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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. 
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141-146 Published: DEC 2008 
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 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. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Salt tolerance; mutation; somaclone; tissue culture; rice 
Reprint Address: Lang, NT (reprint author), Cuulong Delta Rice Res Inst CLRRI, Cantho City, 
Vietnam 
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* Công bố ISI: 0 (25/9/2010) 

* Danh thật: PGS  rất dỏm 

* Submitted by tien sy dom 

* Recommended by JIPV 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* 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. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
***************** 

tien sy dom says: 

- Tên đầy đủ:PGS.TS. BÙI VĂN MIÊN 

- Chuyên môn: Cơ khí – Công nghệ.; Sau thu hoạch 

http://giaosudom.wordpress.com/�
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/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/52140610@N04/�


- 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, 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 

http://srmo.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=31�
http://www.hcmuaf.edu.vn/ctt/softs/pkh/abc/pnckh_tp.htm�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=2279&opt=brpage�


====================================================== 
JIPV@: Under review 

JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 9:57 chiều e 

BÙI VĂN MIÊN: ISI = 0 = accept without revision =  

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:47 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. 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.  

Có mộ phản hồi tới “Ứng viên (PGS rất dỏm) BÙI VĂN MIÊN: Trưởng phòng 
QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC + Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN 
PHẨM + Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 2002 -2003 + Bằng khen Trung ương 
Đoàn TNCS HCM 1980-1982 + Huy hiệu thành phố 1976-1981 + 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 + 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” 

1. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 4:29 chiều  

Sao nhiều giải thưởng đến thế? Nhưng lại rất dỏm? Buồn 1 second. 

Trả lời  
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Đặng Vạn Phước – “GS.TS” – nguyên Hiệu trưởng ĐH Y 
Dược TPHCM – UVHĐHH ngành Y 
Đăng bởi giaosudom3 on Tháng Tám 6, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS   

* Công bố ISI: 0 (2010-07-25) 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 3rd Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Đặng Vạn Phước 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- 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): Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM, nguyên phó GĐ Bệnh viện 
Chợ Rẫy 

- 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,…): 

www.mekostem.com/Newsmks02.asp 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=539… 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/website/Intro.aspx?_pageId=1&am… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.mekostem.com/Newsmks02.asp�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5393&opt=brpage�
http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/website/Intro.aspx?_pageId=1&_Status=Council�


bmth@yds.edu.vn, bmth@ump.edu.vn HoDangVietNam@Gmail.com bvchoray@hcm.vnn.vn 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ME3@: ISI =0, accept, an excellent paper  

******************************************************************** 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 6, 2010 lúc 3:00 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Tagged: GS DỎM, Đặng Vạn Phước. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài 
viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping 
đã bị khóa.  

25 phản hồi tới “Đặng Vạn Phước – “GS.TS” – nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Dược 
TPHCM – UVHĐHH ngành Y” 

1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 3:34 chiều  

Chân dung trên khá nhỏ, đề nghị JIPV đổi lại hình này cho đẹp 
http://danhba.bacsi.com/listing.php?id=5385 

Trả lời  

o giaosudom3 đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 3:38 chiều  

Ok 

Trả lời  

o boxitvn đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 10:35 chiều  

Bác này thích con của bác sau này dỏm hay sao mà đòi hỏi phải nhìn rõ mặt GS 
dỏm - 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 7, 2010 lúc 2:20 sáng  

Nhìn rõ mặt để sau này ra đường còn biết mà tránh, mất công bị dỏm cho ăn bánh vẽ 
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Trả lời  

o Tan Hoa đã nói 

Tháng Tám 7, 2010 lúc 3:15 sáng  

Bác này tự tin quá nhỉ! Không dám nhìn mặt mà biết dỏm đâu. Nghe giảng đạo 
hay còn bị lừa. Chỉ có kiểm tra công trình ISI là hết chốn - 

Trả lời  

3. Mike đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 3:14 sáng  

Ảnh của GS dom 4 cung cấp là ảnh của BS Khác, không phải của GS Phước. 

