ISI 

1. Title: An Isoaurone and Other Constituents from Trichosanthes kirilowii Seeds Inhibit 
Hypoxia-Inducible Factor-1 and Nuclear Factor-kappa B 
Author(s): Dat NT, Jin X, Hong YS, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 73 Issue: 6 Pages: 1167-1169 
Published: JUN 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Tephrosin induces internalization and degradation of EGFR and ErbB2 in HT-29 
human colon cancer cells 
Author(s): Choi S, Choi Y, Dat NT, et al. 
Source: CANCER LETTERS Volume: 293 Issue: 1 Pages: 23-30 Published: JUL 1 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: The first total synthesis of moracin O and moracin P, and establishment of the 
absolute configuration of moracin O (pg 1879, 2009) 
Author(s): Kaur N, Xia Y, Jin Y, et al. 
Source: CHEMICAL COMMUNICATIONS Issue: 48 Pages: 7599-7599 Published: 
2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: C-29 sterols with a cyclopropane ring at C-25 and 26 from the Vietnamese 
marine sponge Ianthella sp and their anticancer properties 
Author(s): Tung NH, Minh CV, Ha TT, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 19 Issue: 16 
Pages: 4584-4588 Published: AUG 15 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
5. Title: The first total synthesis of moracin O and moracin P, and establishment of the 
absolute configuration of moracin O 
Author(s): Kaur N, Xia Y, Jin YL, et al. 
Source: CHEMICAL COMMUNICATIONS Issue: 14 Pages: 1879-1881 Published: 
2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
6. Title: Hypoxia-Inducible Factor-1 Inhibitory Benzofurans and Chalcone-Derived 
Diels-Alder Adducts from Morus Species 
Author(s): Dat NT, Jin X, Lee K, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 72 Issue: 1 Pages: 39-43 
Published: JAN 2009 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links 
7. Title: Antioxidative Flavonoids from Cleistocalyx operculatus Buds 
Author(s): Min BS, Thu CV, Dat NT, et al. 



Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 56 Issue: 12 Pages: 
1725-1728 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
8. Title: Phenolic Constituents of Amorpha fruticosa That Inhibit NF-kappa B Activation 
and Related Gene Expression 
Author(s): Dat NT, Lee JH, Lee K, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 71 Issue: 10 Pages: 1696-
1700 Published: OCT 2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
9. Title: Cholinesterase inhibitory and anti-amnesic activity of alkaloids from Corydalis 
turtschaninovii 
Author(s): Hung TM, Na M, Dat NT, et al. 
Source: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Volume: 119 Issue: 1 Pages: 74-80 
Published: SEP 2 2008 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
10. Title: Hypoxia-inducible factor-1 and nuclear factor-kappa B inhibitory meroterpene 
analogues of bakuchiol, a constituent of the seeds of Psoralea corylifolia 
Author(s): Wu CZ, Hong SS, Cai XF, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 18 Issue: 8 
Pages: 2619-2623 Published: APR 15 2008 
Times Cited: 3 
11. Title: Bisbakuchiols A and B, novel dimeric meroterpenoids from Psoralea corylifolia 
Author(s): Wu CZ, Cai XF, Dat NT, et al. 
Source: TETRAHEDRON LETTERS Volume: 48 Issue: 50 Pages: 8861-8864 Published: 
DEC 10 2007 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
12. Title: Synthesis of (aryloxyacetylamino)-isonicotinic/nicotinic acid analogues as 
potent hypoxia-inducible factor (HIF)-1 alpha inhibitors 
Author(s): Boovanahalli SK, Jin X, Jin Y, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 17 Issue: 22 
Pages: 6305-6310 Published: NOV 15 2007 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
13. Title: Abietane diterpenes from Salvia miltiorrhiza inhibit the activation of hypoxia-
inducible factor-1 
Author(s): Dat NT, Jin X, Lee JH, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 70 Issue: 7 Pages: 1093-1097 
Published: JUL 2007 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
14. Title: A dimeric lactone from Ardisia japonica with inhibitory activity for HIV-1 and 
HIV-2 ribonuclease H 



Author(s): Dat NT, Bae K, Wamiru A, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 70 Issue: 5 Pages: 839-841 
Published: MAY 2007 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
15. Title: Biosynthesis of the heat-shock protein 90 inhibitor geldanamycin: New insight 
into the formation of the benzoquinone moiety 
Author(s): Lee DH, Lee K, Cai F, et al. 
Source: CHEMBIOCHEM Volume: 7 Issue: 2 Pages: 246-248 Published: FEB 2006 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
16. Title: Gymnasterkoreayne G, a new inhibitory polyacetylene against NFAT 
transcription factor from Gymnaster koraiensis 
Author(s): Dat NT, Cai XF, Shen Q, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 9 Pages: 
1194-1196 Published: SEP 2005 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
17. Title: Solanoflavone, a new biflavonol glycoside from Solanum melongena: Seeking 
for anti-inflammatory components 
Author(s): Shen GG, Van Kiem P, Cai XF, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 28 Issue: 6 Pages: 657-
659 Published: JUN 2005 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
18. Title: The inhibition of diacylglycerol acyltransferase by terpenoids from Youngia 
koidzumiana 
Author(s): Dat NT, Cai XF, Rho MC, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 28 Issue: 2 Pages: 164-
168 Published: FEB 2005 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
19. Title: New inhibitor against nuclear factor of activated T cells transcription from 
Ribes fasciculatum var. chinensei 
Author(s): Dat NT, Cai XF, Shen QH, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 1 Pages: 
114-117 Published: JAN 2005 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
20. Title: Gymnastone, a new benzofuran derivative from Gymnaster koraiensis 
Author(s): Dat NT, Van Kiem P, Cai XF, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 27 Issue: 11 Pages: 
1106-1108 Published: NOV 2004 
Times Cited: 1 
21. Title: Diterpenoids with inhibitory activity against NFAT transcription factor from 
Acanthopanax koreanum 



Author(s): Cai XF, Lee IS, Dat NT, et al. 
Source: PHYTOTHERAPY RESEARCH Volume: 18 Issue: 8 Pages: 677-680 Published: 
AUG 2004 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
22. Title: Triterpenoids from Acanthopanax koreanum root and their inhibitory activities 
on NFAT transcription 
Author(s): Cai XF, Lee IS, Shen G, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 27 Issue: 8 Pages: 825-
828 Published: AUG 2004 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
23. Title: Inhibitory Lignans against NFAT transcription factor from Acanthopanax 
koreanum 
Author(s): Cai XF, Lee IS, Dat NT, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 27 Issue: 7 Pages: 738-
741 Published: JUL 2004 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
24. Title: Oleanane triterpenoids with inhibitory activity against NFAT transcription 
factor from Liquidambar formosana 
Author(s): Dat NT, Lee IS, Cai XF, et al. 
Source: BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 27 Issue: 3 
Pages: 426-428 Published: MAR 2004 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
25. Title: Two new phenylpropanoid glycosides from the stem bark of Acanthopanax 
trifoliatus 
Author(s): Van Kiem P, Van Minh C, Dat NT, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 26 Issue: 12 Pages: 
1014-1017 Published: DEC 2003 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
26. Title: Inhibitory effect of kaurane type diterpenoids from Acanthopanax koreanum on 
TNF-alpha secretion from trypsin-stimulated HMC-1 cells 
Author(s): Cai XF, Shen G, Dat NT, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 26 Issue: 9 Pages: 731-
734 Published: SEP 2003 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
27. Title: Lupane-triterpenes from the leaves of Brassaiopsis glomerulata 
Author(s): Van Kiem P, Dat NT, Van Minh C, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 26 Issue: 8 Pages: 594-
596 Published: AUG 2003 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 



28. Title: Inhibitory effect of TNF-alpha and IL-8 secretion by pimarane-type 
diterpenoids from Acanthopanax koreanum 
Author(s): Cai XF, Shen GH, Dat NT, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 51 Issue: 5 Pages: 
605-607 Published: MAY 2003 
Times Cited: 11 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
29. Title: Lignans with inhibitory activity against NFAT transcription from Schisandra 
chinensis 
Author(s): Lee IS, Lee HK, Dat NT, et al. 
Source: PLANTA MEDICA Volume: 69 Issue: 1 Pages: 63-64 Published: JAN 2003 
Times Cited: 16  

Kính mong bác chim_nhon xem xét. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 5:03 chiều  

Kết quả với từ khoá Dat NT tôi thấy là ổn. 

Bổ sung thêm 6 bài với từ khoá Nguyen TD: 

Author=(Nguyen TD) AND Address=(SOUTH KOREA OR VIETNAM) 
Refined by: Subject Areas=( BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 
OR AGRICULTURE OR CHEMISTRY OR HEMATOLOGY OR SCIENCE & 
TECHNOLOGY – OTHER TOPICS OR ENVIRONMENTAL SCIENCES & 
ECOLOGY OR EVOLUTIONARY BIOLOGY OR GASTROENTEROLOGY & 
HEPATOLOGY OR PSYCHIATRY OR INFECTIOUS DISEASES OR 
PHARMACOLOGY & PHARMACY OR GENETICS & HEREDITY OR 
IMMUNOLOGY OR MICROBIOLOGY OR PLANT SCIENCES OR 
VIROLOGY OR BEHAVIORAL SCIENCES OR TOXICOLOGY OR 
PSYCHOLOGY OR CELL BIOLOGY ) 
Timespan=All Years. 
affiliation: 
1. Korean Res Inst Biosci & Biotechnol, Mol Canc Res Ctr, Taejon 305333, 
South Korea 
2. Chungnam Natl Univ, Lab Nat Prod, Taejon, South Korea 
3. Vietnam Acad Sci & Technol, Inst Nat Prod Chem, Organ Chem Lab, Hanoi, 
Vietnam  

1. Title: Homoisoflavonoid derivatives from the roots of Ophiopogon japonicus 
and their in vitro anti-inflammation activity 
Author(s): Hung, TM; Cao, VT; Nguyen, TD, et al. 
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Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 20 
Issue: 8 Pages: 2412-2416 Published: 2010 
Times Cited: 0 
2. Title: A New C-29-sterol with a Cyclopropane Ring at C-25 and 26 from the 
Vietnamese Marine Sponge Ianthella sp. 
Author(s): Nguyen, HT; Chau, VM; Phan, VK, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 32 Issue: 12 
Pages: 1695-1698 Published: 2009 
Times Cited: 0 
3. Title: Protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors isolated from Morus bombycis 
Author(s): Duc, MH; Tran, MN; Nguyen, TD, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 19 
Issue: 23 Pages: 6759-6761 Published: 2009 
Times Cited: 0 
4. Title: Unusual 22S-Spirostane Steroids from Dracaena cambodiana 
Author(s): Chan, VM; Nguyen, TD; Nguyen, HD, et al. 
Source: NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Volume: 4 Issue: 9 
Pages: 1197-1200 Published: 2009 
Times Cited: 0 
5. Title: A Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma Agonist and Other 
Constituents from Chromolaena odorata 
Author(s): Nguyen, TD; Lee, K; Hong, YS, et al. 
Source: PLANTA MEDICA Volume: 75 Issue: 8 Pages: 803-807 Published: 2009 
Times Cited: 0 
6. Title: A New Rearranged Abietane Diterpene and other Constituents from 
Clerodendrum philipinum 
Author(s): Ha, VO; Pham, XS; Nguyen, TA, et al. 
Source: NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Volume: 4 Issue: 3 
Pages: 323-325 Published: 2009 
Times Cited: 0 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 5:07 chiều  

Nếu các kết quả của giaosudom4 và tôi chính xác thì ứng viên có 11 bài là first 
author ==> đề nghị ghi danh vào Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học Việt Nam 

Trả lời  

9. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:11 sáng  
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Tiếp tục đề cử TS Phan Minh Giang, 
ISI = 22 

1. Title: New sesquiterpenoids from Curcuma aff. Aeruginosa Roxb. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: HETEROCYCLES Volume: 74 Pages: 977-981 Published: 2007 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
2. Title: Chemical composition of the resin essential oil of Canarium album from 
Vietnam 
Author(s): Giang PM, Konig WA, Son PT 
Source: CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS Volume: 42 Issue: 5 Pages: 523-
524 Published: SEP-OCT 2006 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
3. Title: Anti-staphylococcal activity of ent-kaurane-type diterpenoids from Croton 
tonkinensis 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Volume: 60 Issue: 1 Pages: 93-95 
Published: 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
4. Title: Chemical constituents of the essential oil from the bark of Cinnamomum 
illicioides A. Chev. from Vietnam 
Author(s): Giang PM, Konig WA, Son PT 
Source: JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Volume: 60 Issue: 3 Pages: 248-250 
Published: 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
5. Title: Composition of the essential oil of flowers of Chloranthus spicatus (Thunb.) 
Makino 
Author(s): Tesso H, Konig WA, Son PT, et al. 
Source: FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 21 Issue: 4 Pages: 592-
597 Published: JUL-AUG 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links 
6. Title: Chemical and biological evaluation on scopadulane-type diterpenoids from 
Scoparia dulcis of Vietnamese origin 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 54 Issue: 4 Pages: 
546-549 Published: APR 2006 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
7. Title: New neolignans and lignans from Vietnamese medicinal plant Machilus 
odoratissima NEES 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 



Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 54 Issue: 3 Pages: 
380-383 Published: MAR 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
8. Title: New diarylheptanoids from Amomum muricarpum ELMER 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 54 Issue: 1 Pages: 
139-140 Published: JAN 2006 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
9. Title: Blockade of nuclear factor-kappa B signaling pathway and anti-inflammatory 
activity of cardamomin, a chalcone analog from Alpinia conchigera 
Author(s): Lee JH, Jung HS, Giang PM, et al. 
Source: JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS Volume: 316 Issue: 1 Pages: 271-278 Published: JAN 2006 
Times Cited: 22 
Context Sensitive Links View full text from group of Free Journals hosted by Highwire 
10. Title: New megastigmane glucosides from Excoecaria cochinchinensis LOUR. var. 
cochinchinensis 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 12 Pages: 
1600-1603 Published: DEC 2005 
Times Cited: 2 
11. Title: New bis-spirolabdane-type diterpenoids from Leonurus heterophyllus Sw. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 11 Pages: 
1475-1479 Published: NOV 2005 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
12. Title: New diarylheptanoids from Alpinia pinnanensis 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 10 Pages: 
1335-1337 Published: OCT 2005 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
13. Title: New labdane-type diterpenoids from Leonurus heterophyllus Sw. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Matsunami K, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 8 Pages: 
938-941 Published: AUG 2005 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
14. Title: NMR studies of darutoside, a rare ENT-pimarane glucoside 
Author(s): Son PT, Giang PM, Taylor WC 
Source: NATURAL PRODUCT RESEARCH Volume: 19 Issue: 5 Pages: 503-507 
Published: JUL 2005 
Times Cited: 2 



Context Sensitive Links 
15. Title: Cytotoxic diterpenoids from Vietnamese medicinal plant Croton tonkinensis 
Gagnep. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Hamada Y, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 3 Pages: 
296-300 Published: MAR 2005 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
16. Title: ent-pimarane-type diterpenoids from Siegesbeckia orientalis L. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Otsuka H 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 53 Issue: 2 Pages: 
232-234 Published: FEB 2005 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
17. Title: Four ent-kaurane-type diterpenoids from Croton tonkinensis GAGNEP. 
Author(s): Giang PM, Son PT, Lee JJ, et al. 
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 52 Issue: 7 Pages: 
879-882 Published: JUL 2004 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
18. Title: ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis inhibit LPS-induced NF-
kappa B activation and NO production 
Author(s): Giang PM, Jin HZ, Son PT, et al. 
Source: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Volume: 66 Issue: 9 Pages: 1217-1220 
Published: SEP 2003 
Times Cited: 13 
Context Sensitive Links 
19. Title: An ent-kaurane diterpenoid from Croton tonkinensis Gagnep 
Author(s): Son PT, Giang PM, Taylor WC 
Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 53 Issue: 11-12 Pages: 
1003-1005 Published: 2000 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
20. Title: Constituents of Vietnamese pemou oil – a reinvestigation 
Author(s): Weyerstahl E, Marschall H, Son PT, et al. 
Source: FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 14 Issue: 6 Pages: 409-
410 Published: NOV-DEC 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
21. Title: Constituents of the flower essential oil of Aglaia odorata Lour. from Vietnam 
Author(s): Weyerstahl P, Marschall H, Son PT, et al. 
Source: FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 14 Issue: 4 Pages: 219-
224 Published: JUL-AUG 1999 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
22. Title: Constituents of the essential oil from the fruits of Zanthoxylum rhetsoides 



Drake from Vietnam and from the aerial parts of Zanthoxylum alatum Roxb. from India 
Author(s): Weyerstahl P, Marschall H, Splittgerber U, et al. 
Source: FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL Volume: 14 Issue: 4 Pages: 225-
229 Published: JUL-AUG 1999 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:45 sáng  

Bác này là PGS.TS nhé. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 12:59 sáng  

Bổ sung thêm 2 bài first author của ứng viên ==> Tổng cộng có 17 bài ISI là first 
author. Do đó, đủ tiêu chuẩn để vinh danh trong Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học 
Việt Nam. 

Author=(Phan GM) 
Timespan=All Years.  

1. Title: Chemical composition of the essential oil from the rhizomes of Alpinia 
henryi K. Schum. of Vietnam 
Author(s): Phan, GM; Phan, ST; Konig, WA 
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 19 Pages: 507-
508 Published: 2007 
Times Cited: 0 
2. Title: Chemical composition of the flower essential oil of Artabotrys 
hexapetalus (L. f.) bhandare of Vietnam 
Author(s): Phan, GM; Phan, ST; Konig, WA 
Source: JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Volume: 19 Pages: 523-
524 Published: 2007 
Times Cited: 0 

Trả lời  

10. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:15 sáng  

Tiếp tục đề cử TS Phạm Cẩm Nam – ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng 
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1. Title: Unimolecular chemistry of metastable dimethyl isophthalate radical cations 
Author(s): Flammang R, Dechamps N, Gerbaux P, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 275 
Issue: 1-3 Pages: 110-116 Published: AUG 1 2008 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
2. Title: Gas-phase nitrosation of ethylene and related events in the C2H4NO+ landscape 
Author(s): Gerbaux P, Dechamps N, Flammang R, et al. 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 24 Pages: 
5418-5428 Published: JUN 19 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Ion/molecule reactions involving ionized toluene or ionized methyl benzoate and 
neutral methyl isocyanide 
Author(s): Dechamps N, Flammang R, Boulvin M, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 270 
Issue: 3 Pages: 101-110 Published: MAR 1 2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
4. Title: Effects of fluorine-substitution on the molecular properties of dimethyl ethers: A 
theoretical investigation 
Author(s): Nam PC, Nguyen MT, Zeegers-Huyskens T 
Source: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM Volume: 821 Issue: 
1-3 Pages: 71-81 Published: NOV 1 2007 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
5. Title: On the loss of a methyl radical from metastable dimethyl terephthalate molecular 
ions 
Author(s): Flammang R, Dechamps N, Boulvin M, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 261 
Issue: 2-3 Pages: 134-139 Published: MAR 15 2007 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
6. Title: 1-Boryl-3,4-dimethylphosphole trimer: Synthesis, crystal structure and quantum 
chemical calculations 
Author(s): Pham-Tran NN, Huy NHT, Nam PC, et al. 
Source: JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Volume: 691 Issue: 19 
Pages: 4058-4064 Published: SEP 15 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
7. Title: Theoretical study of the substituent effects on the S-H bond dissociation energy 
and ionization energy of 3-pyridinethiol: Prediction of novel antioxidant 
Author(s): Nam PC, Nguyen MT, Chandra AK 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 37 Pages: 
10904-10911 Published: SEP 21 2006 
Times Cited: 7 



Context Sensitive Links 
8. Title: Decarboxylation of metastable methyl benzoate molecular ions 
Author(s): Dechamps N, Flammang R, Gerbaux P, et al. 
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 
Volume: 17 Issue: 6 Pages: 807-814 Published: JUN 2006 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
9. Title: Methyl and phenyl substitution effects on the proton affinities of hydrides of first 
and second row elements and substituent effects on the proton affinities of ring carbons in 
benzene: A DFT study 
Author(s): Nam PC, Nguyen MT, Chandra AK 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 13 Pages: 
4509-4515 Published: APR 6 2006 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
10. Title: Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 degrees of methyl 
benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions 
Author(s): Dechamps N, Flammang R, Gerbaux P, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 249 
Pages: 484-492 Published: MAR 1 2006 
Times Cited: 5 
11. Title: Internal energy effects on charge stripping spectra of [C7H8](.+) and 
[C5H6](.+) radical cations 
Author(s): Dechamps N, Flammang R, Gerbaux P, et al. 
Source: CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 419 Issue: 1-3 Pages: 139-143 
Published: FEB 15 2006 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
12. Title: The C-H and alpha(C-X) bond dissociation enthalpies of toluene, C6H5-CH2X 
(X = F, Cl), and their substituted derivatives: A DFT study 
Author(s): Nam PC, Nguyen MT, Chandra AK 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 109 Issue: 45 Pages: 
10342-10347 Published: NOV 17 2005 
Times Cited: 11 
Context Sensitive Links 
13. Title: Netropsin interactions in the minor groove of d(GGCCAATTGG) studied by a 
combination of resolution enhancement and ab initio calculations 
Author(s): Van Hecke K, Nam PC, Nguyen MT, et al. 
Source: FEBS JOURNAL Volume: 272 Issue: 14 Pages: 3531-3541 Published: JUL 2005 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
14. Title: Ring versus nitrogen protonation of anilines 
Author(s): Flammang R, Dechamps N, Pascal L, et al. 
Source: LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY Volume: 1 Issue: 1 Pages: 23-30 
Published: JAN 2004 
Times Cited: 7 



Context Sensitive Links 
15. Title: Effect of substituents on the P-H bond dissociation enthalpies of 
phenylphosphines and proton affinities of phenylphosphine anions: A DFT study 
Author(s): Nam PC, Nguyen MT, Chandra AK 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 108 Issue: 51 Pages: 
11362-11368 Published: DEC 23 2004 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
16. Title: The triplet state of cytosine and its derivatives: Electron impact and quantum 
chemical study 
Author(s): Abouaf R, Pommier J, Dunet H, et al. 
Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 121 Issue: 23 Pages: 11668-
11674 Published: DEC 15 2004 
Times Cited: 17 
Context Sensitive Links 
17. Title: Singlet-triplet energy gaps of gas-phase RNA and DNA bases. A quantum 
chemical study 
Author(s): Nguyen MT, Zhang R, Nam PC, et al. 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 108 Issue: 31 Pages: 
6554-6561 Published: AUG 5 2004 
Times Cited: 32 
Context Sensitive Links 
18. Title: Gas phase nitrosation of substituted benzenes 
Author(s): Dechamps N, Gerbaux P, Flammang R, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 232 
Issue: 1 Pages: 31-40 Published: MAR 2004 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
19. Title: Electronic structure of zwitterionic diamino-meta-quinonoid molecules: identity 
of UV absorption bands 
Author(s): Delaere D, Nam PC, Nguyen MT 
Source: CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 382 Issue: 3-4 Pages: 349-354 
Published: DEC 5 2003 
Times Cited: 10 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
20. Title: The S-H bond dissociation enthalpies and acidities of para and meta substituted 
thiophenols: A quantum chemical study 
Author(s): Chandra AK, Nam PC, Nguyen MT 
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 107 Issue: 43 Pages: 
9182-9188 Published: OCT 30 2003 
Times Cited: 31 
Context Sensitive Links 
21. Title: A quantum chemical study of the protonation of phenylphosphine and its 
halogenated derivatives 
Author(s): Nam PC, Gerbaux P, Nguyen MT 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 9 Issue: 4 



Pages: 257-266 Published: 2003 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
22. Title: Molecular and electronic structure of zwitterionic diamino-meta-quinonoid 
molecules 
Author(s): Le HT, Nam PC, Dao VL, et al. 
Source: MOLECULAR PHYSICS Volume: 101 Issue: 15 Pages: 2347-2355 Published: 
AUG 10 2003 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links 
23. Title: Protonation and methylation of thiophenol, thioanisole and their halogenated 
derivatives: mass spectrometric and computational study 
Author(s): Nam PC, Flammang R, Le HT, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 228 
Issue: 2-3 Pages: 151-165 Published: AUG 15 2003 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
24. Title: Biological availability of Cuban copper and iron sulphate sources for pre-
fattening pigs 
Author(s): Savon L, Nam PC, Gonzalez T 
Source: CUBAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Volume: 33 Issue: 4 
Pages: 387-393 Published: DEC 1999 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 1:14 sáng  

Bổ sung thêm 1 bài tác giả phụ của ứng viên.  

Như vậy, tổng cộng ứng viên có tên trong 25 bài ISI, first author là 7 ==> Đủ tiêu 
chuẩn vào Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học Việt Nam. 

Author=(Cam PN) 
Timespan=All Years.  

1. Title: A specific gas-phase substitution reaction between enol radical cations 
and t-butyl nitrite 
Author(s): Gerbaux, P; Wantier, P; Cam, PN, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 10 
Issue: 6 Pages: 889-898 Published: 2004 
Times Cited: 6 
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Trả lời  

11. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:34 sáng  

TS Nguyễn Hải Nam 
Author=(nam nh) 
Refined by: Countries/Territories=( SOUTH KOREA OR VIETNAM ) AND [excluding] 
Institutions=( HANOI AGR UNIV ) AND [excluding] Institutions=( HANOI UNIV 
AGR ) AND [excluding] Institutions=( VIETNAM NATL UNIV ) 
1. Title: Combretastatin-chalcone hybrids: Synthesis and cytotoxicity 
Author(s): Nam NH, Byung-Zun A 
Source: MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 3 Issue: 4 Pages: 373-377 Published: JUL 
2007 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: Naturally occurring NF-kappa B inhibitors 
Author(s): Nam NH 
Source: MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 6 Issue: 8 Pages: 
945-951 Published: AUG 2006 
Times Cited: 89 
Context Sensitive Links 
3. Title: Recent developments of the antimitotic agents 
Author(s): Nam NH 
Source: CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN Volume: 11 Issue: 13 Pages: 1593-
1594 Published: 2005 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
4. Title: Furo-1,2-naphthoquinones from Crataegus pinnatifida with ICAM-1 expression 
inhibition activity 
Author(s): Min BS, Huong HTT, Kim JH, et al. 
Source: PLANTA MEDICA Volume: 70 Issue: 12 Pages: 1166-1169 Published: DEC 
2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: New constituents from Crinum latifolium with inhibitory effects against tube-
like formation of human umbilical venous endothelial cells 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: NATURAL PRODUCT RESEARCH Volume: 18 Issue: 6 Pages: 485-491 
Published: DEC 2004 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
6. Title: Pentacyclic triterpenoids from Mallotus apelta 
Author(s): Van Kiem P, Van Minh C, Huong HT, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 27 Issue: 11 Pages: 

http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=327#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-316�


1109-1113 Published: NOV 2004 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
7. Title: Alteration of HMW glutenin subunits in wheat lines possessing new 1BL.1RS 
translocation 
Author(s): Ko JM, Park DS, Park HM, et al. 
Source: KOREAN JOURNAL OF GENETICS Volume: 26 Issue: 3 Pages: 261-267 
Published: SEP 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Synthesis and cytotoxicity of 2,5-dihydroxychalcones and related compounds 
Author(s): Nam NH, Hong DH, You YJ, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 27 Issue: 6 Pages: 581-
588 Published: JUN 2004 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
9. Title: Alkyl and carboxylalkyl esters of 4 ‘-demethyl-4-deoxypodophyllotoxin: 
synthesis, cytotoxic, and antitumor activity 
Author(s): You YJ, Kim Y, Nam NH, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 39 Issue: 2 
Pages: 189-193 Published: FEB 2004 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links 
10. Title: Synthesis and cytotoxic activity of A-ring modified betulinic acid derivatives 
Author(s): You YJ, Kim Y, Nam NH, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 13 Issue: 19 
Pages: 3137-3140 Published: OCT 6 2003 
Times Cited: 16 
11. Title: Antitumor activity of unsaturated fatty acid esters of 4 ‘-
demethyldeoxypodophyllotoxin 
Author(s): You YJ, Kim Y, Nam NH, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 13 Issue: 16 
Pages: 2629-2632 Published: AUG 18 2003 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
12. Title: Inhibitory effect of Adonis amurensis components on tube-like formation of 
human umbilical venous cells 
Author(s): You YJ, Kim Y, Nam NH, et al. 
Source: PHYTOTHERAPY RESEARCH Volume: 17 Issue: 5 Pages: 568-570 Published: 
MAY 2003 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
13. Title: Antiangiogenic activity of lupeol from Bombax ceiba 
Author(s): You YJ, Nam NH, Kim Y, et al. 
Source: PHYTOTHERAPY RESEARCH Volume: 17 Issue: 4 Pages: 341-344 Published: 
APR 2003 



Times Cited: 21 
Context Sensitive Links 
14. Title: Cytotoxic 2 ‘,5 ‘-dihydroxychalcones with unexpected antiangiogenic activity 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 38 Issue: 2 
Pages: 179-187 Published: FEB 2003 
Times Cited: 34 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
15. Title: Water soluble prodrugs of the antitumor agent 3-[3-amino-4-methoxy)phenyl]-
2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)cyclopent-2-ene-1-one 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 11 Issue: 6 Pages: 
1021-1029 Published: MAR 20 2003 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
16. Title: Inhibitory effects of Vietnamese medicinal plants on tube-like formation of 
human umbilical venous cells 
Author(s): Nam NH, Kim HM, Bae KH, et al. 
Source: PHYTOTHERAPY RESEARCH Volume: 17 Issue: 2 Pages: 107-111 Published: 
FEB 2003 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
17. Title: Antiinvasive, antiangiogenic and antitumour activity of Ephedra sinica extract 
Author(s): Nam NH, Lee CW, Hong DH, et al. 
Source: PHYTOTHERAPY RESEARCH Volume: 17 Issue: 1 Pages: 70-76 Published: 
JAN 2003 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
18. Title: A continuum percolation model in an anisotropic medium: dimensional 
crossover? 
Author(s): Van Lien N, Toi DD, Nam NH 
Source: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 
Volume: 316 Issue: 1-4 Pages: 1-12 Published: DEC 15 2002 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
19. Title: Prodrugs of 4 ‘-demethyl-4-deoxypodophyllotoxin: Synthesis and evaluation of 
the antitumor activity 
Author(s): Kim Y, You YJ, Nam NH, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 12 Issue: 23 
Pages: 3435-3438 Published: DEC 2 2002 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
20. Title: Synthesis and cytotoxicity of some rigid derivatives of methyl 2,5-
dihydroxycinnamate 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 25 Issue: 5 Pages: 590-



599 Published: OCT 2002 
Times Cited: 3 
21. Title: Synthesis, cytotoxicity and antitumor activity of 2,3-diarylcyclopent-2-ene-1-
ones 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 25 Issue: 5 Pages: 600-
607 Published: OCT 2002 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
22. Title: Preliminary structure-antiangiogenic activity relationships of 4-
senecioyloxymethyl-6,7-dimethoxycoumarin 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 12 Issue: 17 
Pages: 2345-2348 Published: SEP 2 2002 
Times Cited: 13 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
23. Title: Synthesis and anti-tumor activity of novel combretastatins: 
Combretocyclopentenones and related analogues 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 12 Issue: 15 
Pages: 1955-1958 Published: AUG 5 2002 
Times Cited: 24 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
24. Title: 2,3-dibenzylbutyrolactones and 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid gamma-
lactones: Structure and activity relationship in cytotoxic activity 
Author(s): Kim Y, You YJ, Nam NH, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 25 Issue: 3 Pages: 240-
249 Published: JUN 2002 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
25. Title: Synthesis and cytotoxicity of 3,4-diaryl-2(5H)-furanones 
Author(s): Kim Y, Nam NH, You YJ, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 12 Issue: 4 
Pages: 719-722 Published: FEB 25 2002 
Times Cited: 37 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
26. Title: Combretoxazolones: Synthesis, cytotoxicity and antitumor activity 
Author(s): Nam NH, Kim Y, You YJ, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 11 Issue: 23 
Pages: 3073-3076 Published: DEC 3 2001 
Times Cited: 26 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
27. Title: Esters of chlorambucil with 2-substituted 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinones as 
multifunctional anticancer agents 
Author(s): Jin GZ, You YJ, Kim Y, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 36 Issue: 4 



Pages: 361-366 Published: APR 2001 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
28. Title: Syntheses of certain 3-aryl-2-propenoates and evaluation of their cytotoxicity 
Author(s): Nam NH, You YJ, Kim Y, et al. 
Source: BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 11 Issue: 9 
Pages: 1173-1176 Published: MAY 7 2001 
Times Cited: 11 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
29. Title: 2-(1-Hydroxyiminoalkyl)-1,4-dimethoxy-9,10-anthraquinones: Synthesis and 
evaluation of cytotoxicity 
Author(s): Tam MN, Nam NH, Jin GZ, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 23 Issue: 4 Pages: 283-
287 Published: AUG 2000 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
30. Title: Synthesis and evaluation of the antitumor activity of 2-substituted 1,4-
dihydroxy-9,10-anthraquinones 
Author(s): Tam MN, Nam NH, Jin GZ, et al. 
Source: ARCHIV DER PHARMAZIE Volume: 333 Issue: 6 Pages: 189-194 Published: 
JUN 2000 
Times Cited: 3 
31. Title: Effect of the aryl substituent on antitumor activity of 2-substituted-1,4-
dihydroxy-9,10-anthraquinones and 2-substituted-anthracene-1,4,9,10-tetraones 
Author(s): Nam NH, Jin GZ, Tam MN, et al. 
Source: ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 22 Issue: 6 Pages: 592-
607 Published: DEC 1999 
Times Cited: 2 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 4:03 chiều  

JIPV@: Cảm ơn các bác rất nhiều. JIPV cần tăng cường hơn nữa công tác 
vinh danh. Sau khi có đề nghị của bác chim_nhon, JIPV sẽ kiểm tra lại lần 
cuối. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 1:55 sáng  

Từ khoá này phải loại bài số 7 là của tác giả khác, ko phải ứng viên đang xét: 
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7. Title: Alteration of HMW glutenin subunits in wheat lines possessing new 
1BL.1RS translocation 
Author(s): Ko JM, Park DS, Park HM, et al. 
Source: KOREAN JOURNAL OF GENETICS Volume: 26 Issue: 3 Pages: 261-
267 Published: SEP 2004 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 

Nguồn: 
http://ksci.kisti.re.kr/search/article/articleView.ksci?articleBean.artSeq=JJHHC7_
2004_v26n3_261 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 2:12 sáng  

Nếu không còn sai sót gì nữa ứng viên đủ tiêu chuẩn vào Viện Vinh Danh Nhà 
Khoa Học Việt Nam 

@JIPV: Khi ghi danh bác nhớ cập nhật ngày kiểm tra nhé, không sau này các bác 
được vinh danh hoặc học trò lên khiếu lại đây. Ví dụ, PGS Phùng Hồ Hải được 
lưu danh ngày 16/8/2010. 

Trả lời  

 Le Quoc Hung đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 3:33 sáng  

Bác này đã là Phó Giáo Sư 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 3:49 sáng  

Đồng ý với ý kiến của bác Le Quoc Hung. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 7:48 chiều  
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JIPV@: Ok. Thank chim_nhon  

Trả lời  

12. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 7:43 chiều  

JIPV@:  

1/ Thank All for your excellence  

2/ A sumary of recent candidates: 

TS Nguyễn Tiến Đạt, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên: 35 bài ISI (11 FA, 
20/8/2010, submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon) 

PGS. TS Phan Minh Giang, address?: 24 (17 FA, 20/8/2010, submitted by giaosudom4, 
reviewed by chim_nho) 

TS Phạm Cẩm Nam, ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng: 25 (7FA, 20/8/2010, submitted by 
giaosudom4, reviewed by chim_nho) 

PGS.TS Nguyễn Hải Nam, address?: 30 (FA, MA, CA?, 20/8/2010, submitted by 
giaosudom4, reviewed by chim_nho) 

Please fulfil the missing details and consider the following condition: 

2/ Có ít hơn 1/2 ISI papers xếp áp chót bảng xếp hạng của chuyên ngành hẹp (n: số tạp 
chí ISI chuyên ngành hẹp, i-rank: ranking của bài i, i là áp chót iff 3/4 i<= i-rank <= n). 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 12:57 sáng  

TS Nguyễn Tiến Đạt, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên: 35 bài ISI (11 FA, 
20/8/2010, submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon) 

PGS. TS Phan Minh Giang, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia HN: 24 (17 
FA, 20/8/2010, submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon) 

TS Phạm Cẩm Nam, ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng: 25 (7 FA, 20/8/2010, submitted 
by giaosudom4, reviewed by chim_nhon) 
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PGS.TS Nguyễn Hải Nam, ĐH Dược Hà Nội: 30 (16 FA, 20/8/2010, submitted 
by giaosudom4, reviewed by chim_nhon) 

Nguồn: http://giaosudom.wordpress.com/about/ 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 9:09 chiều  

JIPV@: Thanks. The list was updated  

Trả lời  

13. BSL đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 12:46 sáng  

Tôi xin giới thiệu Phó Hiệu trưởng trường DH Y Dược TPHCM (hình như là quan chức 
duy nhất là PGS thật). 

PGS. TS Trần Diệp Tuấn 

Tôi tra ít nhất 24 bài ISI. 

Điển hình vài bài sau: 

1. Temporal summation of heat pain in humans: Evidence supporting thalamocortical 
modulation. Tran, T.D., Wang, H., Tandon, A., Hernandez-Garcia, L., Casey, K.L. 2010 
Pain 150 (1), pp. 93-102 
2. An inhibitory interaction of human cortical responses to stimuli preferentially exciting 
Aδ or C fibers. Neuroscience 152 (3), pp. 798-808 Tran, T.D., Matre, D., 
Casey, K.L.  

3. Chapter 12 Cortical mechanisms mediating acute and chronic pain in humans Casey, 
K.L., Tran, T.D. 2006 Handbook of Clinical Neurology 81, pp. 159-177,I-III  

4. Cerebral activation by the signals ascending through unmyelinated C-fibers in humans: 
A magnetoencephalographic study. Tran, T.D., Inui, K., Hoshiyama, M., Lam, K., Qiu, 
Y., Kakigi, R. 2002 Neuroscience 113 (2), pp. 375-386 
Cited 30 

5. A new method for measuring the conduction velocities of Aβ-, Aδ- and C-fibers 
following electric and CO2 laser stimulation in humans Tran, T.D., Lam, K., Hoshiyama, 
M., Kakigi, R. 2001 Neuroscience Letters 301 (3), pp. 187-190 Cited 37 
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Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 2:23 sáng  

@BSL: Hic…, bác đã tra rồi thì ghi hết lên đây để tôi kiểm tra, đỡ mất công. Tìm 
ứng viên này toát mồ hôi. 

- Tôi tìm được ứng viên đứng tên trong 20 bài ISI, trong đó 8 bài fist author. 

- Ghi nhận ứng viên có 1 bài là first author, là tạp chí tốt: 
For 2009, the journal PAIN has an Impact Factor of 5.371. 
ANESTHESIOLOGY 25 1 Q1 
CLINICAL NEUROLOGY 167 16 Q1 
NEUROSCIENCES 230 34 Q1 

- Tiêu chuẩn: có ít hơn 1/2 ISI papers xếp áp chót bảng xếp hạng của chuyên 
ngành hẹp ==> passed. 

- Ứng viên đã từng có affiliation: 
Department of Neurology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48105, USA 
Neurology Research Laboratory, VA Medical Center, 2215 Fuller Road, Ann 
Arbor, MI 48105, USA 
Department of Pediatrics, University of Medicine and Pharmacy of Ho Chi Minh 
City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Department of Integrative Physiology, National Institute for Physiological 
Sciences, Myodaiji, Okazaki 444-8585, Japan 
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, 
Japan 
Univ Tokyo, Fac Med, Dept Pediat, Bunkyo Ku, Tokyo 1138655, Japan 

==> Ứng viên thoả mãn yêu cầu được vinh danh trong Viện Vinh Danh Nhà 
Khoa Học Việt Nam. 

Kết quả cụ thể: 
Author=(Tran TD) AND Address=(USA OR VIETNAM OR JAPAN) 
Refined by: Subject Areas=( NEUROSCIENCES & NEUROLOGY OR 
FORESTRY OR GENETICS & HEREDITY OR BEHAVIORAL SCIENCES 
OR GENERAL & INTERNAL MEDICINE OR HEMATOLOGY OR 
PSYCHOLOGY OR IMMUNOLOGY OR MEDICAL INFORMATICS OR 
INFECTIOUS DISEASES OR RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & 
MEDICAL IMAGING OR INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION OR LIFE 
SCIENCES & BIOMEDICINE – OTHER TOPICS OR METEOROLOGY & 
ATMOSPHERIC SCIENCES OR PHARMACOLOGY & PHARMACY OR 
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY OR MICROBIOLOGY OR 
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TOXICOLOGY OR NUTRITION & DIETETICS OR OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY OR ANATOMY & MORPHOLOGY OR 
OPHTHALMOLOGY OR PLANT SCIENCES OR DERMATOLOGY OR 
PEDIATRICS OR PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH OR PHYSIOLOGY OR BIODIVERSITY & CONSERVATION OR 
RESEARCH & EXPERIMENTAL MEDICINE OR REPRODUCTIVE 
BIOLOGY OR BIOPHYSICS OR SCIENCE & TECHNOLOGY – OTHER 
TOPICS OR SUBSTANCE ABUSE OR SOCIOLOGY OR 
ANESTHESIOLOGY OR DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE OR 
SPECTROSCOPY OR BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY OR 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY OR THERMODYNAMICS OR CHEMISTRY 
OR ELECTROCHEMISTRY OR VIROLOGY OR CELL BIOLOGY OR 
ENERGY & FUELS OR WATER RESOURCES ) 
Timespan=All Years.  