Các bạn không nên đánh giá trình độ Bác Sỹ (chuyên môn) của họ qua ISI, mà chỉ nên 
đánh giá GS có tầm quốc tế không? Theo tôi biết GS Phước phòng mạch rất đông, còn 
trình độ thì tôi không rõ. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 4:16 sáng  

Bạn hãy cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng ảnh trên không phải là ảnh của 
GS Phước. Ảnh trên được editor inhainha lấy từ trang thông tin của ĐHQG 
TPHCM, còn thông tin của bạn chưa có gì để kiểm chứng. 
Một điều nữa lưu ý bạn, JIPV không đánh giá trình độ bác sĩ mà đang đánh giá 
khả năng nghiên cứu khoa học của một GS/PGS. Theo bạn GS như thế nào mới là 
GS có tầm quốc tế? Không có công bố khoa học quốc tế nghiêm túc thì có thể ở 
tầm quốc tế được chăng? 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 4:19 sáng  

Việc phòng mạch của ông ấy có đông hay không chẳng liên quan gì đến khả năng 
nghiên cứu khoa học của ông ấy cả. Có lẽ ông ấy chỉ giỏi trong việc ứng dụng 
những kiến thức, kinh nghiệm sẵn có để trang bị cho mình. Chính xác hơn, trình 
độ ông ấy chỉ ở mức BACHELOR/MASTER giỏi thôi. 
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Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 5:52 sáng  

Cám ơn thông tin về nhầm lẫn hình ảnh của ông Phước. Tôi đồng ý với ý kiến của 
bạn Mike rằng editor Inhainha đã nhầm lẫn trong trường hợp này. Hình ảnh của 
ông Phước ở đây, nhờ admin sửa lại bài này: 
http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=1286&menu=270 
http://www.mekostem.com/Newsmks02.asp 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 11:08 sáng  

Phòng mạch thì có liên hệ gì đến GS, PGS bác? Bác sĩ có không đông khách hơn 
GS, PGS Bác nên đọc thêm thông tin. 

Trả lời  

4. Mike đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 5:32 sáng  

Hiện tại GS DVP không còn làm hiệu trưởng nữa. Link sau: 
http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=552 

Bạn tự kiếm hình ảnh nhé, tôi không có trách nhiệm đó. Tất cả các bác sĩ từng học DH Y 
Dược có thể làm chứng. 
Trong link sau có 1 ảnh của GS Phước, làm thế nào nhận diện là tài năng của bạn. 
http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=1517&menu=270&idDV=
294 

Ngoài ra GS DVP là con của Cố GS Đặng Văn Chung  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_s%C6%B0_(Vi%E1%BB%87t_Nam) 
http://diendanykhoa.com/showthread.php?t=1718 

Như tôi đã nói, bạn gì phía trên ý kiến là tránh gặp GS khi khám bệnh thì bạn không nên 
bệnh tại VN, vì các Bác Sĩ VN 99.99% không có bài báo ISI. 

Vị BS trong hình nhầm là 1 vị BS nỗi tiếng khác và rất tốt so với mặt bằng chung VN. 
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Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 4:49 chiều  

Tôi không phải trong ngành y và cũng không biết nhiều về BS hay PSG khám 
bệnh có khác gì nhau không nhưng câu kết các Bác Sĩ VN 99.99% không có bài 
báo ISI là sai. Muốn tìm BS có bài ISI mời bạn ghé vào link dưới đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%e1%bb%8dc/ 

Chúc bạn vui vẻ. 

Trả lời  

 Mike đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 12:33 sáng  

Ảnh đã thay ngày hôm nay chính là GS Phước, các bạn không thấy khác 
nhau xa ảnh hôm qua?. Các bạn nên biểu hiện thiện chí vì 1 VN tốt hơn, 
chứ không nên mĩa mai các độc giả khác! Các bạn muốn tự sướng với 
nhau thì mĩa mai càng nhiều và nhiều người có thiện chí sẽ không giúp các 
bạn. 

Trả lời bác Nhọn, tôi nói 99.99% là có cơ sở, vì số BS có bài ISI chắc là 
100 đi không tính các Bác sĩ ăn ké ở giữa đúng không? 99990/100,000 bác 
sĩ không có bài rồi. Các bạn có thể chỉ trích GS không có ISI nhưng không 
thể chỉ trích BS tồi vì không có ISI, đúng chứ ạ? 

Các BS có ISI trong danh sách phần lớn (90%) làm trong ngành lây nhiễm 
(Lao, HIV, Sốt rét, cúm, SARS) và có liên hệ với nước ngoài. Ngành Nội 
khoa tim mạch của GS Phước chắc ở VN còn lâu lắm trừ khi có GS VK 
như GS Tuấn hợp tác. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 1:42 sáng  

Lưu ý bạn Mike, bác Hội Toán học cũng là một thành viên bình thường 
như bạn vậy, chỉ có điều tham gia sinh hoạt trên JIPV lâu năm hơn, những 
suy nghĩ của bác ấy cũng rất tâm huyết, đôi khi nóng tính. Tôi, 4th 
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Managing Editor, đã thể hiện quan điểm ở comment trước nên bạn cũng 
không nên nhắc lại chuyện này nữa.  

Trên JIPV chưa hề có dòng nào chỉ trích trình độ khoa học của một BS cả, 
bạn lặp đi lặp lại câu này nhiều lần. Tôi không hiểu ý của bạn là gì??? 

Đừng đổ thừa ngành nội, ngoại khoa gì đó không thể có báo. Ai cũng biết 
những ngành này thu nhập cao hơn những ngành truyền nhiễm rất nhiều. 
Chẳng lẽ dỏm thường giàu hơn nghiên cứu nghiêm túc sao? Không có 
báo, không nghiên cứu nghiêm chỉnh thì khi bị mang tiếng dỏm đành phải 
chịu. 

Ngày xưa trong chiến tranh còn sản sinh ra những Tôn Thất Tùng cớ sao 
ngày nay chẳng còn ai nghiên cứu nghiêm túc? 

Trả lời  

5. micti đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:31 sáng  

Hình đó không phải là của thầy Phước, GS là người rất nổi tiếng trong ngành, các bạn 
nên kiểm chứng lại. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 11:07 sáng  

Vậy thì bác Micti nên báo cáo cho ĐHQGTPHCM đi. Khi nào họ sửa lại thì chắc 
JIPV cũng sẽ sửa thôi. Thông tin của ĐHQGTPHCM không đáng tin sao bác? 

Có lẽ nhiều bác chưa hiểu ý nghĩa của học hàm GS, PGS. Họ phải có trình độ đào 
tạo ths, ts không dỏm. Tôi chả thấy JIPV xét chuẩn quốc tế cho GS, PGS Việt 
Nam, nếu xét chuẩn quốc tế thì teo. Ngay cả nhiều người đề nghị chỉ số H cũng 
không được JIPV quan tâm. Các bác có biết tại sao không? 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 12:34 chiều  

Bác hội toán học không nên bắt bẻ thiện chí của độc giả, nếu sai thì JIPV 
sẽ sửa, nếu không sai sẽ phản hồi trở lại. Mong bác thông cảm. 
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/d%e1%ba%b7ng-v%e1%ba%a1n-ph%c6%b0%e1%bb%9bc-gs-ts-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dh-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tphcm-uvhdhh-nganh-y/comment-page-1/#comment-257�


Trả lời  

 Mike đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 12:35 sáng  

Ảnh hôm qua ở link sau: 

http://danhba.bacsi.com/listing.php?id=5385 

là homepage của ai thì tôi không rõ nhưng đã nhầm với BS khác. Còn hôm 
nay là chính xác GS Phước. 

Trả lời  

6. Mike đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 2:32 sáng  

Xin cám ơn giaosudom4 đã trả lời, xin nói rõ với bạn là đây là comment có tính xây dựng 
và chỉ giải thích lý do cho bác chim nhọn mà thôi tại sao các BS khác có mà các BS này 
không có! 

Và có thể ngôn ngữ của các bạn tôi không hiểu lắm, theo tôi thì đây là tạp chí nghiêm túc, 
mọi lời “cảnh cáo bạn”, “lưu ý bạn zxc” nên được thay bằng “xin cảm ơn lời góp ý chân 
thành của độc giả (khách hàng là thượng đế), nhưng chúng tôi thấy rằng abc v.v.” như 
vậy thì tạp chí của bạn sẽ hàn lâm hơn, khoa học hơn, chứ không phải là cửa hàng mậu 
dịch thời bao cấp. 

Vài lời góp ý chân thành mong bạn bỏ qua. 