1. Title: An inhibitory interaction of human cortical responses to stimuli 
preferentially exciting A delta or C fibers 
Author(s): Tran, TD; Matre, D; Casey, KL 
Source: NEUROSCIENCE Volume: 152 Issue: 3 Pages: 798-808 Published: 2008 
Times Cited: 0  

2. Title: Face representation in the human primary somatosensory cortex 
Author(s): Nguyen, BT; Tran, TD; Hoshiyama, M, et al. 
Source: NEUROSCIENCE RESEARCH Volume: 50 Issue: 2 Pages: 227-232 
Published: OCT 2004 
Times Cited: 18  

3. Title: Microneurographic study of C fiber discharges induced by CO2 laser 
stimulation in humans 
Author(s): Qiu, YH; Fu, Q; Wang, XH, et al. 
Source: NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 353 Issue: 1 Pages: 25-28 
Published: 2003 
Times Cited: 3  

4. Title: Pain processing within the primary somatosensory cortex in humans 
Author(s): Inui, K; Wang, XH; Qiu, YH, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE Volume: 18 Issue: 10 
Pages: 2859-2866 Published: NOV 2003 
Times Cited: 33  

5. Title: Sensory perception during sleep in humans: a magnetoencephalograhic 
study 
Author(s): Kakigi, R; Naka, D; Okusa, T, et al. 
Source: SLEEP MEDICINE Volume: 4 Issue: 6 Pages: 493-507 Published: NOV 
2003 
Times Cited: 17  



6. Title: Electrical-induced pain diminishes somatosensory evoked magnetic 
cortical fields 
Author(s): Tran, TD; Hoshiyama, M; Inui, K, et al. 
Source: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Volume: 114 Issue: 9 Pages: 1704-
1714 Published: 2003 
Times Cited: 8  

7. Title: Effects of sleep on pain-related somatosensory evoked magnetic fields in 
humans 
Author(s): Wang, XH; Inui, K; Qiu, YH, et al. 
Source: COGNITIVE BRAIN RESEARCH Volume: 17 Issue: 2 Pages: 388-399 
Published: JUL 2003 
Times Cited: 0  

8. Title: Cerebral responses following stimulation of unmyelinated C-fibers in 
humans: electro- and magneto-encephalographic study 
Author(s): Kakigi, R; Tran, TD; Qiu, YH, et al. 
Source: NEUROSCIENCE RESEARCH Volume: 45 Issue: 3 Pages: 255-275 
Published: 2003 
Times Cited: 27  

9. Title: Effects of sleep on pain-related somatosensory evoked potentials in 
humans 
Author(s): Wang, XH; Inui, K; Qiu, YH, et al. 
Source: NEUROSCIENCE RESEARCH Volume: 45 Issue: 1 Pages: 53-57 
Published: JAN 2003 
Times Cited: 13  

10. Title: Cerebral activation by the signals ascending through unmyelinated C-
fibers in humans: A magnetoencephalographic study 
Author(s): Tran, TD; Inui, K; Hoshiyama, M, et al. 
Source: NEUROSCIENCE Volume: 113 Issue: 2 Pages: 375-386 Published: 2002 
Times Cited: 25  

11. Title: Effects of attention, distraction and sleep onCO(2) laser evoked 
potentials related to C-fibers in humans 
Author(s): Qiu, YH; Inui, K; Wang, XH, et al. 
Source: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Volume: 113 Issue: 10 Pages: 1579-
1585 Published: 2002 
Times Cited: 13  

12. Title: Preferential stimulation of A delta fibers by intra-epidermal needle 
electrode in humans 
Author(s): Inui, K; Tran, TD; Hoshiyama, M, et al. 
Source: PAIN Volume: 96 Issue: 3 Pages: 247-252 Published: APR 2002 
Times Cited: 43  



13. Title: Pain-related magnetic fields evoked by intra-epidermal electrical 
stimulation in humans 
Author(s): Inui, K; Tran, TD; Qiu, YH, et al. 
Source: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Volume: 113 Issue: 2 Pages: 298-
304 Published: FEB 2002 
Times Cited: 26  

14. Title: Conduction velocity of the spinothalamic tract following CO2 laser 
stimulation of C-fibers in humans 
Author(s): Tran, TD; Inui, K; Hoshiyama, M, et al. 
Source: PAIN Volume: 95 Issue: 1-2 Pages: 125-131 Published: 2002 
Times Cited: 25  

15. Title: Conduction velocity of the spinothalamic tract in humans as assessed by 
CO2 laser stimulation of C-fibers 
Author(s): Qiu, YH; Inui, K; Wang, XH, et al. 
Source: NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 311 Issue: 3 Pages: 181-184 
Published: 2001 
Times Cited: 17  

16. Title: The gene copy ratios of SMN1/SMN2 in Japanese carriers with type I 
spinal muscular atrophy 
Author(s): Tran, TD; Kroepfl, T; Saito, M, et al. 
Source: BRAIN & DEVELOPMENT Volume: 23 Issue: 5 Pages: 321-326 
Published: AUG 2001 
Times Cited: 1  

17. Title: A new method for measuring the conduction velocities of A beta-, A 
delta- and C-fibers following electric and CO2 laser stimulation in humans 
Author(s): Tran, TD; Lam, K; Hoshiyama, M, et al. 
Source: NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 301 Issue: 3 Pages: 187-190 
Published: 2001 
Times Cited: 32  

18. Title: Varicella-associated acute necrotizing encephalopathy with a good 
prognosis 
Author(s): Tran, TD; Kubota, M; Takeshita, K, et al. 
Source: BRAIN & DEVELOPMENT Volume: 23 Issue: 1 Pages: 54-57 
Published: MAR 2001 
Times Cited: 7  

19. Temporal summation of heat pain in humans: Evidence supporting 
thalamocortical modulation. Tran, T.D., Wang, H., Tandon, A., Hernandez-
Garcia, L., Casey, K.L. 2010 Pain 150 (1), pp. 93-102 



20. Chapter 12 Cortical mechanisms mediating acute and chronic pain in humans 
Casey, K.L., Tran, T.D. 2006 Handbook of Clinical Neurology 81, pp. 159-177,I-
III 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 9:45 chiều  

Chim_nhon: 

- Ứng viên đã từng có affiliation: 
Department of Neurology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48105, 
USA 
Neurology Research Laboratory, VA Medical Center, 2215 Fuller Road, 
Ann Arbor, MI 48105, USA 
Department of Pediatrics, University of Medicine and Pharmacy of Ho 
Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Department of Integrative Physiology, National Institute for Physiological 
Sciences, Myodaiji, Okazaki 444-8585, Japan 
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, The University of Tokyo, 
Tokyo, Japan 
Univ Tokyo, Fac Med, Dept Pediat, Bunkyo Ku, Tokyo 1138655, Japan 

=============== 

JIPV@: Are you sure the above publications are only of this 
candidate?  

Trả lời  

 Le Quoc Hung đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 1:32 sáng  

Please contact PGS.TS. Trần Diệp Tuấn to clarify or to request his 
scientific CV. 
Email: dieptuan@ump.edu.vn 
hoặc dieptuan@gmail.com 

http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=1407&menu
=270 

Trả lời  
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 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 12:52 chiều  

Thú thực tôi sử dụng 5 bài mà bác BSL đưa lên đây, rồi từ đó lấy 
affiliation. Vì không chắc chắn nên tôi liệt kê affiliation để các bác kiểm 
tra. Tất cả các affiliation đã được sử dụng trong 20 bài đã tìm được ở trên. 

Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ đều được tiếp thu. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 1:27 chiều  

Tôi đã download cả 20 bài tìm được ở trên đều mang tên Trần Tuấn Điệp. 
Bác nào cần thì liên hệ với tôi, tôi gửi cho. 

Một điều chắc chắn là bác TDT đã dùng affiliation: 
Department of Neurology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48105, 
USA 
Neurology Research Laboratory, VA Medical Center, 2215 Fuller Road, 
Ann Arbor, MI 48105, USA 
Department of Pediatrics, University of Medicine and Pharmacy of Ho 
Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
trong một bài báo. Thế nên những bài đã tìm được với những affiliation ở 
VN va US là chính xác. 

Còn khả năng nữa, có một bác TDT khác ở JAPAN với affiliation đã liệt 
kê ở entry trước thì chắc là chịu rồi. 

Trả lời  

 ME3 đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:08 chiều  

According to Editor Chim_Nhon’s review, we can summarize this 
case: 

* PGS. TS Trần Diệp Tuấn, Trường DH Y Dược TPHCM: 20 ISI 

- Submitted by Guest Editor BSL, 

- Reviewed by Editor Chim_Nhon:  
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“Tôi tìm được ứng viên đứng tên trong 20 bài ISI, trong đó 8 bài fist 
author; Ghi nhận ứng viên có 1 bài là first author, là tạp chí tốt: for 2009, 
the journal PAIN has an Impact Factor of 5.371. 

ANESTHESIOLOGY 25 1 Q1 
CLINICAL NEUROLOGY 167 16 Q1 
NEUROSCIENCES 230 34 Q1 

Tiêu chuẩn: có ít hơn 1/2 ISI papers xếp áp chót bảng xếp hạng của 
chuyên ngành hẹp ==> passed.” 

Now we had better leave several days under public review  

Thank Chim_Nhon for your excellency. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:39 chiều  

Có lẽ kết quả tôi tìm là chính xác vì CV khoa học tóm tắt của bác TDT có 
đề cập bác từng làm ở cả VN, Japan, and US. Chi tiết xem dưới đây: 
http://www.fvhospital.com/en/lookafteryou/doctor_cv.php?id_doctor=31 

Ứng viên TDT, Phó Hiệu trưởng trường DH Y Dược TPHCM, thì có hình 
ở đây: 
http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=552&menu= 

==> 2 hình giống nhau đấy chứ. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 12:15 sáng  

JIPV@: TDT = accepted + published = Thank Chim_Nhon and Le 
Quoc Hung  

Trả lời  

14. Le Quoc Hung đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 6:19 sáng  
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Đề cử: TS. Thái Khắc Minh 

ISI: 11, First Author: 5, Corresponding author: 1 
Main author in Current Medicinal Chemistry, IF = 4.7, ranking (2009): 4th of 46 
Chemistry Medicinal, 26th of 236 Pharmacology & Pharmacy 
http://www.bentham.org/cmc/  

http://uphcm.edu.vn/modules.php?name=Danhsach&go=page&pid=236 
http://nafosted.gov.vn/expert/pub.php?eid=122 

Scopus 
EXPORT DATE: 23 August 2010 

1. Thai, K.-M., Windisch, A., Stork, D., Weinzinger, A., Schiesaro, A., Guy, R.H., 
Timin, E.N., Hering, S., Ecker, G.F. 
The hERG potassium channel and drug trapping: Insight from docking studies with 
propafenone derivatives 
(2010) ChemMedChem, 5 (3), pp. 436-442.  

2. Thai, K.-M., Ecker, G.F. 
Similarity-based SIBAR descriptors for classification of chemically diverse hERG 
blockers 
(2009) Molecular Diversity, 13 (3), pp. 321-336. Cited 2 times. 

3. Tran, T.-D., Park, H., Kim, H.P., Ecker, G.F., Thai, K.-M. 
Inhibitory activity of prostaglandin E2 production by the synthetic 2′-hydroxychalcone 
analogues: Synthesis and SAR study 
(2009) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 19 (6), pp. 1650-1653. Cited 2 
times. 

4. Thai, K.-M., Ecker, G.F. 
Classification models for hERG inhibitors by counter-propagation neural networks 
(2008) Chemical Biology and Drug Design, 72 (4), pp. 279-289. Cited 4 times. 

5. Demel, M.A., Janecek, A.G.K., Thai, K.-M., Ecker, G.F., Gansterer, W.N. 
Predictive QSAR models for polyspecific drug targets: The importance of feature 
selection 
(2008) Current Computer-Aided Drug Design, 4 (2), pp. 91-110. Cited 5 times. 

6. Thai, K.-M., Ecker, G.F. 
A binary QSAR model for classification of hERG potassium channel blockers 
(2008) Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16 (7), pp. 4107-4119. Cited 18 times. 

7. Thai, K.-M., Ecker, G.F. 
Predictive models for hERG channel blockers: Ligand-based and structure-based 
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approaches 
(2007) Current Medicinal Chemistry, 14 (28), pp. 3003-3026. Cited 21 times. 

8. Yoo, J., Thai, K.-M., Kim, D.-K., Lee, J.Y., Park, H.-J. 
3D-QSAR studies on sildenafil analogues, selective phosphodiesterase 5 inhibitors 
(2007) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 17 (15), pp. 4271-4274. Cited 5 
times. 

9. Kim, Y.-G., Thai, K.-M., Song, J., Kim, K.K., Park, H.-J. 
Identification of novel ligands for the Z-DNA binding protein by structure-based virtual 
screening 
(2007) Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 55 (2), pp. 340-342. Cited 2 times. 

10. Kim, D.-K., Lee, J.Y., Park, H.-J., Thai, K.M. 
Synthesis and phosphodiesterase 5 inhibitory activity of new sildenafil analogues 
containing a phosphonate group in the 5′-sulfonamide moiety of phenyl ring 
(2004) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 14 (9), pp. 2099-2103. Cited 6 
times. 

11. Phuong, T., Khac-Minh, T., Van Ha, N.T., Ngoc Phuong, H.T. 
Synthesis and antifungal activities of phenylenedithioureas 
(2004) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 14 (3), pp. 653-656. Cited 10 times. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 1:54 chiều  

Bài của bác chuẩn nên không phải chỉnh thêm. Thanks! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:32 chiều  

To Guest Editor Le Quoc Hung: By your honest and excellent contributions 
to JIPV, you were invited to be a trusted editor of JIPV. Please activate a 
wordpress account from your email address for further information  

Trả lời  

15. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 8:32 sáng  
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Theo thông tin của bác chim_nhon vì GS Nguyễn Đăng Hưng đã có quốc tịch Việt Nam 
nên tôi xin đề cử GS Nguyễn Đăng Hưng vào danh sách ISI để tri ân những đóng góp của 
GS Hưng đối với nền khoa học và giáo dục nước nhà. Từ đầu những năm 1990 đến nay, 
GS Hưng đã giúp đào tạo rất nhiều nhà khoa học cho đất nước, nhiều người trong số họ 
đã và đang nắm những vị trí chủ chốt trong các trường Đại học trong và ngoài nước. 
Chúc GS Hưng nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người cho dân tộc Việt. 
http://www.ltas-rup.ulg.ac.be/dang/Publications-en.html 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 1:57 chiều  

“Theo thông tin của bác chim_nhon vì GS Nguyễn Đăng Hưng đã có quốc tịch 
Việt Nam” thông tin này là của bác Hội Toán Học. 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:10 chiều  

Sure! Prof Nguyen Dang Hung is a great scholar. But he has not taken any 
permanent positions in Vietnam Therefore we can give him honors by 
honnoring his Vietnamese students? An honored candidate should have at 
least one paper with an address in Vietnam. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:35 chiều  

Interlaminar stresses and delamination of composite laminates under 
extension and bending 
Context Sensitive Links 

Context Sensitive Links 
more options 
Author(s): Nguyen TD (Nguyen, Tien Duong), Nguyen DH (Nguyen, 
Dang Hung) 
Source: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Volume: 
25 Issue: 6 Pages: 733-751 Published: APR 20 2007 
Times Cited: 0 References: 24 Citation MapCitation Map 
Abstract: The metis element method (Hung 1978) has been applied to 
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analyse free edge interlaminar stresses and delamination in composite 
laminates, which are subjected to extension and bending. The paper recalls 
Lekhnitskii’s solution for generalized plane strain state of composite 
laminate and Wang’s singular solution for determination of stress 
singularity order and of eigen coefficients C, for delamination problem. 
Then the formulae of metis displacement finite element in two-
dimensional problem are established. Computation of the stress intensity 
factors and the energy release rates are presented in details. The energy 
release rate, G, is computed by Irwin’s virtual crack technique using metis 
elements. Finally, results of interlaminar stresses, the three stress intensity 
factors and the energy release rates for delamination crack in composite 
laminates under extension and bending are illustrated and compared with 
the literature to demonstrate the efficiency of the present method. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: finite element method; interlaminar stresses; composite 
laminate; delamination; extension; bending 
KeyWords Plus: INTENSITY FACTORS 
Reprint Address: Nguyen, DH (reprint author), Univ Hanoi, 1 Dai Co Viet 
St, Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. Univ Hanoi, Hanoi, Vietnam 
2. Univ Liege, LTAS Fracture Mech, Liege, Belgium 
3. Inst Mecan & Genie Civil, B-4000 Liege, Belgium 
E-mail Addresses: duongnt-dwe@mail.hut.edu.vn, 
H.NguyenDang@ulg.ac.be 
Publisher: TECHNO-PRESS, PO BOX 33, YUSEONG, DAEJEON 305-
600, SOUTH KOREA 
Subject Category: Engineering, Civil; Engineering, Mechanical 
IDS Number: 149QH 
ISSN: 1225-4568 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 4:39 chiều  

 
at least one paper with an address in Vietnam = at least one 
paper with an address in Vietnam (of the candidate). 

ME4: Please stop breathing in 3 minutes as a purnishment for 
your  

Trả lời  
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16. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:17 chiều  

Nhờ bác admin cập nhật địa chỉ công bố khoa học của GS.TS Đoàn Nhật Quang 
http://www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh&uid=6 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 8:21 sáng  

Bác này xuất sắc quá. Admin cập nhật gấp không lại quên. Thanks! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 9:35 sáng  

Vâng, bác Quang thật sự xuất sắc. Hầu hết các bài đều chỉ đứng first 
authors, chỉ có duy nhất 1 bài không phải là main author. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:31 chiều  

Rồi. Thanks  

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 6:00 chiều  

Bác Admin vẫn chưa cập nhật GS.TS. Đoàn Nhật Quang vào danh sách ở 
trên rồi. Bác nhớ sớm cập nhật nhé. Sorry vì đã request hơi nhiều. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 7:10 chiều  

http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-416�
http://www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh&uid=6�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=416#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-430�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=430#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-431�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=431#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-436�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=436#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-461�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=461#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-462�


Bác Quang đã được update từ trước rồi bác, chỉ cập nhật thêm địa chỉ thôi, 
chỗ bác Quang ở hàng thứ 10 đấy 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 1:46 sáng  

OK. Thanks! 

Trả lời  

17. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 23, 2010 lúc 2:48 chiều  

Bác Admin sửa lại tên tôi ở đầu trang nhé. Tôi là Chim_Nhon mà (không phải 
chim_non). Thanks! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:30 chiều  

Rồi. Sorry  

Trả lời  

18. VTT đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 2:24 sáng  

I recommend Dr. “Nguyen Tien Dat”, Institute of Marine Biochemistry, Vietnam 
Academy of Science and Technology, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam for this 
honor. 

Though 33 of his 34 papers were done in Korea, but the last one was in Vietnam. 

Trả lời  

o lequochung đã nói 

Tháng Tám 27, 2010 lúc 3:42 sáng  
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TS Nguyễn Tiến Đạt đã được vinh danh. 

* TS Nguyễn Tiến Đạt, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên: 35 bài ISI (11 FA, 
20/8/2010, submitted by giaosudom4, reviewed by chim_nhon). 

Trả lời  

19. HoangLan đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 3:13 sáng  

Tôi cũng là một NCS, có mấy ý kiến như sau: 
1) Nên phân loại các nhà khoa học được vinh danh theo ngành : Toán, cơ,…. 
2) Mỗi một tác giả thì có 1 cái ID trên một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn, ngành Toán, ở 
MathSciNet đều có ID riêng cho các tác giả, ta không nhưng xem được các bài của tác 
giả đó mà còn số lượng trích dẫn của các bài báo của tác giả khác đến tác giả đó (cái này 
biểu thị chính xác cái Impact của tác giả đó trong giới khoa học ngành). 
Ban quản trị mạng nên thêm vào ID của mỗi tác giả trên CSDữ liệu cụ thể kiểu như 
MathSciNet của Toán 

Trả lời  

20. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 10:44 sáng  

Xin đề cử ứng viên TS. Hồ Trung Dũng, Viện Vật Lý Tp. Hồ Chí Minh. 

Ứng viên có tên trong 39 bài ISI, first author là 16. 

Nhờ các bác kiểm tra lại. Many thanks! 

Author=(Dung HT) 
Timespan=All Years.  

1. Title: Application of entanglement conditions to spin systems 
Author(s): Zheng, HJ; Dung, HT; Hillery, M 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 81 Issue: 6 Article Number: 062311 
Published: 2010 
Times Cited: 0  

2. Title: Local-field-corrected van der Waals potentials in magnetodielectric multilayer 
systems 
Author(s): Sambale, A; Welsch, DG; Dung, HT, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 2 Article Number: 022903 
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Published: 2009 
Times Cited: 0  

3. Title: Interatomic van der Waals potential in the presence of a magnetoelectric sphere 
Author(s): Safari, H; Welsch, DG; Dung, HT, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 77 Issue: 5 Article Number: 053824 
Published: 2008 
Times Cited: 3  

4. Title: Spontaneous decay of an excited atom placed near a rectangular plate 
Author(s): Nguyen, TA; Dung, HT 
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D Volume: 46 Issue: 1 Pages: 173-177 
Published: 2008 
Times Cited: 0  

5. Title: Deterministic and storable single photons from a multilayer microsphere 
Author(s): Nguyen, TA; Dung, HT 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 76 Article Number: 033831 Published: 2007 
Times Cited: 0  

6. Title: Two-atom van der Waals interaction between polarizable/magnetizable atoms 
near magnetoelectric bodies 
Author(s): Buhmann, SY; Safari, H; Dung, HT, et al. 
Source: OPTICS AND SPECTROSCOPY Volume: 103 Pages: 374-387 Published: 2007 
Times Cited: 0  

7. Title: Microscopic origin of Casimir-Polder forces 
Author(s): Buhmann, SY; Safari, H; Welsch, DG, et al. 
Source: OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS Volume: 13 Issue: 4 Pages: 
427-436 Published: DEC 2006 
Times Cited: 7  

8. Title: Body-assisted van der Waals interaction between two atoms 
Author(s): Safari, H; Buhmann, SY; Welsch, DG, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 74 Issue: 4 Article Number: 042101 
Published: OCT 2006 
Times Cited: 11  

9. Title: Body-assisted van der Waals interaction between two atoms (vol 74, pg 042101, 
2006) 
Author(s): Safari, H; Buhmann, SY; Welsch, DG, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 74 Issue: 4 Article Number: 049906 
Published: OCT 2006 
Times Cited: 0  



10. Title: Local-field correction to the spontaneous decay rate of atoms embedded in 
bodies of finite size 
Author(s): Dung, HT; Buhmann, SY; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 74 Issue: 2 Article Number: 023803 
Published: AUG 2006 
Times Cited: 9  

11. Title: Atoms near magnetodielectric bodies: van der Waals energy and the Casimir-
Polder force 
Author(s): Buhmann, SY; Dung, HT; Kampf, T, et al. 
Source: OPTICS AND SPECTROSCOPY Volume: 99 Issue: 3 Pages: 466-474 
Published: SEP 2005 
Times Cited: 1  

12. Title: Casimir-Polder interaction of atoms with magnetodielectric bodies 
Author(s): Buhmann, SY; Dung, HT; Kanipf, T, et al. 
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D Volume: 35 Issue: 1 Pages: 15-30 
Published: AUG 2005 
Times Cited: 14  

13. Title: Generation of long-living entanglement between two separate three-level atoms 
Author(s): Cakir, O; Dung, HT; Knoll, L, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 71 Article Number: 032326 Published: 2005 
Times Cited: 4  

14. Title: Casimir-Polder forces: A nonperturbative approach 
Author(s): Buhmann, SY; Knoll, L; Welsch, DG, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 70 Issue: 5 Article Number: 052117 
Published: NOV 2004 
Times Cited: 35  

15. Title: Efficiency of tunable band-gap structures for single-photon emission 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 69 Issue: 6 Article Number: 063811 
Published: JUN 2004 
Times Cited: 1  

16. Title: The van der Waals energy of atomic systems near absorbing and dispersing 
bodies 
Author(s): Buhmann, SY; Dung, HT; Welsch, DG 
Source: JOURNAL OF OPTICS B-QUANTUM AND SEMICLASSICAL OPTICS 
Volume: 6 Issue: 3 Pages: S127-S135 Published: 2004 
Times Cited: 19  

17. Title: Electromagnetic-field quantization and spontaneous decay in left-handed media 
Author(s): Dung, HT; Buhmann, SY; Knoll, L, et al. 



Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 68 Issue: 4 Article Number: 043816 Part: B 
Published: OCT 2003 
Times Cited: 57  

18. Title: Resonant energy exchange between atoms in dispersing and absorbing 
surroundings 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: OPTICS AND SPECTROSCOPY Volume: 94 Issue: 6 Pages: 829-837 
Published: JUN 2003 
Times Cited: 1  

19. Title: Defect band-gap structures for triggering single-photon emission 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 67 Issue: 2 Article Number: 021801 
Published: FEB 2003 
Times Cited: 7  

20. Title: Resonant dipole-dipole interaction in the presence of dispersing and absorbing 
surroundings 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 66 Issue: 6 Article Number: 063810 
Published: DEC 2002 
Times Cited: 27  

21. Title: Two-atom spontaneous emission in a planar microcavity 
Author(s): Ujihara, K; Dung, HT 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 66 Issue: 5 Article Number: 053807 
Published: NOV 2002 
Times Cited: 6  

22. Title: Atomic entanglement near a realistic microsphere 
Author(s): Dung, HT; Scheel, S; Welsch, DG, et al. 
Source: JOURNAL OF OPTICS B-QUANTUM AND SEMICLASSICAL OPTICS 
Volume: 4 Issue: 3 Pages: S169-S175 Published: 2002 
Times Cited: 11  

23. Title: Intermolecular energy transfer in the presence of dispersing and absorbing 
media 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 65 Issue: 4 Article Number: 043813 Part: B 
Published: APR 2002 
Times Cited: 16  

24. Title: Decay of an excited atom near an absorbing microsphere 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 64 Issue: 1 Article Number: 013804 



Published: JUL 2001 
Times Cited: 35  

25. Title: Spontaneous decay in the presence of dispersing and absorbing bodies: General 
theory and application to a spherical cavity 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 62 Issue: 5 Article Number: 053804 
Published: 2000 
Times Cited: 80  

26. Title: Collective effects in the self-interference of a single photon emitted by two 
atoms 
Author(s): Dung, HT; Ujihara, K 
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 84 Issue: 2 Pages: 254-257 
Published: JAN 10 2000 
Times Cited: 10  

27. Title: Three-dimensional nonperturbative analysis of spontaneous emission in a 
Fabry-Perot microcavity 
Author(s): Dung, HT; Ujihara, K 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 60 Issue: 5 Pages: 4067-4082 Published: NOV 
1999 
Times Cited: 14  

28. Title: Density matrix for photons in a phase-sensitive reservoir 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L 
Source: JOURNAL OF MODERN OPTICS Volume: 46 Issue: 5 Pages: 859-874 
Published: APR 15 1999 
Times Cited: 2  

29. Title: Analytic solution for retardation in two-atom systems 
Author(s): Dung, HT; Ujihara, K 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 59 Issue: 3 Pages: 2524-2527 Published: 
MAR 1999 
Times Cited: 10  

30. Title: Number-phase Wigner function for the field state of a two-photon Jaynes-
Cummings model 
Author(s): Joshi, A; Dung, HT 
Source: MODERN PHYSICS LETTERS B Volume: 13 Issue: 5 Pages: 143-152 
Published: FEB 28 1999 
Times Cited: 2  

31. Title: Field damping in a squeezed thermal reservoir 
Author(s): Dung, HT; Joshi, A; Knoll, L 
Source: JOURNAL OF MODERN OPTICS Volume: 45 Issue: 5 Pages: 1067-1083 



Published: MAY 1998 
Times Cited: 5  

32. Title: Three-dimensional quantization of the electromagnetic field in dispersive and 
absorbing inhomogeneous dielectrics 
Author(s): Dung, HT; Knoll, L; Welsch, DG 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 57 Issue: 5 Pages: 3931-3942 Published: 
MAY 1998 
Times Cited: 94  

Author=(Ho TD) 
Timespan=All Years.  

33. Title: Conditions for entanglement in multipartite systems 
Author(s): Hillery, M; Ho, TD; Zheng, HJ 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 81 Issue: 6 Article Number: 062322 
Published: 2010 
Times Cited: 0  

34. Title: Casimir force on amplifying bodies 
Author(s): Sambale, A; Welsch, DG; Buhmann, SY, et al. 
Source: OPTICS AND SPECTROSCOPY Volume: 108 Issue: 3 Pages: 391-399 
Published: 2010 
Times Cited: 0  

35. Title: Impact of amplifying media on the Casimir force 
Author(s): Sambale, A; Buhmann, SY; Ho, TD, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 80 Issue: 5 Article Number: 051801 
Published: 2009 
Times Cited: 0  

36. Title: Detecting entanglement with non-Hermitian operators 
Author(s): Hillery, M; Ho, TD; Niset, J 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 80 Issue: 5 Article Number: 052335 
Published: 2009 
Times Cited: 5  

37. Title: Resonant Casimir-Polder forces in planar meta-materials 
Author(s): Sambale, A; Buhmann, SY; Ho, TD, et al. 
Source: PHYSICA SCRIPTA Volume: T135 Article Number: 014019 Published: 2009 
Times Cited: 1  

38. Title: van der Waals interaction and spontaneous decay of an excited atom in a 
superlens-type geometry 
Author(s): Sambale, A; Welsch, DG; Ho, TD, et al. 
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 78 Issue: 5 Article Number: 053828 



Published: 2008 
Times Cited: 11  

Author=(Ho DT) 
Refined by: Subject Areas=( OPTICS OR PHYSICS OR PHYSIOLOGY OR 
BIOPHYSICS ) 
Timespan=All Years.  

39. Title: The van der Waals energy of atomic systems near absorbing and dispersing 
bodies (vol 6, pg S127, 2004) 
Author(s): Buhmann, SY; Ho, DT; Welsch, DG 
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL 
PHYSICS Volume: 39 Issue: 14 Pages: 3145-3145 Published: JUL 28 2006 
Times Cited: 3 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 10:53 sáng  

Bổ sung thêm là ứng viên có 12 bài FA là các bài nằm trong TOP10: PHYSICAL 
REVIEW A, PHYSICAL REVIEW LETTERS 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 12:15 chiều  

Xin bái bái phục. Cảm thấy nhục nhã cho ngành Toán quá các bác ơi. 
Chắc tôi nghỉ tham gia JIPV quá! 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 12:18 chiều  

Bác Admin kiểm tra lần cuối rồi cập nhật TS. Hồ Trung Dũng vào phòng vinh 
danh nhé. Không để lâu lại quên. Thanks! 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 
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Tháng Chín 7, 2010 lúc 4:41 chiều  

Ok. A good job done. Thanks  

Trả lời  

21. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 3:24 chiều  

Mấy hôm nay tôi theo dõi blog của vị bác sĩ này, đặc biệt qua bài 

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/e-learning-va-tro-he-cua-cac-nha-khoa.html 

Tôi cảm thấy cảm phục vị này. Đối với tôi vị này có tầm hơn cả mấy “GS.TSKH”, loại 
như Vũ Minh Giang chưa xứng là học trò nhỏ của vị này. Vì lí dó đó, tôi đề nghị JIPV 
xem xét vinh danh vị này vì thành tích đóng góp vô cùng to lớn cho nền GD, có thề xét 
tặng Giáo sư danh dự của JIPV chẳng hạn. 

Trả lời  

22. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:46 sáng  

Cái vụ bạn Tuấn Ngọc đề nghị tôi thì tôi đã xin các bạn cho qua vụ này vì nó không có ý 
nghĩa gì đối với tôi và với cuộc đời này. 

Mong các bạn thấu hiểu những gì tôi đã gửi trong thư cho các bạn sáng nay. 

Bây giờ tôi đề nghị các bạn nào đang học và làm việc tại Anh tìm hiểu dùm tôi 2 trường 
đại học này và viết bài dùm tôi nếu nó là trường dỏm thì gửi qua mail để tôi đăng nó lên 
báo bằng mọi giá: 

1. University of Bedfordshire đang liên kết đào tạo với 1 đại học lớn trong nước. Nó ở 
link này: 
http://cs2.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=123:tuyn-sinh-i-
hc-2009&catid=89:tuyn-sinh&Itemid=102&limitstart=9 

2. University of Glucestershire đang liên kết đào tạo ở link này: 
http://www.kinhdoanh.edu.vn/cao-hoc/thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-mba/thac-sy-quan-
tri-kinh-doanh-mba.html?gclid=CN6z3cnl9KMCFUNB6wodYgzg3g 

3. Ai biết về các trường nhố nhăn châu Á này liên kết với đại học QGHN thì trả lời dùm: 
http://khoaquocte.vn/Article/Index/257?gclid=CJaKnO3l9KMCFcRA6wodr2492Q 
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Good job, 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 12:28 chiều  

Tôi cảm phục việc làm của bác sỹ Hồ Hải trong thời gian vừa qua. Tuy bác không 
có những danh hiệu như Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Viện sỹ, vv…, nhưng đóng 
góp của bác hoàn toàn xứng đáng có những danh hiệu này.  

Tôi cũng cảm phục hơn nữa khi bác không nhận vinh danh như bác Tuan Ngoc@ 
đề nghị, mà vẫn đóng góp cho đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục Việt 
Nam nói riêng.  

Cảm ơn bác rất nhiều. Mong bác mạnh khoẻ, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp khoa 
học nước nhà. 

Trả lời  

23. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 9:39 sáng  

Theo tôi thấy nên hợp tác với BS Hồ Hải như một đối tác thì tốt hơn. Bác Hải có con 
đường chống giáo dục dỏm, còn JIPV có sự nghiệp chống khoa học dỏm, nếu có gì thì 
giúp đỡ thông tin qua lại như thế cũng đáng quý rồi, không cần phải vinh danh hay kết 
nạp gì cả. Với những người tự trọng thì những hành động như vậy đôi khi gây ra tác dụng 
ngược đấy. 

Trả lời  

24. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 4:50 sáng  

Hê hê, chỉ mới trao đổi qua lại thôi mà hôm nay có một phó tổng thư ký tòa sọan báo 
phone cho tớ là: Anh hãy rút bài TIN VỊT TỪ BÁO DÂN TRÍ CỦA “HỘI KHUYỂN 
HỌC” xuống vì theo tin tôi biết từ báo TPO là anh bị A25 theo dõi thấy buồn cười 
thật. 

Trả lời  

o VS dỏm đã nói 
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Tháng Chín 10, 2010 lúc 7:28 sáng  

Ok! Họ phải “theo dõi” để học cách phát hiện trường dỏm của bác Hải. Bác nên 
giúp họ hiểu để giúp cho đất nước này phát triển. Giấu cái ngu, cái dốt mãi thì 
làm được gì? 

Trả lời  

25. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 4:52 sáng  

À mà sao mấy em bên http://www.vietphd.org và http://www.vietmba.org tụi nó không 
quan tâm đến vấn nạn bằng giả nhỉ? 

Trả lời  

o VS dỏm đã nói 

Tháng Chín 10, 2010 lúc 7:30 sáng  

Đáng lẽ họ phải tích cực trong chuyện này, vì sinh mệnh khoa học chân chính của 
họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ những tệ nạn này. Cảm ơn bác Hải đã vạch mặt 
“Dân Tí” và các “Đại Học Cuốc Da” (Bác tìm đâu ra từ ngữ hay thế?) 

Trả lời  

26. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 3:17 sáng  

Xin đề cử TS Huỳnh Văn Ngãi, ĐH Quy Nhơn. 
ISI = 11 

Author=(huynh vn) OR Author=(ngai hv) OR Author=(van-ngai h) OR Author=(vanngai 
h) 
Refined by: [excluding] Subject Areas=( OPERATIONS RESEARCH & 
MANAGEMENT SCIENCE OR ENGINEERING, ENVIRONMENTAL OR 
ENVIRONMENTAL SCIENCES OR OPHTHALMOLOGY OR SURGERY ) AND 
[excluding] Institutions=( JAPAN ADV INST SCI & TECHNOL ) AND [excluding] 
Institutions=( HOKKAIDO UNIV ) AND [excluding] Institutions=( UNIV BRISTOL )  

1. Title: STABILITY OF ERROR BOUNDS FOR SEMI-INFINITE CONVEX 
CONSTRAINT SYSTEMS 
Author(s): Ngai HV, Kruger A, Thera M 
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 20 Issue: 4 Pages: 2080-2096 
Published: 2010 
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Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: In Asplund spaces, approximately convex functions and regular functions are 
generically differentiable 
Author(s): Van Ngai H, Penot JP 
Source: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 12 Issue: 6 Special 
Issue: Sp. Iss. SI Pages: 1477-1492 Published: SEP 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Error bounds in metric spaces and application to the perturbation stability of 
metric regularity 
Author(s): Van Ngai H, Thera M 
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 19 Issue: 1 Pages: 1-20 
Published: 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Paraconvex functions and paraconvex sets 
Author(s): Van Ngai H, Penot JP 
Source: STUDIA MATHEMATICA Volume: 184 Issue: 1 Pages: 1-29 Published: 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: phi-regular functions in Asplund spaces 
Author(s): Van Ngai H, Thera M 
Source: CONTROL AND CYBERNETICS Volume: 36 Issue: 3 Pages: 755-774 
Published: 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: APPROXIMATELY CONVEX SETS 
Author(s): Huynh VN, Penot JP 
Source: JOURNAL OF NONLINEAR AND CONVEX ANALYSIS Volume: 8 Issue: 3 
Pages: 337-355 Published: 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Approximately convex functions and approximately monotonic operators 
Author(s): Van Ngai H, Penot JP 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 
66 Issue: 3 Pages: 547-564 Published: FEB 1 2007 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Error bounds and implicit multifunction theorem in smooth Banach spaces and 
applications to optimization 
Author(s): Van Ngai H, Thera M 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 12 Issue: 1-2 Pages: 195-223 Published: 
MAR-JUN 2004 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 



9. Title: Extensions of Frechet epsilon-subdifferential calculus and applications 
Author(s): Van Ngai H, Luc DT, Thera M 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 
Volume: 268 Issue: 1 Pages: 266-290 Published: APR 1 2002 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
10. Title: A fuzzy necessary optimality condition for non-Lipschitz optimization in 
Asplund spaces 
Author(s): Van Ngai H, Thera M 
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 12 Issue: 3 Pages: 656-668 
Published: FEB 27 2002 
Times Cited: 2 
11. Title: Metric inequality, subdifferential calculus and applications 
Author(s): Van Ngai H, Thera M 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 9 Issue: 1-2 Pages: 187-216 Published: 
MAR-JUN 2001 
Times Cited: 1 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:59 sáng  

Bổ sung thêm 2 bài của ứng viên: 

1. Title: Error bounds for systems of lower semicontinuous functions in Asplund 
spaces 
Author(s): van Ngai, H; Thera, M 
Source: MATHEMATICAL PROGRAMMING Volume: 116 Issue: 1-2 Pages: 
397-427 Published: 2009 
Times Cited: 0  

2. Title: Error bounds for convex differentiable inequality systems in Banach 
spaces 
Author(s): van Ngai, H; Thera, M 
Source: MATHEMATICAL PROGRAMMING Volume: 104 Issue: 2-3 Pages: 
465-482 Published: NOV 2005 
Times Cited: 0 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:04 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1058#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1071�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1071#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1073�


Ứng viên có 2 bài là TOP 10: MATHEMATICAL PROGRAMMING  

For 2009, the journal MATHEMATICAL PROGRAMMING has an Impact 
Factor of 2.048. 

Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 93 13 Q1 
MATHEMATICS, APPLIED 202 10 Q1 
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 73 13 Q1 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:32 sáng  

Bổ sung thêm là sorted by Impact Factor ; subject categories 
MATHEMATICS, APPLIED 

Journals from: subject categories MATHEMATICS, APPLIED 
Sorted by: Impact Factor 

1 INT J NONLIN SCI NUM 1565-1339 1629 5.276 4.414 0.413 143 3.1 
0.00747 1.123 
2 SIAM REV 0036-1445 4313 3.391 3.733 0.571 28 >10.0 0.00601 2.484 
3 COMMUN PUR APPL MATH 0010-3640 6224 2.657 4.132 0.500 42 
>10.0 0.02102 4.147 
4 SIAM J MATRIX ANAL A 0895-4798 2566 2.411 1.923 0.343 70 9.5 
0.00945 1.238 
5 NONLINEAR ANAL-REAL 1468-1218 1366 2.381 2.222 0.583 307 
2.5 0.00731 0.755 
6 J CRYPTOL 0933-2790 1046 2.297 3.071 0.100 20 >10.0 0.00157 
0.894 
7 ABSTR APPL ANAL 1085-3375 506 2.221 0.369 84 2.9 0.00364 
8 FUZZY SET SYST 0165-0114 13363 2.138 2.551 0.256 227 >10.0 
0.01356 0.607 
9 MATH MOD METH APPL S 0218-2025 1383 2.095 1.796 0.215 65 6.1 
0.00890 1.146 
10 MATH PROGRAM 0025-5610 6010 2.048 2.889 0.646 96 >10.0 
0.01529 1.939  
11 INT J ROBUST NONLIN 1049-8923 1577 1.906 1.979 0.240 96 6.9 
0.00556 0.801 
12 FOUND COMPUT MATH 1615-3375 370 1.905 2.655 0.692 26 4.5 
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0.00440 2.513 
13 ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2228 1.904 2.494 0.222 27 
>10.0 0.00476 1.392 
14 INVERSE PROBL 0266-5611 4023 1.900 2.255 0.470 149 7.3 
0.01406 0.976 
15 APPL COMPUT HARMON A 1063-5203 1243 1.854 2.470 0.744 39 
7.3 0.00780 1.870 
16 SIAM J NUMER ANAL 0036-1429 7589 1.840 2.257 0.237 118 >10.0 
0.02008 1.463 
17 INVERSE PROBL IMAG 1930-8337 155 1.831 1.845 0.211 38 2.3 
0.00195 1.314 
18 IMA J NUMER ANAL 0272-4979 1156 1.824 1.967 0.367 49 9.2 
0.00527 1.395 
19 J NONLINEAR SCI 0938-8974 617 1.816 2.021 0.478 23 7.8 0.00227 
1.159 
20 CHAOS 1054-1500 3787 1.795 2.087 0.712 198 6.3 0.01446 0.860 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:39 sáng  

1 INT J NONLIN SCI NUM 1565-1339 1629 5.276 4.414 0.413 
143 3.1 0.00747 1.123 

Tôi đề nghị loại táp chí này vì nó khá giống một fake one: 

http://www.ima.umn.edu/~arnold/ 

http://www.ima.umn.edu/~arnold/siam-columns/integrity-under-
attack.pdf 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:07 sáng  

Nói gì thì nói, IF vẫn là một trong những thông tin cần 
thiết. Tôi đề nghị khi xem top cho một journal thì JIPV nên 
search xem nó có bị lên án là fake không. 

Nếu chỉ vì một hạt sạn mà ném cả nồ cơm như một số 
người đang cố tình thì tôi thấy k hợp lý. 
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Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:28 sáng  

Bài này hay, cám ơn bác Hội Toán học đã cung cấp. Tạp 
chí mà cũng mafia gớm!. Nhưng việc loại tạp chí nên để 
Thomson Reuteurs làm, hình như Chaos, Solitons and 
Fractals bị loại khỏi ISI rồi thì phải. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:14 sáng  

Một bác ở ĐH tỉnh lẽ mà đã có bài top, trong khi đó tất cả những vị ở viện toán, ở 
trường ĐHKHTN vẫn chưa có bài top nào! 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:23 sáng  

Nói thế bị bẻ chết. Kiểm tra Nguyễn Đông Yên với tạp chí 
MATHEMATICAL PROGRAMMING này đi. 