@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: Xin tiếp thu góp ý của bác. Nhưng vấn đề bác nêu thì còn tùy thuộc vào 
thái độ của người viết comments. Xin nhắc bác: JIPV không chấp nhận việc xuyện 
tạc nick của người khác. Bác xúc phạm bác Chim_nhon rồi. Đương nick phản cảm 
sẽ không được chấp nhận. 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 3:27 sáng  

@ ME4, Mike: Tôi từng tranh luận trên JIPV từ buổi đầu, nghĩ sao nói thế, nếu 
sai thì sửa. Không biết cớ gì có người lại mĩa mai tôi như thế. Bác cứ xem lại ý 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/d%e1%ba%b7ng-v%e1%ba%a1n-ph%c6%b0%e1%bb%9bc-gs-ts-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dh-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tphcm-uvhdhh-nganh-y/?replytocom=257#respond�
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kiến của tôi xem, có gì không phải không? Bác Mike với tư tưởng “khách hàng” 
thì có lẽ đây không là nơi cho bác ý kiến. Tôi nghĩ JIPV là nơi cho mọi người thể 
hiện tấm lòng với khoa học đất nước, có khi phải bổ sung cho nhau, không phải là 
nơi hơn thua. Chúng tôi từng cãi nhau đến cùng, nhưng vẫn đoàn kết vì chúng tôi 
không xem mình là thượng đế, chỉ là con dân bình thường thôi. Tôi không nói 
thêm về bác Mike bởi cách bác xúc phạm bác Chim_nhon đã nói lên tất cả (ghi cố 
tình “chim nhọn”). Tư cách như thế thì nói làm gì? Lên lớp với ai? Có đáng để nói 
chuyện khoa học không?  

Tôi đề nghị với những comments không khoa học thì mọi người cứ đề nghị bác 
chief xóa là xong. Thời gian đâu cãi với những người không hiểu mình và người 
khác đang nói gì. Trong khoa học, chỉ cần anh mở lời là kiến thức của anh thể 
hiện ra ngay, không cần lên lớp. 

Trả lời  

 TCHHGD đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 3:39 sáng  

Tớ cũng từng “đấu” với bác Chim_nhon, nhưng tớ chưa từng xúc phạm 
nick của bác ấy. JIPV nên xem lại! 

Trả lời  

 micti đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:19 sáng  

Chính bác Hội Toán học mới là người comment không khoa học (và vì 
comment reply lại với bác nên hiện tại comment của tôi cũng không khoa 
học, hic).  

Tôi luôn ủng hộ trang web này vì tính xây dựng của nó, nhưng rõ ràng bác 
Hội Toán học đang tận dụng ưu thế “thâm niên” của mình để comment 
“không xây dựng” với bác Mike! 

Tôi thấy bác Mike ghi rất vô tư về nick “chim_nhon” bằng tiếng Việt, 
không có ý xúc phạm như bác Hội Toán học đã cố tình diễn giải, mà thật 
sự thì tôi có đọc cái nick đó thì nó cũng ra là ..chim nhọn, hay chim nhớn 
(nếu đó là tiếng Việt), không viết cách khác được! 

Tôi ghi nhận thay đổi của JIPV về hình GS, vì hình trước là của 1 BS khác 
cũng khá nổi tiếng trong ngành. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/d%e1%ba%b7ng-v%e1%ba%a1n-ph%c6%b0%e1%bb%9bc-gs-ts-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dh-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tphcm-uvhdhh-nganh-y/?replytocom=289#respond�
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Tôi đồng ý với ý kiến của bác Mike về ưu thế của các chuyên khoa Nhiễm 
khi có bài ISI vì chuyên ngành này được các tổ chức Quốc tế tài trợ cũng 
như hợp tác khá tốt (tôi sẽ quay lại vấn đề này chi tiết sau). 

Cuối cùng, một gợi ý nhỏ, các bác đã đọc thông tin trên trang này chưa? 
http://www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1953 Nhờ các bác 
“xét” giúp các bác này trước khi hội đồng xét chính thức. 

Trân trọng kính chào. 

Trả lời  

 Mike đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:56 sáng  

ông thể nào đọc khác đi được và nhớ là bác “Nhọn”, OK, tôi sẽ sữa OK? 
bác không nên chụp mũ như thế chứ. 

Tôi không lên lớp ở đây, nếu các bạn thấy không cần người khác vào 
comment cho biết chính xác hay không thì tùy các bạn. Ví dụ như hình 
của người này cắm vào người kia. Tôi nghĩ góp ý chân thành như thế mà 
bác bảo tôi xúc phạm! 

Ngoài topic rồi tranh luận với các bác như thế là đủ. 

Xin cám ơn bác Micti đã hiểu, tôi với bác chắc giống nhau! 

Trả lời  

7. Đại Việt đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 9:02 sáng  

Tôi đã cố gắng đọc hết 23 cái phản hồi rồi ngớ người ra: hóa ra tất cả chỉ có mỗi cái 
chuyện cãi vã cỏn con này thôi à? Sao các bạn cứ mất thì giờ và công sức (của các bạn và 
của chúng tôi)cho cái chuyện vớ vẩn này thế nhỉ? Chúng ta vào đây vì quan tâm đến nền 
giáo dục và khoa học nước nhà kia mà. Xin bác editer của trang cứ mạnh dạn cho ngưng 
cuộc cãi vã này đi, dành chỗ của trang (và thời giờ của chúng tôi) cho những gì đáng qúy 
thực sự mà vì nó chúng ta xây dựng trang này và vào đọc trang này. Xin cám ơn. 

Trả lời  

8. Đại Việt đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 9:11 sáng  
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Xin lỗi, vội nên viết lầm: xin đính chính: editor chứ không phải editer. Xin các bác đại 
xá. 

Trả lời  
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Ô. Hà Văn Quyết – “GS.TS” – Trưởng BM Ngoại, ĐH Y Hà 
Nội, ủy viên hội đồng học hàm ngành Y 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Chín 4, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 3 (14/8/2010) 

* Danh thật: GS  dỏm cấp 3 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/o-ha-van-quy%e1%ba%bft-gs-ts-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-bm-ngo%e1%ba%a1i-dh-y-ha-n%e1%bb%99i-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-y/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/o-ha-van-quy%e1%ba%bft-gs-ts-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-bm-ngo%e1%ba%a1i-dh-y-ha-n%e1%bb%99i-%e1%bb%a7y-vien-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-y/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/category/volume-1/�


http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Hà Văn Quyết 

- Chuyên môn: ngoại khoa 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 3 
1. Title: Gastric and Colo-rectal Cancer Mortality in Viet Nam in the Years 2005-2006 
Author(s): Ngoan LT, Anh NTD, Huong NTT, et al. 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 2 Pages: 
299-302 Published: 2008 
Times Cited: 0 
1. Title: Development of a Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire for Dietary Studies 
– Focus on Vitamin C Intake 
Author(s): Le TN, Nguyen CK, Le BM, et al. 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 9 Issue: 3 Pages: 
427-432 Published: 2008 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Cooking Temperature, Heat-generated-carcinogens, and the Risk of Stomach and 
Colorectal Cancers 
Author(s): Le TN, Nguyen TT, Nguyen TL, et al. 
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 10 Issue: 1 Pages: 
83-86 Published: 2009 
Times Cited: 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ nhiệm bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội 

- 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,…): 
www.panoramio.com/photo/34689275 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=160… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
daihocyhn@hmu.edu.vn bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn vietduchospital.edu.vn 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

******************************************************************************
********************************** 

******************************************************************************
********************************** 

JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:15 chiều  

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 

http://www.panoramio.com/photo/34689275�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=1604&opt=brpage�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623555175538/72157624367953723/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/04/phong-submission/comment-page-1/#comment-214�


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 

 



Hoàng Trọng Kim – “GS.TS.BSCK2″ – Chủ nhiệm bộ môn 
Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM – UVHĐHH ngành Y – Phó 
chủ tịch Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội 
Nhi khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, 
Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM, Phó 
Chủ tịch Hội hành nghề Y tư nhân TP HCM, Uỷ viên Hội 
đồng khoa học của Hội Tim mạch quốc gia Việt nam, Phó 
Tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM của Trường ĐHYD 
TP.HCM, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Thời sự Tim mạch 
học của Hội Tim mạch TP.HCM – danh hiệu nhà giáo ưu tú, 
đã nhận các huân chương vì sự nghiệp giáo dục, khoa học 
công nghệ, sức khỏe nhân dân, vì thế hệ trẻ. 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 16, 2010 
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Hoàng Trọng Kim – “GS.TS..BSCK2″ – Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM – 
UVHĐHH ngành Y – Phó chủ tịch Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhi 
khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm 
sinh TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội hành nghề Y tư nhân TP HCM, Uỷ viên Hội đồng khoa học của 
Hội Tim mạch quốc gia Việt nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM của Trường 
ĐHYD TP.HCM, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Thời sự Tim mạch học của Hội Tim mạch 
TP.HCM – danh hiệu nhà giáo ưu tú, đã nhận các huân chương vì sự nghiệp giáo dục, khoa học 
công nghệ, sức khỏe nhân dân, vì thế hệ trẻ. 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