Mấy hôm này, đọc tranh luận khá thú vị nên tui quên mất công việc. He 
he. 

JIPV nên có tranh luận của những người chính danh như thế. Như thế mới 
uy tín. Nhưng hình như JIPV đang bị vị BS “nhục mạ”!!!!!!!!!!!!!!!! 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:25 sáng  

Nói top, các bác nên nói trong top nào nha. Tạp chí tôi đề cập k 
phải top 2 trong pure math. Thanks. 

Trả lời  
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 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:31 sáng  

À, thì ra bác Hội Toán Học đề cập là với pure math. Vậy nói chính 
xác là những nhà làm toán học lý thuyết VN (rất đông) vẫn chưa 
có bài TOP trong chuyên ngành toán lý thuyết. Trong khi đó, 
những nhà toán học ứng dụng VN (số lượng ít hơn nhiều so với 
nhà toán học lý thuyết) có nhiều người đã có bài TOP trong chuyên 
ngành của mình. 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 8:36 sáng  

Ok! Tạp chí tôi đề cập là top 2 trong Applied như các bác 
đã cứu. 

Tuy nhiên bác ME4 nhận xét sự khác nhau giữa pure và 
applied như thế thì bị bọn toán nó “đánh” chết.  

Khó phân biệt lắm, ứng dụng toán trong toán thì cuối cùng 
cũng giống pure thôi hà. 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:12 sáng  

IF của ISI mình hông biết nó tính theo kiểu nào. Nhào vô 
coi thử thì thấy IF của JMAA (Journal of Mathematical 
Analysis and Applications) còn cao hơn cả Transactions of 
AMS. Nói chung IF cũng là 1 điểm để căn cứ xếp ranking 
nhưng đối với bên Toán thì ai cũng biết Transactions of 
AMS hơn JMAA rất nhiều. Về IF thì mình thích dùng 
Mathscinet hơn. Nó có vẻ “hợp lí” hơn ISI theo 1 cách nào 
đó. 

Theo Mathscinet thì MATHEMATICAL 
PROGRAMMING không nằm trong TOP 100, xét theo IF. 
Thực ra chuyện so sánh giữa Pure và Applied maths cũng 
rất khó. Nhưng đa phần ở VN, cái gọi là Applied maths nó 
cũng chỉ là lý thuyết thôi. 
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Giaosudom4 có nói “Vậy nói chính xác là những nhà làm 
toán học lý thuyết VN (rất đông) vẫn chưa có bài TOP 
trong chuyên ngành toán lý thuyết. Trong khi đó, những 
nhà toán học ứng dụng VN (số lượng ít hơn nhiều so với 
nhà toán học lý thuyết) có nhiều người đã có bài TOP trong 
chuyên ngành của mình”. Bạn nói thế thì cũng ok nhưng 
không đúng chút nào. Thứ nhất là cái list của ISI có vấn đề. 
Nhìn cái list của ISI về Applied maths ở trang trên không 
có sự xuất hiện của COMMUNICATIONS ON PURE 
AND APPLIED MATHEMATICS trong top 10. Nhiêu đó 
cũng đủ thấy dựa vào IF của ISI là có vấn đề. Thêm nữa 
journal INT J ROBUST NONLIN đứng thứ 11 cũng là 
thêm 1 thứ không đáng tin nốt (mình cũng có vài bài trên 
journal này nhưng chưa bao giờ mình nghĩ ranking của nó 
lại cao đến thế )). Thứ 2, có bài TOP trên Pure Maths 
khó hơn bên Applied Maths. Điều này dễ hiểu vì journal 
TOP của Pure Maths thường cao hơn Applied Maths. Cái 
hướng applied maths của VN nói đúng ra là Optimization. 
Vì đa phần mọi người đều làm về thứ này. Một vài người 
giỏi về hướng này trên thế giới cũng chỉ có vài bài trên 
Transactions of AMS thôi. Nói thế để các bác hiểu sự khác 
nhau giữa Pure va Applied maths của VN mình. 

Nói chung ISI là 1 chuẩn chấp nhận được nhưng nếu chỉ 
dùng ISI để đưa ra tất cả các nhận xét như ranking hay gì gì 
đó thì sẽ có nhiều bất cập. Người ngoài ngành không biết 
thì không nói gì. Người trong ngành nhìn vào sẽ thấy rất 
buồn cười. Do đó, IF có thể dùng để tham khảo, dực vào đó 
để nói journal nào đó là TOP thì không hợp lí lắm. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:29 sáng  

Bắt giò bác 1 cái. COMMUNICATIONS ON PURE 
AND APPLIED MATHEMATICS đang đứng ở vị 
trí thứ 3 trong danh sách. 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:57 sáng  
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Sorry bạn về sai sót này. Thanks 
Giaosudom4 . 
Hehhe, nếu không tính cái đó thì có thể kể 
đến Arch. Rational Mech. Anal. hoặc J. 
Math. Pures Appl.. 2 journals này mình chắc 
chắn là tốt hơn cái Nonlinear gì đó nhiều. 
Có bài trên Nonlinear là chuyện bình 
thường, những NCS làm về PDEs hay 
Analysis ở VN thì phần đông đều có bài trên 
journal này. Nếu chiếu theo cái list này thì 
Nonlinear đứng thứ 5. Vậy hóa ra nền Toán 
học của VN lại mạnh đến thế!!! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:39 sáng  

Arch. Rational Mech. Anal không được xếp 
trong Applied Math thì việc không có trong 
danh sách là đương nhiên rồi bác, nếu nó 
được xếp thì IF của nó tương đương hạng 6 
đấy. IF cũng chỉ là tương đối thôi, nó chỉ thể 
hiện phong độ của 2 năm trở lại, trong khi 
đó đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Ferguson từng 
nói: “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi 
mãi” đó bác. 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:59 sáng  

Thì mình chỉ muốn nói ranking là 
tương đối thôi. Dựa vào ISI để xét về 
số lượng thì ok. Nhưng để xét 
ranking mà chỉ dựa vào mỗi IF thì 
chưa chắc là thỏa đáng . 

Trả lời  

 Hội Toán Học đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:39 sáng  
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Khổ thế! Dân toán mà không phân biệt được IF, 
MCQ thì bị dân ngoài họ cười cho. 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:59 sáng  

Nói chung mình không tin cái ranking của 
ISI . 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:02 sáng  

Thậm chí ngay cả cái list của ISI cũng có 
mấy journal “củ chuối” không chịu được . 

Trả lời  

 connan2010 đã nói 

Tháng Chín 16, 2010 lúc 11:07 sáng  

Sorry bạn HNHTH, ranking của Mathscinet 
mình xem là theo MCQ không phải IF . 
Thanks HVHTH. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 3:35 sáng  

Nếu không có bác nào có ý kiến gì thêm, tôi xin tổng kết ứng viên như sau: 

TS Huỳnh Văn Ngãi, ĐH Quy Nhơn có: 
- ISI = FA = 13 bài. 
- Ứng viên có 2 bài TOP10 là MATHEMATICAL PROGRAMMING, trong 
chuyên ngành hẹp MATHEMATICS, APPLIED. 

==> Đạt tiêu chuẩn ghi danh vào Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học 
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Đề nghị Admin xem xét lần cuối và sớm cập nhật. Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời  

27. CucDat đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 2:35 chiều  

Dear JIPV, 

Các bác dùng chuẩn ISI làm nền để phân loại cũng là 1 cách “dùng được”. Tuy vậy, 
chính ISI cũng gặp phải trở ngại lớn bởi:  

(1) Văn hóa trích dẫn phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực chuyên môn hẹp, văn hóa địa 
phương( người Nga thường không thích trích dẫn nhiều);  

(2) Tiêu chí của tạp chí. Chẳng hạn, các tạp chí chỉ đăng các bài ngắn 5-10 trang thường 
có IF khá cao (bài ra nhanh, nội dung dễ đọc, kết quả dễ tiếp cận và sử dụng, người đọc 
được nhiều, trích dẫn cũng có thể nhiều…) 

Nếu dùng chuẩn ISI để phong các danh hiệu GS, PGS DỞM, KÉM, RẤT KÉM v.v. tôi e 
rằng hơi “góc cạnh” và dễ phát sinh các hiệu ứng về ngôn từ, nhất là đối với những người 
không làm nghiên cứu.  

Giả định cực đoan, 1 PGS có 1 bài ISI, được phong PGS rất kém. Ông ấy mang danh hiệu 
JIPV tặng cho đến khi nhắm mất xuôi tay. Rồi mươi năm sau khi ông ấy mất, cái định lý 
ông ấy tìm ra mới được nhắc đến, được gắn tên ông ta, được đưa vào các sách kinh điển 
của chuyên ngành ông ta đeo đuổi khi sống. JIPV sẽ nghĩ gì? đính chính, sửa chữa 
chăng? có kịp không? Các bạn chắc sẽ thấy có lỗi, đau lòng, trước người đã mất. 

Xuất phát từ giả định trên, tôi xin góp ý cách gọi các chức danh của JIPV nên chỉ đơn 
giản như sau: 

HỌC HÀM+SỐ BÀI ISI 

và một số thông tin cốt yếu khác 

Ví dụ: Tên/Sinh năm nào/ chuyên nghành/học vị gì, năm nào/Học hàm gì, năm nào/số bài 
ISI, bài ISI gần đây nhất năm nào(để biết họ gác kiếm từ bao giờ-thông tin này rất quan 
trọng). 

Sau đó ỊPV có thể xếp thành danh sách phân loại. Chẳng hạn: danh sách GS 0 ISI, GS 1-
3 ISI, GS >10 ISI, GS đã gác kiếm >10 năm, v.v. 

Cũng có thể tượng trưng mỗi bài ISI là 1 ngôi sao * và chúng ta có thể gọi ai đó là ông 
GS 5 sao hay chưa có sao cũng thấy vui vẻ.  
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Cũng vậy, để biết ông GS nào đó thế nào, JIPV sẽ tư vấn ” à, ông này là GS 5 sao, còn 
muốn biết sâu hơn nữa mời bạn vào net đọc kỹ xem: ông ấy làm được gì, họ bình kết quả 
ông ấy thế nào, họ trích dẫn ông ấy bao nhiêu…” 

Theo cách này chúng ta sẽ có các danh sách “lạnh lùng như ISI” và tránh được tất cả các 
phát sinh khác không cần thiết, dễ gây hiểu lầm. 

Cục Đất có đôi lời vậy thôi. Chuc IJPV khỏe. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:26 chiều  

Xin trân trọng cảm ơn bác đã góp ý cho JIPV. Góp ý của bác liên quan đến phong 
dỏm, yếu, kém, như vậy comment này nên ở “Phòng Thảo Luận Khoa Học” mới 
phải. 

Giả định của bác về một ông PGS có 01 bài ISI, sau đó không có thêm bài nào 
cho đến khi mất, rồi cái định lý của ông được công nhận gắn tên ông tôi thấy nó 
kỳ kỳ thế nào ấy, tức nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì: 
- Nếu ông ấy có 1 bài, sau định lý đấy được công nhận thì chắc là phải tạp chí 
TOP rồi. Chúng tôi không phong dỏm, yếu, kém cho bất kỳ GS/PGS nào có bài 
đăng ở tạp chí TOP10. Bác phát hiện ra ai bị phong oan thì báo cho chúng tôi biết 
nhé. 
- Nếu ông ấy có định lý đã đăng báo, phong PGS. Như vậy ông ấy chừng 40-50 
tuổi. Từ lúc đó đến khi ông ấy mất mà không có bài nào, nếu là nghiên cứu 
nghiêm tục là một điều rất lạ, trừ khi đột tử thì chịu rồi. 
Bình luận vui với bác thế thôi, vì đã là giả định thì mọi thứ đều có thể. Nhưng xác 
suất bác nêu, đối với nghiên cứu nghiêm túc là hiếm. 

Ngoài ra, bác yêu cầu lập danh sách phân loại yêu cầu các thông tin cá nhân như: 
Sinh năm nào, năm nào/Học hàm gì, vv… là quá khó đối với chúng tôi. Bác có 
biết khi chúng tôi xét dỏm, một loạt các vị dỏm đã đóng trang Web cá nhân, xoá 
ảnh, vv… không? Chúng tôi thực chất đang “ăn cơm nhà (nước ta/tây), vác tù và 
hàng tổng” nên yêu cầu như thế quả thực quá sức của chúng tôi đó. Chúng tôi còn 
phải làm nghiên cứu nữa chứ. 

Ngoài ra, cân nhắc đến GS/PGS đã gác kiếm chúng tôi cũng có cân nhắc để chiếu 
cố khi vinh danh cũng như phong dỏm. Cả trích dẫn cũng vậy. 

Đây là ý kiến cá nhân của tôi. Có thể nay mai, vấn đề bác nêu sẽ được Editorial 
board thảo luận thêm. 

Cảm ơn bác và chúc bác một cuối tuần vui vẻ! 
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Trả lời  

 CucDat đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 3:14 sáng  

Cục Đất lăn vào nhầm ruộng, Chim_non xá lỗi nhé. Tiện thì ta trao đổi 
tiếp ở đây. 

1) Giả định tôi đưa ra là một ngoại lệ. Ở Việt mình, đã là ngoại lệ thì rất 
rất hiếm. Tuy vậy, chưa chắc kết quả ISI duy nhất của ông GS đó được 
đăng ở TOP đâu. Chuyện này liên quan đến chữ “chuyên nghiệp”, cái mà 
các bác nghiên cứu nhà mình ngày nay phải có gắng nhiều, có các thế hệ 
trước thì thật khó nói. Chư tính đến ảnh hưởng của cách ứng sử “nước 
nhớn, nước bé”. Kết cục trong giả định, chắc các bạn, cũng như tôi, đều 
cảm thấy ĐAU LÒNG.  

Một giả định cực đoan khác. Một ông GS/PGS có vài chục bài ISI. Theo 
phong trào ISI, trong vài ba năm gần đây có ông ấy ra tới 10-15 ISI. Ghê 
không, giỏi không? N/c khoa học mà cứ như là MÁY CÁI thì mọi người 
có nên theo không ? Nếu tôi định làm nghiên cứu sinh thì chắc tôi sẽ 
không chọn ông ấy (Sáng tạo K/H có phần giống như sáng tạo Nghệ 
thuật). 

Vậy, tôi nghĩ, “LẠNH LÙNG NHƯ ISI” có thể là một tiêu chí hợp lý cho 
JIPV. 

HỌC HÀM+HỌC VỊ+số ISI+số TOP 

Phong Dởm cũng vậy, Vinh danh cũng vậy. Các thông tin phụ như [Sinh 
năm nào/ chuyên nghành/học vị gì, năm nào/Học hàm gì, năm nào] bác 
nào giới thiệu thì có trách nhiệm đưa vào. JIPV check [ISI/TOP/bài cuối] 
rồi đưa vào các list tương ứng, bỏ các tính từ KÉM, DỞM, …, và thay vào 
đó là thông số ISI/TOP/lastdate. Bạn đọc còm hay recom thế nào là việc 
của bạn đọc. Nếu còm nào “quá đà” JIPV cảnh cáo và không post nữa. 
Như thế khéo lại hay, vừa lạnh lùng, vừa khách quan như Thomson 
Reuters, mà cũng không kém phần lịch thiệp vui vẻ.  

“LẠNH LÙNG NHƯ ISI” có thể giúp tránh được hiện tượng lạm dụng 
JIPV theo màu sắc cá nhân của bất cứ AI. 

2) Về tham số “gác kiếm”. Một GS/PGS chưa đến tuổi về hưu k/h, có bài 
cuối cùng đăng ở tạp chí tầm quốc tế cách đây 8-10 năm, ông này nên gọi 
là “đương GS/PGS” hay là “cựu GS/PGS” ? (Andrey Wile không ra bài 
trong 3-4 năm đã chút nữa thì mất job) Các sv có nên ngưỡng mộ ông ta, 
theo ông ta làm NCS không? Các vị này thường hay chiếm high position, 
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tên tuổi cũng cồm cộm, thích sống trong hào quang của quá khứ và có vẻ 
ngoài đủ hấp dẫn để các bạn trẻ thần tượng “nhầm”! 

Cục Đất trao đổi vài điều thế thôi. Chào Chim_non. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:48 sáng  

Không sao bác ạ. Thời gian này Viện Vinh Danh của tôi cũng ít việc, bác 
vào chơi cũng vui cửa vui nhà.  

Theo tiêu chí bác nói: HỌC HÀM+HỌC VỊ+số ISI+số TOP, JIPV đã và 
đang làm với Viện Vinh Danh rồi. Còn xét dỏm cũng theo, nhưng dĩ nhiên 
đã bị phong dỏm thì không có TOP, còn số ISI thì khiêm tốn hoặc 0 hoặc 
1-2 bài, nói chung là chưa đạt yêu cầu tối thiểu để thành một GS/PGS 
trung bình.  

Tiêu chí [ISI/TOP/bài cuối] có lẽ phù hợp với vinh danh hơn là xét dỏm. 
Tiêu chí này để tránh vinh danh nhầm. Còn nếu xét dỏm dùng tiêu chí này 
thì e rằng không có tác dụng cảnh tỉnh xã hội. Nếu liệt kê như thế thì nhẹ 
nhàng quá. Việc một ông GS/PGS không có ISI, đã được góp ý nhẹ nhàng 
qua những phát biêu trên báo chí hoặc hội nghị của các bác dấn thân như: 
PGS Phạm Đức Chính, GS. Hoàng Tụy, vv… nhưng kết quả hơn 10 năm 
nói “sa sả” cũng không thay đổi nhiều nhận thức của giới “sư sãi” trong 
nước. JIPV sử dụng những tính từ RẤT DỎM, DỞM, KÉM, YẾU, vv … 
là một liệu pháp sốc, hy vọng góp phần thay đổi tình hình. 

Việc sử dụng chỉ số gác kiếm thỉnh thoảng tôi cũng dùng để không chấp 
nhận những bác đã bỏ nghiên cứu chục năm nay rồi. Tôi rất hiểu việc con 
người ta càng lớn tuổi, sức ỳ càng lớn, mức độ nhiệt tình cũng giảm đi, 
nên cũng không trông mong nhiều các bác lớn tuổi có thể sắn tay vào làm 
thực nghiệm, lấy số liệu, vv… như một anh NCS. Nhưng, các bác lớn tuổi 
vẫn có thể có báo là main author bằng cách hướng dẫn NCS và cấp dưới 
hoàn thiện ý tưởng, tháo gỡ khó khăn, vv… Khi đó, bác GS/PGS đó sẽ là 
corresponding author, và tức nhiên vẫn được tính main author.  

Vấn đề bây giờ là ở cấp quản lý khoa học của các trường, các viện nghiên 
cứu làm sao hàng tuần, hàng tháng qua các faculty meeting gây sức ép, kết 
hợp với khen thưởng hợp lý để các bác GS/PSG phải vận động, phải làm 
việc, phải “đẻ” ISI đều đặn. 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1223#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1229�
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1229#respond�


o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 6:18 sáng  

Thưa bác cục đất, cái phương pháp nêu thông tin kiểu “lạnh lùng như ISI” mà bác 
đề xuất có khác gì với chính trang thông tin ISI không bác? Nếu không khác thì 
JIPV sinh ra đời để làm gì? Có tác dụng gì nữa? 
Còn giả định của bác về trường hợp có 1 bài rồi vài chục năm sau tung hê ông có 
1 bài ấy, đưa vào sách giáo khoa gì gì thì bác có thể nêu trường hợp ví dụ một số 
người nào như vậy tồn tại trên đời không? Hay là bác dựng lên một người rơm rồi 
bác đấm vào đấy? 
Đa số các bác PGS/GS nhà ta xem cái danh đó như là một phần thưởng, một bổng 
lộc hơn là trách nhiệm, nghĩa vụ. Ừ thì các bác ấy xem là bổng lộc, phần thưởng 
đi cũng được. Nhưng phải xứng đáng với nó, không xứng đáng với nó thì có khác 
gì “lừa đảo” đâu bác? 
Việc một người có mười mấy bài trong vòng một vài năm cũng chẳng có gì nghi 
ngờ cả bác à. Người ta không nhất thiết phải viết từ đầu đến cuối mà người ta 
thường đứng trong một group cũng được mà. Ông giáo của tôi một năm có 
khoảng mười mấy bài. Vậy sao nhiều thế? Vì ổng có một group mạnh có nhiều 
PhDs, PhD candidates, Master Students … 

Theo tôi biết trong ngành y có nhiều phương pháp điều trị cũng gây những rủi ro 
thương tật, chết người nhưng người ta vẫn sử dụng phương pháp ấy vì phương 
pháp ấy cứu nhiều người hơn là giết người. Trong khi mà không có một phương 
pháp tốt hơn thì những liệu pháp sốc như vậy là cần thiết. Không thể vì những 
phản ứng phụ nhỏ đó mà phủ nhận cái tốt, cái ưu điểm của phương pháp ấy. 

Trả lời  

 CucDat đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:47 sáng  

To Chim_non và GSdom 

1-”Việc một người có mười mấy bài trong vòng một vài năm cũng chẳng 
có gì nghi ngờ cả bác à. Người ta không nhất thiết phải viết từ đầu đến 
cuối mà người ta thường đứng trong một group cũng được mà. Ông giáo 
của tôi một năm có khoảng mười mấy bài. Vậy sao nhiều thế? Vì ổng có 
một group mạnh có nhiều PhDs, PhD candidates, Master Students …” 

Có vài dạng GS/PGS có rất nhiều bài/năm. Làm leader of group như bạn 
nói, làm v/d dễ kiểu như mức của ph.D trung bình sòn sòn ra bài, làm CAI 
THẦU KH. Loại 2 thì cũng tặc lưỡi chấp nhận được, nhưng không bao giờ 
trở thành cái gót của NBC. Loại thứ 3 thì cả trời tây đất ta đều không ít. 
cái loại này hình như chưa ai đụng được vào họ. Họ có tiền (project), có 
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quyền, đứng tên tất cả các sản phẩm, mà lại là main author, nhưng có khi 
họ lại không hiểu nổi 1 proof nào trong bài. Hãy CẢNH GIÁC với loại 3 
này! 

2- Tớ hiểu các bạn dùng biện pháp SOCK chứ. Biện pháp này xem ra có 
hiệu qủ hiện tại chấp nhận được. Bà con ủng hộ nhiều. Nhưng đúng là 
SOCK, nên cung góc cạnh, đổ vỡ, gây tổn thương phát sinh. Và quan 
trọng hơn, rất dễ bị dùng theo màu sắc cá nhân. Ông bác sĩ ở xứ USA làm 
chết người, có khi bị treo mất bằng cả đời. Ở Việt mình có dễ dãi hơn. 
JIPV xác định trách nhiệm của mình ở mức nào trong các trường hợp cực 
đoan ? 

3- Thay vì dùng các kiểu YẾU, KÉM, DỞM,… hay là ta dùng hệ thông 
cấp bậc như kiểu nhà binh. Binh nhì= 0 ISI, binh nhất=1 ISI, Thượng sĩ = 
4 ISI, rồi cao hơn là các cấp TÁ, TỨƠNG, SOÁI. 

Cũng có thể dùng ” MẦM NON”, “MẦM GIÀ”, “HẠT GIỐNG LÂU 
NĂM”, “ĐẠI THỤ”, “CỔ THỤ”, v.v. 

Cái ông GS có 3 ISI mà gọi là GS “HẠT GIỐNG LÂU NĂM” nghe cũng 
tếu tếu và cũng đủ để nhắc nhở cái vị đó. 

Kể cũng khó để xây dựng cách gọi sao cho VUI VẺ, LỊCH SỰ, KHÔNG 
GAI GÓC, mà vẫn bao hàm tác dụng cảnh báo, nhắc nhở … Nhưng các 
hàm YẾU, KÉM, DỞM … thì rất nên thay thế. 

Lạnh lùng như ISI + 1 chút hài hước tếu tếu là đủ đấy. 

Nice Weekend! 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 6:30 chiều  

Chào bác CucDat, 

1. Tôi không ủng hộ cho cai thầu khoa học, càng không ủng hộ cho loại 3 
tức là không hiểu gì về khoa học nhưng vì có tiền, có project đứng tên mọi 
sản phẩm. Vì lẽ đó, 2 loại này không nên tồn tại trong khoa học nghiêm 
túc, và chúng ta cố gắng loại bỏ chúng nhé. 

2. Bác dùng từ “cực đoan” là không chuẩn rồi. Cực đoan như “cải cách 
ruộng đất”, hay “cách mạng văn hoá”, vv… tức là có oan, có sai. Nhưng 
ơn Trời, từ khi JIPV thành lập, chúng tôi không xét oan, sai cho ai cả.  
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Tôi nhớ không nhầm có 2 trường hợp được xoá dỏm như PSG. NVN, Đại 
học BK TPHCM; và PSG. NAD Đại học TN. Cả 2 trường hợp này đều 
xoá dỏm nhờ nhờ vào nỗ lực bản thân 2 bác, vì mới có journal; vì thế, khi 
biết tin chúng tôi xoá dỏm ngay. 

Lưu ý với bác là chúng tôi chỉ xét dỏm vì không hoàn thành trách nhiệm 
nghiên cứu của một vị GS/PGS. Chúng tôi không xét vị đó dạy hay không, 
quan hệ bạn bè đồng nghiệp có chan hoà không, trả lời phỏng vấn hóm 
hỉnh, đáng yêu vv… Những cái đó ngoài khả năng, kiểm chứng của JIPV 
nên chúng tôi không xét. 

Và một điều nữa rất quan trọng đó là người VN dường như “thương 
người” quá. Một vị dỏm mà chỉ làm hời hợt, nhắc nhở qua loa, vv… để rồi 
nghiên cứu khoa học của VN bây giờ ra nông nỗi này. Đã là dỏm thì phải 
hoặc là loại bỏ, hoặc là bản thân các vị dỏm phải phấn đấu nghiên cứu 
nghiêm túc để xoá dỏm. Tôi thấy không còn cách nào cả nếu muốn vực 
dậy khoa học nước nhà. 

3. Bác khuyên chúng tôi đổi tên các vị dỏm theo lĩnh vưc: công an/quân 
đội bằng các danh như binh nhất, binh nhì, vv…; hoặc sinh vật như hạt, 
mầm, vv … Rồi nay mai mốt có bác ngành khác vào bảo đổi tên cho 
ngành bác ấy ví dụ như bác làm giao thông chẳng hạn: xe đạp, @, xe ba 
bánh, xe bốn bánh, … Như thế thì ngoài khả năng của chúng tôi rồi.  

Tại sao chúng ta không nói đúng bản chất của vị GS/PGS dỏm đó mà phải 
nói lái đi như thế? Chúng ta sợ hay ngại những tính từ mà bản thân nó nói 
đến thực chất của vấn đề? Đã dỏm là không thật, là giả, là không nghiêm 
túc; còn nghiêm túc là thật cần được công nhận. 

Ngoài ra, chúng tôi thành lập JIPV để làm nghiêm túc, chứ không phải cho 
vui, để giết thời gian vô bổ ở đây. Thế nên không thể đặt tên các vị dỏm 
theo kiểu hài hước, hóm hỉnh, rồi tất cả các dỏm cùng vui vẻ được. Chúng 
tôi hy vọng qua cách làm này cảnh tỉnh xã hội, báo động cho các vị dỏm 
có 2 con đường: hoặc là từ bỏ để nhường đường cho thế hệ trẻ, hoặc là 
quay về hoặc bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc thôi. Có như thế khoa học 
của VN mới phát triển, và cũng là góp phần cho xã hội phát triển, văn 
minh hơn. 

Xin cảm ơn bác đã lắng nghe. 

Trả lời  

 Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 6:59 chiều  
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Mấy hôm này thấy bác Chim_nhon đối đáp hay quá. Đúng là 
Admin chọn người không lầm. Nhân tôi tôi xin phép bác cho tôi 
post bài của bác trong Phòng của tôi nhé.  

Làm “công tác tư tưởng” như tôi mà thấy hổ thẹn quá. Chưa viết 
được bài nào hay như bác, cũng nghiên cứu chút ít nhưng vừa rồi 
tôi bị lừa ê chề. Cũng cảm thấy xấu hỗ lắm lắm luôn. Mấy hôm 
nay k dám “nổ” như lúc trước  

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:49 chiều  

Vâng, bác có thể post bài của tôi trong phòng của bác, nếu 
bác không chê. Thanks! 

Trả lời  

28. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 7:54 sáng  

Tôi thích những phát biểu: 

Cục Đất “LẠNH LÙNG NHƯ ISI” có thể giúp tránh được hiện tượng lạm dụng JIPV 
theo màu sắc cá nhân của bất cứ AI. 

Chim_nhon JIPV sử dụng những tính từ RẤT DỎM, DỞM, KÉM, YẾU, vv … là một liệu 
pháp sốc, hy vọng góp phần thay đổi tình hình. 

ME4 Theo tôi biết trong ngành y có nhiều phương pháp điều trị cũng gây những rủi ro 
thương tật, chết người nhưng người ta vẫn sử dụng phương pháp ấy vì phương pháp ấy 
cứu nhiều người hơn là giết người. Trong khi mà không có một phương pháp tốt hơn thì 
những liệu pháp sốc như vậy là cần thiết. Không thể vì những phản ứng phụ nhỏ đó mà 
phủ nhận cái tốt, cái ưu điểm của phương pháp ấy. 

Cảm ơn các bác. 

Trả lời  

29. giaosudom đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:47 sáng  
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Gửi bác Chim_nhon: 

Bác đã được đề bạc làm “Giám đốc” Trung tâm lưu trữ: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/trung-tam-l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF/ 

Xin chúc mừng bác và mong bác giúp trung tâm này phát triển. Đây là dữ liệu quan trọng 
để JIPV hồi đáp lại những ý kiến khác biệt về JIPV. 

Trân trọng, 

Giaosudom 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:54 sáng  

Những bài nào quan trọng thì bác lưu trữ luôn nhé, đề phòng bị tin tặc đánh sập 
thì chúng ta có cái khác. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:09 sáng  

Chẳng những JIPV lưu trữ mà mỗi bác cũng nên lưu trữ để có mà dùng 
“khi cần”. Không loại trừ khả năng JIPV sẽ bị xóa lần nữa! Thôi thì sập 
nhà này ta xây lại nhà khác đẹp hơn. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 8:59 sáng  

Bác Admin ơi,  

tôi làm Viện trưởng viện này và phó phòng Tranh luận cộng đồng đã mệt lắm rồi 
bác ợ. Bác cử người khác thôi, không tôi quá tải mất. 

Thanks! 

Trả lời  
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 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:06 sáng  

Đừng than Bác đã bị “cách chức” phó phòng Tranh luận rồi vì đã có 
bác Onlooker phụ trách và bác ấy rất thâm hậu nên cũng đở khổ. Xin chia 
buồn với bác  

Bác là người chuyên chọn cái hay, cái đẹp nên Trung tâm lưu trữ rất phù 
hợp với bác. Mong bác giúp cho. Thanks. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 9:18 sáng  

Tôi thì không ngại gì đâu, nhưng thời gian rảnh cũng không nhiều. Sở dĩ 
mấy ngày gần đây, tần suất xuất hiện của tôi nhiều trên JIPV vì “sếp” của 
tôi đang đi vắng. Tôi nghĩ nếu ko theo kịp tranh luận của các bác độc giả, 
cũng như của các bác Editors, rồi bỏ lỡ nhiều comments hay thì lỡ việc, 
sau các bác lại quở mắng. 

Vài lời chân thành. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 11:06 chiều  

Chào bác Chim_nhon: 

Xét lại Phòng tranh luận cộng đồng khá bận rộn. Hơn nữa bác 
cũng đang theo dõi comments bên đó nên nhờ bác tiếp tục làm Phó 
phòng, phụ trách công tác tư tưởng, nhằm giúp Độc giả đi đúng lề 
phải (của JIPV)  

Công tác chuyên môn thì đã có bác Onlooker, trên cả tuyện vời. 

Mong bác vui lòng giúp nhé. 

Giaosudom 

Trả lời  
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30. vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 8:24 chiều  

Chuyển bác Viện trưởng xét vinh danh những người ở vùng sâu nhe: 

http://giaosudom.wordpress.com/trung-tam-h%E1%BB%8Fi-va-dap/comment-page-
1/#comment-1380 

Trả lời  

31. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:31 sáng  

giaosudom4 đã nói 
Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:00 chiều 
Nguyễn Thanh Phương (không biết học hàm gì nữa) 

1. Title: Osmoregulation, growth and moulting cycles of the giant freshwater prawn 
(Macrobrachium rosenbergii) at different salinities 
Author(s): Huong DTT, Wang T, Bayley M, et al. 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 41 Issue: 9 Pages: e135-e143 
Published: AUG 16 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Assessment of methods for the determination of digestibilities of feed 
ingredients for Tra catfish, Pangasinodon hypothalamus 
Author(s): Hien TTT, Phuong NT, Le Tu TC, et al. 
Source: AQUACULTURE NUTRITION Volume: 16 Issue: 4 Pages: 351-358 Published: 
AUG 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Adverse effects of enrofloxacin when associated with environmental stress in 
Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 
Author(s): Wang N, Noemie N, Hien NN, et al. 
Source: CHEMOSPHERE Volume: 77 Issue: 11 Pages: 1577-1584 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Oxidative stress, protein carbonylation and heat shock proteins in the black tiger 
shrimp, Penaeus monodon, following exposure to endosulfan and deltamethrin 
Author(s): Dorts J, Silvestre F, Tu HT, et al. 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY Volume: 28 
Issue: 2 Pages: 302-310 Published: SEP 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
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5. Title: Effects of the insecticide diazinon on growth performances and breathing in the 
climbing perch Anabas testudineus 
Author(s): Cong NV, Bayley M, Toan NV, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S142-S143 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Induced spawning in the swamp eel (Monopterus albus) using human chorionic 
gonadotropine and artificial rain stimulation 
Author(s): Huong DTT, Tuan NA, Ha NK, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Growth rate of mudskipper (Pseudapocryptes lanceolatus, Bloch 1801) exposed 
to different salinities 
Author(s): Huong DTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Osmotic and ionic regulation, food intake and growth of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) and sand goby (Oxyeleotris marmoratus) exposed to 
different salinities 
Author(s): Huong DTT, Phuong NT, Bayley M, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
9. Title: Acetylcholinesterase activity as a biomarker of exposure to antibiotics and 
pesticides in the black tiger shrimp (Penaeus monodon) 
Author(s): Tu HT, Silvestre F, Scippo ML, et al. 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Volume: 72 Issue: 5 
Pages: 1463-1470 Published: JUL 2009 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
10. Title: Effects of repeated exposure of diazinon on cholinesterase activity and growth 
in snakehead fish (Channa striata) 
Author(s): Van Cong N, Phuong NT, Bayley M 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Volume: 72 Issue: 3 
Pages: 699-703 Published: MAR 2009 
Times Cited: 1 



11. Title: Oxidative stress response of black tiger shrimp (Penaeus monodon) to 
enrofloxacin and to culture system 
Author(s): Tu HT, Silvestre F, Bernard A, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 285 Issue: 1-4 Pages: 244-248 Published: DEC 7 
2008 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
12. Title: Brain cholinesterase response in the snakehead fish (Channa striata) after field 
exposure to diazinon 
Author(s): Van Cong N, Phuong NT, Bayley M 
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY Volume: 71 Issue: 2 
Pages: 314-318 Published: OCT 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
13. Title: Biodiversity of chloramphenicol-resistant mesophilic heterotrophs from 
Southeast Asian aquaculture environments 
Author(s): Huys G, Bartie K, Cnockaert M, et al. 
Source: RESEARCH IN MICROBIOLOGY Volume: 158 Issue: 3 Pages: 228-235 
Published: APR 2007 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
14. Title: Sensitivity of brain cholinesterase activity to diazinon (BASUDIN 50EC) and 
fenobucarb (BASSA 50EC) insecticides in the air-breathing fish Channa striata (Bloch, 
1793) 
Author(s): Cong NV, Phuong NT, Bayley M 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Volume: 25 Issue: 5 
Pages: 1418-1425 Published: MAY 2006 
Times Cited: 3 
Context Sensitive Links 
15. Title: Current status of freshwater prawn culture in Vietnam and the development and 
transfer of seed production technology 
Author(s): Phuong NT, Hai TN, Hien TTT, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 72 Issue: 1 Pages: 1-12 Published: FEB 2006 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
16. Title: Intra- and interlaboratory performance of antibiotic disk-diffusion-susceptibility 
testing of bacterial control strains of relevance for monitoring aquaculture environments 
Author(s): Huys G, Cnockaert M, Bartie K, et al. 
Source: DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS Volume: 66 Issue: 3 Pages: 197-204 
Published: SEP 23 2005 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links 
17. Title: The effects of dietary lipid sources and lecithin on the production of giant 
freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii larvae in the Mekong Delta region of 
Vietnam 
Author(s): Hien TTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 



Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 71 Issue: 2 Pages: 279-286 Published: APR 
2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
18. Title: River pen culture of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (De 
Man) in southern Vietnam 
Author(s): Son VN, Yi Y, Phuong NT 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 36 Issue: 3 Pages: 284-291 Published: 
FEB 15 2005 
Times Cited: 2 
Context Sensitive Links 
19. Title: Pond production of the mud crabs Scylla paramamosain (Estampador) and S-
olivacea (Herbst) in the Mekong Delta, Vietnam, using two different supplementary diets 
Author(s): Christensen SM, Macintosh DJ, Phuong NT 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 35 Issue: 11 Pages: 1013-1024 
Published: SEP 10 2004 
Times Cited: 10 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:33 sáng  

Bác này là PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Đại học Cần Thơ 

Tôi sẽ bổ sung ISI (nếu có). 

Nguồn: http://www.afi.wur.nl/UK/Research/RESCOPAR/ 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:35 sáng  

giaosudom4 đã nói 
Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:05 chiều 
Nguyễn Thanh Phương còn 4 bài này nữa: 
1. Title: Expression characteristics of potential biomarker genes in Tra catfish, 
Pangasianodon hypophthalmus, exposed to trichlorfon 
Author(s): Sinha AK, Vanparys C, De Boeck G, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-
GENOMICS & PROTEOMICS Volume: 5 Issue: 3 Pages: 207-216 Published: 
SEP 2010 
Times Cited: 0 
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Context Sensitive Links 
2. Title: A differential proteomic approach to assess the effects of 
chemotherapeutics and production management strategy on giant tiger shrimp 
Penaeus monodon 
Author(s): Silvestre F, Huynh TT, Bernard A, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-
GENOMICS & PROTEOMICS Volume: 5 Issue: 3 Pages: 227-233 Published: 
SEP 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: EFFECTS OF PESTICIDES AND ANTIBIOTICS ON PENAEID 
SHRIMP WITH SPECIAL EMPHASES ON BEHAVIORAL AND 
BIOMARKER RESPONSES 
Author(s): Huynh TT, Silvestre F, Nguyen TP, et al. 
Source: ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Volume: 29 
Issue: 4 Pages: 929-938 Published: APR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Effects of sublethal concentrations of diazinon on surfacing and hanging 
behaviors of snakehead Channa striata 
Author(s): Nguyen VC, Nguyen TP, Bayley M 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 74 Issue: 6 Pages: 1330-1332 Published: 
DEC 2008 
Times Cited: 0 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 12:58 chiều  

Xin bổ sung thêm 3 bài nữa của ứng viên: 

1. Title: A simple device for sampling pond sediment 
Author(s): Somsiri T, Oanh DTH, Chinabut S, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 258 Issue: 1-4 Pages: 650-654 Published: 
AUG 31 2006 
Times Cited: 1  

2. Title: Seed production practices of striped catfish, Pangasianodon 
hypophthalmus in the Mekong Delta region, Vietnam 
Author(s): Bui TM, Phan LT, Ingram BA, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 306 Issue: 1-4 Pages: 92-100 Published: 
AUG 15 2010 
Times Cited: 0  
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3. Title: Current status of farming practices of striped catfish, Pangasianodon 
hypophthalmus in the Mekong Delta, Vietnam 
Author(s): Phan LT, Bui TM, Nguyen TTT, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 296 Issue: 3-4 Pages: 227-236 Published: 
NOV 16 2009 
Times Cited: 3 

Như vậy, ứng viên: 
- Có tên trong 26 bài ISI. 
- Có FA = 1, các bài khác đều không phải là corresponding author, do vậy MA = 
1. 
==> Theo ý kiến của tôi, không thể vinh danh ứng viên trong Viện Vinh Danh do 
không thoả mãn điều kiện tối thiểu main author. 

Trả lời  

32. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:36 sáng  

giaosudom4 đã nói 
Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:02 chiều 
Lâm Quốc Anh 
1. Title: Continuity of solution maps of parametric quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 46 Issue: 2 Pages: 247-259 
Published: FEB 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
2. Title: WELL-POSEDNESS FOR VECTOR QUASIEQUILIBRIA 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ, Van DTM, et al. 
Source: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 13 Issue: 2B Special 
Issue: Sp. Iss. SI Pages: 713-737 Published: APR 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: WELL-POSEDNESS FOR VECTOR QUASIEQUILIBRIA 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ, Van DTM, et al. 
Source: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 13 Issue: 2 Special 
Issue: Sp. Iss. SI Pages: 713-737 Published: APR 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Holder Continuity of the Unique Solution to Quasiequilibrium Problems in 
Metric Spaces 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 
141 Issue: 1 Pages: 37-54 Published: APR 2009 
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Times Cited: 1 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
5. Title: Semicontinuity of Solution Sets to Parametric Quasivariational Inclusions with 
Applications to Traffic Networks II: Lower Semicontinuities Applications 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 16 Issue: 7-8 Pages: 943-960 Published: 
DEC 2008 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
6. Title: Various kinds of semicontinuity and the solution sets of parametric multivalued 
symmetric vector quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 41 Issue: 4 Pages: 539-558 
Published: AUG 2008 
Times Cited: 8 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
7. Title: Semicontinuity of solution sets to parametric quasivariational inclusions with 
applications to traffic networks 1: Upper semicontinuities 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: SET-VALUED ANALYSIS Volume: 16 Issue: 2-3 Pages: 267-279 Published: 
JUN-SEP 2008 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
8. Title: Semicontinuity of the approximate solution sets of multivalued quasiequilibrium 
problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION Volume: 29 
Issue: 1-2 Pages: 24-42 Published: JAN-FEB 2008 
Times Cited: 5 
Context Sensitive Links 
9. Title: Existence conditions in symmetric multivalued vector quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: CONTROL AND CYBERNETICS Volume: 36 Issue: 3 Pages: 519-530 
Published: 2007 
Times Cited: 6 
Context Sensitive Links 
10. Title: On the stability of the solution sets of general multivalued vector 
quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS Volume: 
135 Issue: 2 Pages: 271-284 Published: NOV 2007 
Times Cited: 20 
11. Title: Uniqueness and Holder continuity of the solution to multivalued equilibrium 
problems in metric spaces 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 37 Issue: 3 Pages: 449-465 



Published: MAR 2007 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
12. Title: On the Holder continuity of solutions to parametric multivalued vector 
equilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh P 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 
Volume: 321 Issue: 1 Pages: 308-315 Published: SEP 1 2006 
Times Cited: 17 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
13. Title: Semicontinuity of the solution set of parametric multivalued vector 
quasiequilibrium problems 
Author(s): Anh LQ, Khanh PQ 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 
Volume: 294 Issue: 2 Pages: 699-711 Published: JUN 15 2004 
Times Cited: 29 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:38 sáng  

Bác này là TS. Lâm Quốc Anh, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ 

Tôi cũng bổ sung ISI (nếu có). 