inhainha says: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


- Tên đầy đủ: Hoàng Trọng Kim 

- Chuyên môn: 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI=3 
Immuno-epidemiology of Ascaris lumbricoides infection in a high transmission community: 
antibody responses and their impact on current and future infection intensity 
Context Sensitive Links 

Context Sensitive Links Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): King EM, Kim HT, Dang NT, Michael E, Drake L, Needham C, Haque R, Bundy 
DAP, Webster JP 
Source: PARASITE IMMUNOLOGY Volume: 27 Issue: 3 Pages: 89-96 Published: MAR 2005 
Times Cited: 4 References: 33 Citation MapCitation Map 
Reprint Address: King, EM (reprint author), , Weststr 7, D-41061 Monchengladbach, Germany 
Addresses: 
1. Univ Oxford, Dept Zool, Oxford OX1 3FY, England 
2. Inst Malariol Parasitol & Entomol, Hanoi, Vietnam 
3. Imperial Coll Fac Med, Dept Infect Dis & Epidemiol, London W2 1PG, England 
4. WHO, CH-1211 Geneva, Switzerland 
5. Int Ctr Diarrhoeal Dis Res, Dhaka 1000, Bangladesh 
6. World Bank, Washington, DC 20433 USA 

Prevalence of intestinal parasitic infections in northern Vietnam 
Context Sensitive Links 

Context Sensitive Links Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): Verle P, Kongs A, De NV, Thieu NQ, Depraetere K, Kim HT, Dorny P 
Source: TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH Volume: 8 Issue: 10 Pages: 
961-964 Published: OCT 2003 
Times Cited: 14 References: 13 Citation MapCitation Map 
Reprint Address: Dorny, P (reprint author), Belgian Tech Corp, Hoogstr 147, B-1000 Brussels, 
Belgium 
Addresses: 
1. Belgian Tech Corp, Hanoi, Vietnam 
2. Inst Trop Med, Dept Anim Hlth, B-2000 Antwerp, Belgium 
3. Natl Inst Malariol Parasitol & Entomol, Hanoi, Vietnam 

Epidemiology of soil-transmitted nematode infections in Ha Nam Province, Vietnam 
Context Sensitive Links 



Context Sensitive Links Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): Needham C, Kim HT, Hoa NV, Cong LD, Michael E, Drake L, Hall A, Bundy DAP 
Source: TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH Volume: 3 Issue: 11 Pages: 
904-912 Published: NOV 1998 
Times Cited: 34 References: 27 Citation MapCitation Map 
Reprint Address: Bundy, DAP (reprint author), Univ Oxford, Dept Zool, Wellcome Trust Ctr 
Epidemiol Infect Dis, S Parks Rd, Oxford OX1 3PS, England 
Addresses: 
1. Univ Oxford, Dept Zool, Wellcome Trust Ctr Epidemiol Infect Dis, Oxford OX1 3PS, 
England 
2. Inst Malariol Parasitol & Entomol, Hanoi, Vietnam 

Đề nghị JIPV và các editors làm rõ 3 bài này có phải của ông Kim này hay không vì theo tôi 
được biết, ông Kim công tác tại ĐH Y TPHCM trong khi đó 3 bài này có địa chỉ ở Hà Nội 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM 

- 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=343… 
dantri.com.vn/c7/s162-337440/tang-cuong-suc-de-khang-cua-… 
www2.vietnamnet.vn/xahoi/2009/07/859561/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
dhgpharma@dhgpharma.com.vn bmth@yds.edu.vn, bmth@ump.edu.vn 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
inhainha edited this topic 3 weeks ago.  