Nguồn: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom09/misc/participants.pdf 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 1:18 chiều  

Bổ sung ứng viên có thêm: 

1. Title: Sensitivity analysis for multivalued quasiequilibrium problems in metric 
spaces: Holder continuity of solutions 
Author(s): Lam QA, Phan QK 
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 42 Issue: 4 Pages: 
515-531 Published: DEC 2008 
Times Cited: 0  

Như vậy, ứng viên: 
- Có ISI = FA = MA = 14. 
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==> Ứng viên đã thoả mãn tất cả các điều kiện để có tên trong Viện Vinh Danh. 
Đề nghị Admin kiểm tra lại lần cuối và cập nhật ứng viên vào Viện Vinh Danh. 
Thanks! 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 1:23 chiều  

Bác Chim_nhon cẩn thận ABC. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 2:13 chiều  

Xin cảm ơn bác Hội Toán Học đã nhắc nhở.  

Vì ứng viên có 2 có từ 2 tác giả trở nên nên không có điều kiện để 
có thể phân tích sâu hơn về thứ tự tác giả theo ABC. Nhưng tôi 
nghĩ kết quả đó là chính xác vì: 
- Ứng viên đang xét có thầy là GS. Phan Quốc Khánh, người cũng 
đã được vinh danh trong Viện này: GS Phan Quốc Khánh, ĐHQT 
TPHCM: 44 (đề cử bởi CTA2010, thống kê bổ sung: Sao Sang). 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 2:21 chiều  

Tôi xem trong MathScinet thì thấy nhóm này dùng ABC. 
Bác có thể kiểm lại trong ISI. Tôi chỉ nhắc bác cẩn thận với 
FA, tránh dư luận nói chúng ta không biết ….. 

Tôi thấy bác lãnh đạn Viện của bác rất tốt. Xin có một dòng 
thay lời khâm phục bác. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 2:54 chiều  
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Cảm ơn bác Hội Toán Học đã có lời khen. 

Tôi thử kiểm tra nhóm này với từ khoá Phan QK thì 
có mấy bài sau đây không sắp xếp theo ABC: 
1. Title: A generalized distance and enhanced 
Ekeland’s variational principle for vector functions 
Author(s): Phan QK, Dinh NQ 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY 
METHODS & APPLICATIONS Volume: 73 Issue: 
7 Pages: 2245-2259 Published: OCT 1 2010 
Times Cited: 0  

2. Title: Intersection theorems, coincidence 
theorems and maximal-element theorems in GFC-
spaces 
Author(s): Phan QK, Nguyen HQ 
Source: OPTIMIZATION Volume: 59 Issue: 1 
Pages: 115-124 Published: 2010 
Times Cited: 0  

3. Title: General existence theorems, alternative 
theorems and applications to minimax problems 
Author(s): Phan QK, Nguyen HQ 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY 
METHODS & APPLICATIONS Volume: 72 Issue: 
5 Pages: 2706-2715 Published: MAR 1 2010 
Times Cited: 0  

4. Title: Some existence theorems in nonlinear 
analysis for mappings on GFC-spaces and 
applications 
Author(s): Nguyen XH, Phan QK, Nguyen HQ 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY 
METHODS & APPLICATIONS Volume: 71 Issue: 
12 Pages: 6170-6181 Published: DEC 15 2009 
Times Cited: 0 

Tôi cũng đã kiểm tra corresponding author thì hầu 
hết trong các từ khoá liên quan đến GS. PQK thì 
GS. PQK là correponding author. Nhưng dù sao rất 
may mắn là ứng viên đang xét có: 
- Có CA = 4. 
- Ứng viên ở tỉnh xa, theo như comments của bác 
Vu Huy. 
- Nếu chúng ta tính CA = MA = 4, có thể giảm 



xuống 1 bài theo điều kiện main author cho các ứng 
viên tỉnh xa ngoại trừ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

Vì thế, tôi nghĩ vinh danh ứng viên này dù thế nào 
cũng không sợ bị chê, hay bị cười, vv… 

Trả lời  

33. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 7:41 sáng  

giaosudom4 đã nói 
Tháng Chín 21, 2010 lúc 4:09 chiều 
TS. Đỗ Thị Thanh Hương, 10 bài: 
1. Title: Osmoregulation, growth and moulting cycles of the giant freshwater prawn 
(Macrobrachium rosenbergii) at different salinities 
Author(s): Huong DTT, Wang T, Bayley M, et al. 
Source: AQUACULTURE RESEARCH Volume: 41 Issue: 9 Pages: e135-e143 
Published: AUG 16 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Critical oxygen tension increases during digestion in the perch Perca fluviatilis 
Author(s): Thuy NH, Tien LA, Tuyet PN, et al. 
Source: JOURNAL OF FISH BIOLOGY Volume: 76 Issue: 4 Pages: 1025-1031 
Published: MAR 2010 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Low Salinity Rearing of the Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei: 
Acclimation, Survival and Growth of Postlarvae and Juveniles 
Author(s): Jayasankar V, Jasmani S, Nomura T, et al. 
Source: JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY Volume: 43 
Issue: 4 Pages: 345-350 Published: OCT 2009 
Times Cited: 1 
Context Sensitive Links 
4. Title: Adverse effects of enrofloxacin when associated with environmental stress in 
Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 
Author(s): Wang N, Noemie N, Hien NN, et al. 
Source: CHEMOSPHERE Volume: 77 Issue: 11 Pages: 1577-1584 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Effects of high temperature on cardiovascular and respiratory functions in the 
air-breathing fish Monopterus albus 
Author(s): Findorf I, Bayley M, Huong DTT, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S143 Supplement: 
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Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
6. Title: Induced spawning in the swamp eel (Monopterus albus) using human chorionic 
gonadotropine and artificial rain stimulation 
Author(s): Huong DTT, Tuan NA, Ha NK, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S143-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
7. Title: Growth rate of mudskipper (Pseudapocryptes lanceolatus, Bloch 1801) exposed 
to different salinities 
Author(s): Huong DTT, Hai TN, Phuong NT, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
8. Title: Osmotic and ionic regulation, food intake and growth of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) and sand goby (Oxyeleotris marmoratus) exposed to 
different salinities 
Author(s): Huong DTT, Phuong NT, Bayley M, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 153A Issue: 2 Pages: S144-S144 Supplement: 
Suppl. S Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
9. Title: Current status of freshwater prawn culture in Vietnam and the development and 
transfer of seed production technology 
Author(s): Phuong NT, Hai TN, Hien TTT, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 72 Issue: 1 Pages: 1-12 Published: FEB 2006 
Times Cited: 9 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag 
10. Title: Characterization of Na/K-ATPase in Macrobrachium rosenbergii and the 
effects of changing salinity on enzymatic activity 
Author(s): Wilder MN, Huong DTT, Atmomarsono M, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 125 Issue: 3 Pages: 377-388 Published: MAR 
2000 
Times Cited: 12 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 
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Tháng Chín 22, 2010 lúc 8:16 sáng  

TS Đỗ Thị Thanh Hương, Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ 

Nguồn: http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/2910596 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 1:58 chiều  

Ứng viên đã có affiliation như sau: 
1. Aarhus Univ, Dept Biol Sci, DK-8000 Aarhus C, Denmark 
2. Can Tho Univ, Coll Aquaculture & Fisheries, Can Tho City, Vietnam 
3. Univ Tokyo, Dept Aquat Biosci, Grad Sch Agr & Life Sci, Bunkyo Ku, Tokyo 
1138657, Japan 
4. Japan Int Res Ctr Agr Sci, Tsukuba, Ibaraki 3058686 Japan 

Tôi xin bổ sung thêm các bài của ứng viên: 
11. Title: Hemolymph osmolality, ion concentrations and calcium in the structural 
organization of the cuticle of the giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii: Changes with the molt cycle 
Author(s): Wilder MN, Huong DTT, Jasmani S, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 292 Issue: 1-2 Pages: 104-110 Published: 
JUL 1 2009 
Times Cited: 1  

12. Title: Na/K-ATPase activity during larval development in the giant freshwater 
prawn Macrobrachium rosenbergii and the effects of salinity on survival rates 
Author(s): Huong DTT, Jayasankar V, Jasmani S, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 70 Issue: 3 Pages: 518-520 Published: 
JUN 2004 
Times Cited: 6  

13. Title: Deduced primary structure of vitellogenin in the giant freshwater prawn, 
Macrobrachium rosenbergii, and yolk processing during ovarian maturation 
Author(s): Okuno A, Yang WJ, Jayasankar V, et al. 
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY Volume: 292 Issue: 5 
Pages: 417-429 Published: APR 1 2002 
Times Cited: 39  

14. Title: Ouabain-sensitive Na/K-ATPase activity increases during 
embryogenesis in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii 
Author(s): Wilder MN, Huong DTT, Okuno A, et al. 
Source: FISHERIES SCIENCE Volume: 67 Issue: 1 Pages: 182-184 Published: 
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FEB 2001 
Times Cited: 5  

15. Title: Changes in free amino acids in the hemolymph of giant freshwater 
prawn Macrobrachium rosenbergii exposed to varying salinities: relationship to 
osmoregulatory ability 
Author(s): Huong DTT, Yang WJ, Okuno A, et al. 
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-
MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Volume: 128 Issue: 2 Pages: 
317-326 Published: FEB 2001 
Times Cited: 15  

16. Title: Na/K-ATPase activity and osmo-ionic regulation in adult whiteleg 
shrimp Litopenaeus vannamei exposed to low salinities 
Author(s): Do TTH, Jasmani S, Jayasankar V, et al. 
Source: AQUACULTURE Volume: 304 Issue: 1-4 Pages: 88-94 Published: JUN 
15 2010 
Times Cited: 0  

Như vậy, ứng viên: 
- Có tên trong 16 bài ISI. 
- Có FA = 7. 
- Có 01 bài là FA ở tạp chí AQUACULTURE, là tạp chí TOP8 trong chuyên 
ngành hẹp. 
For 2009, the journal AQUACULTURE has an Impact Factor of 1.925. 
FISHERIES 42 8 Q1 
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 88 23 Q2  

==> Ứng viên đã thoả mãn tất cả các điều kiện để có tên trong Viện Vinh Danh. 
Đề nghị Admin kiểm tra lại lần cuối và cập nhật ứng viên vào Viện Vinh Danh. 
Thanks! 

Trả lời  

34. Hoanglan đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:50 sáng  

Các bác thân mến, Nói thêm một tí: 
Theo tôi thì tiêu chuẩn ISI chỉ là một điều kiện cần mang tính khách quan đo đếm, dùng 
ISI để đánh giá GS/PGS dỏm, yếu kém thì được nhưng dùng nó để vinh danh GS/PGS thì 
cần thêm các tiêu chuẩn đánh giá khác của chuyên gia. 
Tôi lấy ví dụ, trong các tạp chí tốt đôi lúc cũng có những bài chưa tốt, chẳng hạn tạp chí 
Comm. Pure Appl. Math. là tạp chí thuộc hàng top của ngành toán, nhưng nếu đọc trong 
Math Reviews ta đôi lúc gặp các bài ở trong đó được reviewer đánh giá là ăn trôm ý 
tưởng mà không thèm trích dẫn. 
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Vì thế để vinh danh một nhà khoa học ngoài tiêu chuẩn ISI ta cần thêm các đánh giá của 
các chuyên gia cùng chuyên ngành. (Theo tôi, xem hành văn thì thấy trong ban biên tập 
hoặc trong các khách qua đường của GS dỏm đã xuất hiện những chuyên gia có thể đánh 
giá được chất lượng thực sự của bài báo) 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 3:08 sáng  

Cảm ơn bác đã có những góp ý. 

Viện Vinh danh ra đời với mục đích chỉ thông tin đến độc giả những nhà khoa 
học đang làm việc tại Việt Nam có nhiều ISI , chứ JIPV không có tham vọng và 
có đủ lực lượng để đánh giá nhà khoa học đó là TOP, giỏi, hàng đầu thế giới, 
vv… Tuy nhiên, JIPV sẽ cố gắng không vinh danh nhầm những nhà khoa học 
công bố ISI “ăn ké” bằng điều kiện main author tối thiểu. JIPV cũng có những 
điều kiện để ưu tiên những nhà khoa học ở tỉnh xa, có nhiều bài TOP, có những 
phát biểu tâm huyết với khoa học nghiêm túc. Bác có thể xem chi tiết ở đầu trang. 

JIPV sẽ cân nhắc và thực hiện góp ý của bác khi điều kiện cho phép.  

Cảm ơn bác đã đóng góp một lần nữa. 

Trả lời  

35. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 3:44 chiều  

Từ tranh luận của các bác ở: 
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-
2/#comment-1526 

Bác Hội Toán Học (hoặc tôi, nếu bác chê xin đề nghị JIPV vinh danh: TS. Cung Tuấn 
Anh, Đại học sư phạm Hà Nội.  

Tôi tìm được ứng viên: 
- Có tên trong 12 ISI. 
- Có FA = 10. 
- Ứng viên có 01 bài MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES là tạp chí TOP 9 trong chuyên ngành hẹp: 
For 2009, the journal MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES has an Impact Factor of 2.095. 
MATHEMATICS, APPLIED 204 9 Q1  
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Kết quả cụ thể: 

1. Title: Uniform attractors for nonautonomous parabolic equations involving weighted 
p-Laplacian operators 
Author(s): Cung TA, Nguyen VQ 
Source: ANNALES POLONICI MATHEMATICI Volume: 98 Issue: 3 Pages: 251-271 
Published: 2010 
Times Cited: 0  

2. Title: Pullback attractors for a class of non-autonomous nonclassical diffusion 
equations 
Author(s): Cung TA, Tang QB 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 
73 Issue: 2 Pages: 399-412 Published: JUL 15 2010 
Times Cited: 0  

3. Title: On quasilinear parabolic equations involving weighted p-Laplacian operators 
Author(s): Cung TA, Tran DK 
Source: NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND 
APPLICATIONS Volume: 17 Issue: 2 Pages: 195-212 Published: APR 2010 
Times Cited: 0  

4. Title: On the global attractors for a class of semilinear degenerate parabolic equations 
Author(s): Cung TA, Nguyen DB, Le TT 
Source: ANNALES POLONICI MATHEMATICI Volume: 98 Issue: 1 Pages: 71-89 
Published: 2010 
Times Cited: 0  

5. Title: INFLUENCE OF SURFACE TENSION AND BOTTOM TOPOGRAPHY ON 
INTERNAL WAVES 
Author(s): Cung TA 
Source: MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 
Volume: 19 Issue: 12 Pages: 2145-2175 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0  

6. Title: On the Boussinesq/Full dispersion systems and Boussinesq/Boussinesq systems 
for internal waves 
Author(s): Cung TA 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 
72 Issue: 1 Pages: 409-429 Published: JAN 1 2010 
Times Cited: 0  

7. Title: Global attractor for the m-semiflow generated by a quasilinear degenerate 
parabolic equation 
Author(s): Cung TA, Nguyen MC, Tran DK 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 



Volume: 363 Issue: 2 Pages: 444-453 Published: MAR 15 2010 
Times Cited: 0  

8. Title: ASYMPTOTIC EXPANSIONS OF SOLUTIONS OF THE FIRST INITIAL 
BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR SCHRODINGER SYSTEMS IN DOMAINS 
WITH CONICAL POINTS. II 
Author(s): Hung NM, Anh CT 
Source: UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 61 Issue: 12 Pages: 
1923-1945 Published: DEC 2009 
Times Cited: 0  

9. Title: Asymptotic expansion of the solution of the first boundary value problem for the 
Schrodinger system near conical points of the boundary 
Author(s): Hung NM, Anh CT 
Source: DIFFERENTIAL EQUATIONS Volume: 46 Issue: 2 Pages: 289-293 Published: 
FEB 2010 
Times Cited: 0  

10. Title: Derivation and well-posedness of Boussinesq/Boussinesq systems for internal 
waves 
Author(s): Anh CT 
Source: ANNALES POLONICI MATHEMATICI Volume: 96 Issue: 2 Pages: 127-161 
Published: 2009 
Times Cited: 0  

11. Title: Long-time behavior for quasilinear parabolic equations involving weighted p-
Laplacian operators 
Author(s): Anh CT, Ke TD 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 
71 Issue: 10 Pages: 4415-4422 Published: NOV 15 2009 
Times Cited: 1  

12. Title: Global existence and long-time behavior of solutions to a class of degenerate 
parabolic equations 
Author(s): Anh CT, Hung PQ 
Source: ANNALES POLONICI MATHEMATICI Volume: 93 Issue: 3 Pages: 217-230 
Published: 2008 
Times Cited: 5 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 3:46 chiều  

Xin lỗi các bác, tên ứng viên là TS. Cung Thế Anh, Đại học sư phạm Hà Nội. 
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Trả lời  

36. Phòng tranh luận khoa học cộng đồng « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 6:31 chiều  

[...] Phó phòng: Editor Chim_nhon, kiêm Viện trưởng Viện Vinh Danh [...] 

Trả lời  

37. Thêm số liệu về ngành toán và hoa ngôn « nhật ký của ngọc đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 11:27 chiều  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ [...] 

Trả lời  

38. TuaVan đã nói 

Tháng Mười 1, 2010 lúc 3:04 sáng  

Tôi tìm trên ISI thì phát hiện bác sĩ (BS) Hoàng Thị Quý – phó bí thư chi bộ, giám đốc 
Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) có 26 bài, trong đó 6 bài FA. Theo như 
BS Ngọc, thì cũng cần thận trọng, vì BS Quý làm GD có thể ai viết bài giúp? Xin mời 
các bác đánh giá. 

1. Title: Decrease in risk of tuberculosis infection despite increase in tuberculosis among 
young adults in urban Vietnam 
Author(s): Buu TN, Quy HT, Qui NC, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 14 Issue: 3 Pages: 289-295 Published: MAR 2010 
Times Cited: 0  

2. Title: Mycobacterium tuberculosis Genotype and Case Notification Rates, Rural 
Vietnam, 2003-2006 
Author(s): Buu TN, Huyen MNT, Lan NNT, et al. 
Source: EMERGING INFECTIOUS DISEASES Volume: 15 Issue: 10 Pages: 1570-1577 
Published: OCT 2009 
Times Cited: 0  

3. Title: The Beijing genotype is associated with young age and multidrug-resistant 
tuberculosis in rural Vietnam 
Author(s): Buu TN, Huyen MN, Lan NTN, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
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Volume: 13 Issue: 7 Pages: 900-906 Published: JUL 2009 
Times Cited: 5  

4. Title: Fluoroquinolone resistance detection in Mycobacterium tuberculosis with locked 
nucleic acid probe real-time PCR 
Author(s): van Doorn HR, An DD, de Jong MD, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 12 Issue: 7 Pages: 736-742 Published: JUL 2008 
Times Cited: 12  

5. Title: The influence of host and bacterial genotype on the development of disseminated 
disease with Mycobacterium tuberculosis 
Author(s): Caws M, Thwaites G, Dunstan S, et al. 
Source: PLOS PATHOGENS Volume: 4 Issue: 3 Article Number: e1000034 Published: 
MAR 2008 
Times Cited: 47  

6. Title: HIV and tuberculosis in Ho Chi Minh City, Vietnam, 1997-2002 
Author(s): Buu TN, Houben RMGJ, Quy HT, et al. 
Source: EMERGING INFECTIOUS DISEASES Volume: 13 Issue: 10 Pages: 1463-1469 
Published: OCT 2007 
Times Cited: 5  

7. Title: A polymorphism in human TLR2 is associated with increased susceptibility to 
tuberculous meningitis 
Author(s): Thuong NTT, Hawn TR, Thwaites GE, et al. 
Source: GENES AND IMMUNITY Volume: 8 Issue: 5 Pages: 422-428 Published: JUL 
2007 
Times Cited: 28  

8. Title: A common human TLR1 polymorphism regulates the innate immune response to 
lipopeptides 
Author(s): Hawn TR, Misch EA, Dunstan SJ, et al. 
Source: EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY Volume: 37 Issue: 8 Pages: 
2280-2289 Published: AUG 2007 
Times Cited: 36  

9. Title: A polymorphism in Toll-interleukin 1 receptor domain containing adaptor 
protein is associated with susceptibility to meningeal tuberculosis 
Author(s): Hawn TR, Dunstan SJ, Thwaites GE, et al. 
Source: JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 194 Issue: 8 Pages: 1127-
1134 Published: OCT 15 2006 
Times Cited: 55  

10. Title: Tuberculosis epidemiology in six provinces of Vietnam after the introduction of 
the DOTS strategy 



Author(s): Huong NT, Duong BD, Co NV, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 10 Issue: 9 Pages: 963-969 Published: SEP 2006 
Times Cited: 16 
21. Title: Public-private mix for improved TB control in Ho Chi Minh City, Vietnam: an 
assessment of its impact on case detection 
Author(s): Quy HT, Lan NTN, Lonnroth K, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 7 Issue: 5 Pages: 464-471 Published: MAY 2003 
Times Cited: 27  

22. Title: Private tuberculosis care provision associated with poor treatment outcome: 
comparative study of a semi-private lung clinic and the NTP in two urban districts in Ho 
Chi Minh City, Vietnam 
Author(s): Lonnroth K, Thuong LM, Lambregts K, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 7 Issue: 2 Pages: 165-171 Published: FEB 2003 
Times Cited: 16  

23. Title: Steep increase in HIV prevalence among tuberculosis patients in Ho Chi Minh 
city 
Author(s): Quy HT, Nhien DTT, Lan NTN, et al. 
Source: AIDS Volume: 16 Issue: 6 Pages: 931-932 Published: APR 12 2002 
Times Cited: 14  

24. Title: A case series: initial outcome of persons with multidrug-resistant tuberculosis 
after treatment with the WHO standard retreatment regimen in Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Author(s): Lan NTN, Iademarco MF, Binkin NJ, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 
Volume: 5 Issue: 6 Pages: 575-578 Published: JUN 2001 
Times Cited: 13  

25. Title: Can I afford free treatment?: Perceived consequences of health care provider 
choices among people with tuberculosis in Ho Chi Minh City, Vietnam 
Author(s): Lonnroth K, Tran TU, Thuong LM, et al. 
Source: SOCIAL SCIENCE & MEDICINE Volume: 52 Issue: 6 Pages: 935-948 
Published: MAR 2001 
Times Cited: 39  

26. Title: Private pharmacies and tuberculosis control: a survey of case detection skills 
and reported anti-tuberculosis drug dispensing in private pharmacies in Ho Chi Minh 
City, Vietnam 
Author(s): Lonnroth K, Lambregts K, Nhien DTT, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 



Volume: 4 Issue: 11 Pages: 1052-1059 Published: NOV 2000 
Times Cited: 20  

http://vietbao.vn/Phong-su/Trong-cay-y-duc-de-doi/40111909/263/ 

http://tintuc.xalo.vn/00-
1305589939/danh_sach_cac_ca_nhan_dien_hinh_tien_tien_cua_nganh_y_te_giai_doan_
2006_2006_duoc_tang_bang_khen_cua_bo_y_te.html 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 1, 2010 lúc 3:38 sáng  

Kiểm tra xem có phải ai viết hộ hay không tôi nghĩ không dễ chút nào. Có thể sẽ 
có một số Editors sẽ vào comments thêm. Anyway, nếu bác chắc chắn ứng viên 
xứng đáng được đề cử vào Viện Vinh Danh thì nên cho một lời khẳng định. 
Editorial Board sẽ xem xét khi có đề cử chính thức từ bác. Thank you! 

Trả lời  

39. giaosudom đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 3:35 chiều  

Đã kiểm tra và công nhận những ứng viên do bác Chim_nhon đề nghị. Theo các bác, 
JIPV có nên có một thông báo về sự kiện những ứng viên vùng sâu, vùng xa đã được 
vinh danh không? 

Trả lời  

40. khách 5 đã nói 

Tháng Mười 9, 2010 lúc 3:42 sáng  

Tôi mới biết được anh Trần Thanh Ngọc, GV ĐH Kiến Trúc cũng đã có một sô cống hiến 
cho khoa học, xin mời xem trang web : 

http://www.fh-aachen.de/tran.html?&L=1%20BACH 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 9, 2010 lúc 1:09 chiều  
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Cảm ơn bác đã đề cử ứng viên vào Phòng Vinh Danh. 

Từ trang web của ứng viên, tôi lọc và kiểm tra cả kết quả của Web of Science, 
ứng viên có các bài ISI sau: 
1. Thanh Ngọc Trần, G. R. Liu, H. Nguyen-Xuan, T. Nguyen-Thoi: An edge-
based smoothed finite element method for primal-dual shakedown analysis of 
structures. Int. J. Numer. Meth. Engng, 82 (2010) 917-938. 
http://dx.doi.org/10.1002/nme.2804 
2. Thanh Ngọc Trần, R. Kreißig, M. Staat: Probabilistic limit and shakedown 
analysis of thin shells. Structural Safety, 31 (1) (2009) 1-18. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.strusafe.2007.10.003 
3. Thanh Ngọc Trần, R. Kreißig, Duc Khôi Vu, M. Staat: Upper bound limit and 
shakedown analysis of shells using the exact Ilyushin yield surface. Computers & 
Structures, 86 (17-18) (2008) 1683-1695. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2008.02.005 
4. Nguyen-Dang H., Tran T.N.: Analysis of cracked plates and shells using 
“metis” finite element model. Finite Element in Analysis and Design, 40 (8), 
(2004) 855-878. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-874X(03)00117-3 

Trong đó, ứng viên có 2 bài ở tạp chí tốt: 
or 2009, the journal INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL 
METHODS IN ENG… has an Impact Factor of 2.025. 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 79 8 Q1 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 80 11 Q1 

For 2009, the journal STRUCTURAL SAFETY has an Impact Factor of 2.276. 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
ENGINEERING, CIVIL 106 5 Q1 

Do yêu cầu của ứng viên được đề cử phải có: 
- TS >= 10 ISI 
- Main author >= 5 
vì vậy, với cả 2 điều kiện này, ứng viên đều chưa thoả mãn. Theo ý kiến cá nhân 
tôi, chưa nên vinh danh ứng viên vào thời điểm này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

http://dx.doi.org/10.1002/nme.2804�
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======== 
P/s: Góp ý nhỏ, ứng viên nên bố trí lại publication theo các mục journal paper, 
conference paper, others, … để cho dễ đọc và khoa học hơn. Thanks! 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 1:40 sáng  

Tôi cũng nghĩ ứng viên chưa đủ tiêu chuẩn để vinh danh. Thật ra, còn xa lắm mới 
đủ chuẩn. Nhưng bác ứng viên cũng tỏ ra có cố gắng. 
Onlooker 

Trả lời  

41. Blogger dỏm: BS côn đồ và dâm đãng Nguyễn Văn Trèo – Nick dỏm: DrTreo 
« Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:36 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/comment-page-1/ [...] 

Trả lời  

42. Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí 
Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 11:38 sáng  

[...] http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%E1%BB%8Dc/ [...] 

Trả lời  

43. Hoanglan đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 2:20 chiều  

@Hội Toán Học: Bác có thể xem qua trong wikipedia để xem người ta định nghĩa 
applied Math. Những vị làm Applied Math thường chủ yếu sử dụng các kỹ năng toán học 
để xử lý các bài toán thực tế (Kỹ thuật, tối ưu, quy hoạch,…). Có anh bạn tôi làm ở 
NASA thì các kết quả của anh ấy là bí mật quốc gia (hoặc một số bạn làm ở các công ty 
kỹ nghệ mang tính cạnh tranh cao), vậy làm sao có thể công bố các kết quả mang tính 
công nghệ đó để tính điểm ISI được (nói vị nhân sinh là vì thế bác ạ). 
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Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 2:28 chiều  

Tôi thấy bác HTH đang nói toán học Việt Nam. Bác nên đọc lại và phản biện cho 
phù hợp. 

Bác lập luận “vị nhân sinh” làm tôi “nổi da gà” vì bác màu mè không đúng chổ. 
Mọi người vẫn đang nói khoa học Việt Nam, các nhà khoa học Việt Nam đó thôi. 
Đây là cảm giác thật sự, có gì xúc phạm tôi xin lỗi bác trước. 

Trả lời  

o Vuhuy đã nói 

Tháng Mười 10, 2010 lúc 3:47 chiều  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-4/#comment-1762 

Bác chịu khó xem phát biểu của bác TN@. Nếu bác k còn gì để nói thì vui lòng k 
nên nói vòng vòng như thế nữa. 

Trả lời  

o onlooker đã nói 

Tháng Mười 11, 2010 lúc 4:10 sáng  

Tôi sợ quan niệm về applied math của bác hẹp quá chăng. Theo tôi biết thì 
probability và statistics được xem là applied math, dù một số nghiên cứu về hai 
lĩnh vực này chẳng có tính ứng dụng nào cả. Thật ra, sự phân biệt giữa applied 
math và pure math ngày nay theo tôi là không cần thiết nữa, bởi vì lằn ranh giữa 
hai lĩnh vực này có khi rất khó để định. Nó cũng giống như tình hình phân biệt 
giữa basic science và applied science đã có khi trở thành … lố bịch.  

Onlooker 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Mười 11, 2010 lúc 10:13 sáng  
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Tôi cảm ơn bác Hoanglan, bác Vuhuy, bác Onlooker đã có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ 
chúng ta nên chuyển vấn đề sang Phòng tranh luận để tránh làm phiền bác 
Chim_nhon: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comm
ent-page-4/#comment-1798 

Tôi cảm thấy rất thú vị khi thấy bác Chim_nhon làm rất tốt và rất hay cái danh 
sách ISI. Điều này cho thấy ở Việt Nam, nếu muốn, thì vẫn làm khoa học được 
thôi. Đương nhiên là vẫn còn khó. 

Trả lời  

44. Trần Quang Bình đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 3:44 chiều  

Xin đề nghị đánh số thứ tự những người đã được vinh danh để biết tổng số người. 
Trần Quang Bình 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 1:24 sáng  

Tôi có thể đếm ngay cho bác: đã vinh danh được 66 Nhà khoa học đang làm việc 
tại Việt Nam.  

Nếu làm theo bác dễ thôi nhưng sẽ có một số người lại vào đặt câu hỏi hoặc đòi 
hỏi: các bác nên sắp xếp nhiều ISI trước / ai giỏi hơn ai. 
==> Cái này không phải là mục đích của Viện Vinh Danh. 
- Chúng tôi liệt kê danh sách theo thời gian, ai phát hiện ra trước thì liệt kê trước. 
- Các ngành khác nhau nên số các ISI khó định lượng ai hơn ai. 
- Rất khó đánh giá ai là top, đỉnh, vv… Điều này tự bạn đọc đánh giá. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 4:23 sáng  

Tôi nghĩ cũng nên có con số tổng cộng ở cuối danh sách. 

Trả lời  
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	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 onlooker đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	11. Ugiaosudom4U đã nói
	12. Ugiaosudom4U đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	13. onlooker đã nói
	14. Hoanglan đã nói
	o onlooker đã nói
	15. TuaVan đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	16. Hoanglan đã nói
	17. Hội Toán Học đã nói
	18. Hội Toán Học đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	o Vuhuy đã nói
	19. Vu Thi Phuong Anh đã nói
	o Onlooker đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	o Onlooker đã nói
	o Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 TCHGGD đã nói
	 TCHGGD đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	20. UgiaosudomU đã nói
	o UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	o onlooker đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	21. Vu Thi Phuong Anh đã nói
	o Vu Thi Phuong Anh đã nói
	o Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 inhainha đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 inhainha đã nói
	 inhainha đã nói
	 inhainha đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 inhainha đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTuan Ngoc@U đã nói
	 UTuan Ngoc@U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTuan Ngoc@U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UTuan Ngoc@U đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 onlooker đã nói
	o Onlooker đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vuhuy đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	 Vu Thi Phuong Anh đã nói
	 UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	22. TuaVan đã nói
	23. UgiaosudomU đã nói
	24. HL đã nói
	o Vu Thi Phuong Anh đã nói
	o Onlooker đã nói
	25. Vuhuy đã nói
	26. Vuhuy đã nói
	o BB đã nói
	27. Tuan Ngoc@ đã nói
	o Tuan Ngoc@ đã nói
	o onlooker đã nói
	28. Tuan Ngoc@ đã nói
	o Tuan Ngoc@ đã nói
	o Tuan Ngoc@ đã nói
	29. UgiaosudomU đã nói
	30. UBlogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	31. Hội Toán Học đã nói
	o Hoanglan đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	 Hoanglan đã nói
	 inhainha đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 onlooker đã nói
	 Nguyen Van Thanh đã nói
	 Hoanglan đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Hoanglan đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 USao SangU đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 Hội Toán học đã nói
	 U@JIPVU đã nói
	 U@JIPVU đã nói
	32. Thanh đã nói
	o Thanh đã nói
	o Onlooker đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	33. USao SangU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	 USao SangU đã nói
	o U@JIPVU đã nói
	34. connan2010 đã nói


	Phòng triển lãm GS dỏm
	Phòng triển lãm GS Dỏm
	Trưởng phòng: UManaging Editor Giaosudom4U
	ULưu ý:U Riêng Volume 1, Độc giả có thể xem tóm tắt hình ảnh Uở đây. U

	Danh sách (Phó) Giáo Sư phản cảm: Thỏa hai điều kiện: (1) Dỏm – kém – yếu; (2) Cản trở – gian dối – đạo sĩ – bảo kê – …:
	15. UNguyễn Lân Dũng – Quốc hội:U GS dỏm cấp 3 và phản cảm, nhà giáo ưu tú, đại biểu quốc hội, chuyên gia cao cấp Đại Học QG Hà Nội, có nghi vấn chống lại hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, chưa hiểu thế nào là một c...
	16. UTrương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội:U PGS rất dỏm và phản cảm – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏm

	Danh sách (Phó) Giáo Sư dỏm:
	Danh sách (Phó) Giáo Sư kém:
	9 phản hồi tới “Phòng triển lãm GS Dỏm”
	1. UgiaosudomU đã nói
	2. docsave đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	3. Hoàng Tuấn đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	4. UPhòng tranh luận khoa học cộng đồng « Tạp Chí GS Dỏm Việt NamU đã nói
	5. Hung đã nói
	6. ULy Cao HocU đã nói
	o ULy Cao HocU đã nói



	Phòng xóa dỏm
	Phòng xóa dỏm
	Phòng xoá dỏm – kém – yếu
	4 phản hồi tới “Phòng xóa dỏm”
	1. UgiaosudomU đã nói
	2. UgiaosudomU đã nói
	3. UgiaosudomU đã nói
	4. UBlogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói


	Thư viện
	Thư viện
	Các bài báo hay (Thế nào là nghiên cứu khoa học, nhà khoa học, công bố khoa học?)


	Trò chuyện - Liên hệ
	Trò chuyện & Liên hệ
	Trong trang này,
	 Độc giả có thể trò chuyện với JIPV.
	 Nếu Độc giả muốn liện hệ với JIPV thì cũng có thể post thông tin ở đây.
	 Độc giả có nguyện vọng trở thành Editor của JIPV thì vui lòng điền chính xác địa chỉ email và active một wordpress với địa chỉ email đó trước (địa chỉ email không hiển thị trong comments của Độc giả). Sau đó JIPV sẽ xem xét.
	Những điều thú vị khi trở thành Editors của JIPV:
	1. Có thể post bài và quản lí (sửa, xóa,…) comments trong bài đó.
	2. Biết được chi tiết thống kê truy cập JIPV mỗi ngày, mỗi tuần,…., bài nào được xem nhiều nhất, links nào được click nhiều nhất,….
	3. Có thể trao đổi, góp ý mang tính riêng tư và tế nhị với JIPV (xem mục riêng tư).
	Ngoài ra, nếu Độc giả ngại trao đổi công khai trong trang này thì Độc giả có thể gửi email riêng đến JIPV qua form dưới đây:
	103 phản hồi tới “Trò chuyện & Liên hệ”
	1. Tien sy dom đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 UgiaosudomU đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	2. Từ Hy đã nói
	3. UNikonianU đã nói
	o VTT đã nói
	o Tuan Ngoc@ đã nói
	4. UbsngocU đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 UbsngocU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	5. tvh đã nói
	o tvh đã nói



	Trung tâm Hỏi và
	Trung tâm Hỏi và đáp
	Trung tâm Q & A: Hỏi và đáp
	145 phản hồi tới “Trung tâm Hỏi và đáp”
	1. Problems đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	 UgiaosudomU đã nói
	2. BigFan đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 BigFan đã nói
	 BigFan đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	3. UgiaosudomU đã nói
	o Fake MBA đã nói
	 Fake MBA đã nói
	o TS dom đã nói
	o TS dom đã nói
	 TS dom đã nói
	4. Ugiaosudom4U đã nói
	o TS dom đã nói
	5. Uchim_nhonU đã nói
	o TS dom đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	o UJIPVU đã nói
	 UJIPVU đã nói
	6. Uchim_nhonU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	 vuhuy đã nói
	7. UBS Hồ HảiU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	o Viennghiencuucaocap đã nói
	8. VTT đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	 VTT đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 VTT đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	9. Khách-1 đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	 Hội Toán Học đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	10. Sao Sang đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	o TCHHGD. đã nói
	o Từ Hy đã nói
	11. Van đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 Từ Hy đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Van đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Sao Sang đã nói
	 UgiaosudomU đã nói
	12. UJIPVU đã nói
	o vuhuy đã nói
	o vuhuy đã nói
	o TCHGGD đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	o chuyennghiep đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 chuyennghiep đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	13. UBS Hồ HảiU đã nói
	o chuyennghiep đã nói
	o chuyennghiep đã nói
	o chuyennghiep đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 UBS Hồ HảiU đã nói
	 viện sĩ dỏm đã nói
	14. Tuan Ngoc@ đã nói
	15. UBS Hồ HảiU đã nói
	o UJIPVU đã nói
	 Tuan Ngoc@ đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UJIPVU đã nói
	16. UBS Hồ HảiU đã nói
	o vuhuy đã nói
	17. UJIPVU đã nói
	18. Dung đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	 Dung đã nói
	19. Nghe đã nói
	o UJIPVU đã nói
	o UJIPVU đã nói
	 Nghe đã nói
	 UTuan Ngoc@U đã nói
	20. UJIPVU đã nói
	o TCHHGD. đã nói
	o TCHHGD. đã nói
	 TCHHGD. đã nói
	o TCHHGD. đã nói
	 UBS Hồ HảiU đã nói
	 TCHHGD. đã nói
	21. UgiaosudomU đã nói
	22. UgiaosudomU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	23. UgiaosudomU đã nói
	o UGiaosudomU đã nói
	24. Nick không được chấp nhận đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	25. cutiblog đã nói
	o UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	 UvuhuyU đã nói
	26. Nick chưa được chấp nhận đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	27. Nguyễn Sơn đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	28. UBlogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	29. UGiaosudomU đã nói
	30. Nguyễn Thành Sang đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	31. Nguyễn Thành Sang đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói



	Viện nghiên cứu tiêu chuẩn
	Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm
	7 phản hồi tới “Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Dỏm”
	1. UBlogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	2. UỨng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội �U đã nói
	3. UỨng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội �U đã nói
	4. UỨng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 « Tạp Chí GS Dỏm Việt NamU đã nói
	5. UgiaosudomU đã nói
	6. UỨng viên (GS dỏm cấp 2) Ngô Hữu Tình – “GS.TS” – (nguyên) Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô – Uỷ viên HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-101U đã nói
	7. ULy Cao HocU đã nói


	Viện thông tin ISI HĐHH
	Viện thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED
	Đáng lý ra, đây là công việc của những cơ quan có thẩm quyền (bộ GD ĐT, các trường ĐH, các viện nghiên cứu) chứ không phải là việc của chúng tôi, nhưng vì cái tình trạng cha chung không ai khóc, việc chung chẳng ai lo nên chúng tôi đành phải làm cái c...
	Thân ái.
	Quyền Viện trưởng
	==============================================================
	15. GS.TS. Tôn Thất Kim Thanh, Uỷ viên. ISI>9 (chuẩn GS)
	TS Nguyễn Phương Anh – Đại học Bách khoa Hà nội
	TS Nguyễn Văn Hiếu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
	3 phản hồi tới “Viện thông tin ISI HĐHH & NAFOSTED”
	1. docsave đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	2. UPhòng tranh luận khoa học cộng đồng « Tạp Chí GS Dỏm Việt NamU đã nói


	Viện thông tin tuyên truyền
	Viện thông tin & tuyên truyền
	Viện thông tin và tuyên truyền trung thực
	20 phản hồi tới “Viện thông tin & tuyên truyền”
	1. UgiaosudomU đã nói
	2. UgiaosudomU đã nói
	3. UgiaosudomU đã nói
	4. UGiaosudomU đã nói
	5. UgiaosudomU đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o UbsngocU đã nói
	6. UgiaosudomU đã nói
	7. UgiaosudomU đã nói
	8. UgiaosudomU đã nói
	o onlooker đã nói
	o UTuan Ngoc@U đã nói
	o UTuan Ngoc@U đã nói
	o UTuan Ngoc@U đã nói
	o UTuan Ngoc@U đã nói
	o vuhuy đã nói
	o UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	9. UgiaosudomU đã nói
	o Thuykieu đã nói
	10. UBlogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải « Tạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói



	Viện vinh danh Nhà khoa học
	Viện vinh danh Nhà khoa học
	Viện vinh danh Nhà khoa học có công bố ISI tiêu biểu
	167 phản hồi tới “Viện vinh danh Nhà khoa học”
	1. UgiaosudomU đã nói
	2. Uchim_nhonU đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	3. Nguyen Tan đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Nguyen Tan đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 Nguyen Tan đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	4. Khách đã nói
	o Tuan Ngoc@ đã nói
	5. Ghét Dỏm đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	6. Uchim_nhonU đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
	 UgiaosudomU đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	7. Uchim_nhonU đã nói
	o Khách đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Hội Toán Học đã nói
	 Khách đã nói
	 Hội Toán Học đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Uchim_nhonU đã nói
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