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

giaosudom đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 12:30 sáng eHoang Trong Kim: I think the three aren’t his papers. You 
can find the statement “GS.TS. BSCK2 Hòang Trọng Kim làm Chủ nhiệm Bộ môn từ năm 1998 
đến tháng 4 năm 2010.” in 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=3430&opt=brpage�
http://dantri.com.vn/c7/s162-337440/tang-cuong-suc-de-khang-cua-nhu-nhi-qua-dinh-duong-hop-ly.htm�
http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/2009/07/859561/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623555175538/72157624492533764/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/#comment-202�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment.php?action=editcomment&c=202�


http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&menu=270&idTin=1279&idDV=280 

Therefore he must have been in HCMC before 1998. “Kim HT” is from Natl Inst Malariol 
Parasitol & Entomol, Hanoi, Vietnam. And the above papers were published in 1998, 2003 and 
2005 with this address. 

Final decision: ISI = 0 = accept. Ok? 

In addition, we should add more the candidate’s “honors”: 

GS.TS Hoàng Trọng Kim hiện nay là Phó chủ tịch Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Hội Nhi khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi 
và Tim bẩm sinh TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội hành nghề Y tư nhân TP HCM, Uỷ viên Hội đồng 
khoa học của Hội Tim mạch quốc gia Việt nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM của 
Trường ĐHYD TP.HCM, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Thời sự Tim mạch học của Hội Tim 
mạch TP.HCM. 

-GS.TS Hoàng Trọng Kim, Chủ nhiệm Bộ môn đã đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú, đã nhận các 
huân chương vì sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, sức khỏe nhân dân, vì thế hệ trẻ. 

Người viết bài Giới thiệu Bộ môn Nhi, 
GS.TS. Hoàng Trọng Kim 

This manuscript was too difficult to review  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:32 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

10 phản hồi tới “Hoàng Trọng Kim – “GS.TS.BSCK2″ – Chủ nhiệm bộ môn Nhi, 
Đại học Y Dược Tp.HCM – UVHĐHH ngành Y – Phó chủ tịch Hội Tim mạch 
quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi 
khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM, Phó 
Chủ tịch Hội hành nghề Y tư nhân TP HCM, Uỷ viên Hội đồng khoa học của Hội 
Tim mạch quốc gia Việt nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Y học TP.HCM của 
Trường ĐHYD TP.HCM, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Thời sự Tim mạch học 
của Hội Tim mạch TP.HCM – danh hiệu nhà giáo ưu tú, đã nhận các huân 
chương vì sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, sức khỏe nhân dân, vì thế 
hệ trẻ.” 

1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 1:27 sáng  
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Các bài trên có nội dung về truyền nhiễm bệnh, trong khi ông Kim đang xét lại chuyên 
môn về tim mạch nên chắc chắn các bài trên không phải của ông Kim. Dù có phải thì vẫn 
có thể để ISI = 0 như thường vì rõ ràng trường hợp này là đứng tên ké. 

Trả lời  

2. Mike đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 2:38 sáng  

Xác nhận là GS Kim tại TPHCM, GS Kim có tên trong 6 bài, còn ISI hay không thì bạn 
nào check. 

1.Norovirus and sapovirus infections among children with acute gastroenteritis in Ho Chi 
Minh City during 2005-2006. 

Nguyen TA, Hoang L, Pham le D, Hoang KT, Okitsu S, Mizuguchi M, Ushijima H. 

J Trop Pediatr. 2008 Apr;54(2):102-13. Epub 2008 Mar 4. 
PMID: 18319291 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 
2.Use of sequence analysis of the VP4 gene to classify recent Vietnamese rotavirus 
isolates. 

Nguyen TA, Hoang LP, Pham LD, Hoang KT, Okitsu S, Mizuguchi M, Ushijima H. 

Clin Microbiol Infect. 2008 Mar;14(3):235-41. Epub 2008 Jan 10. 
PMID: 18190567 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 
3.Identification of human astrovirus infections among children with acute gastroenteritis 
in the Southern Part of Vietnam during 2005-2006. 

Nguyen TA, Hoang L, Pham le D, Hoang KT, Mizuguchi M, Okitsu S, Ushijima H. 

J Med Virol. 2008 Feb;80(2):298-305. 
PMID: 18098160 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 
4.Sequence analysis of Vietnamese P[6] rotavirus strains suggests evidence of 
interspecies transmission. 

Nguyen TA, Khamrin P, Trinh QD, Phan TG, Pham le D, Hoang le P, Hoang KT, Yagyu 
F, Okitsu S, Ushijima H. 

J Med Virol. 2007 Dec;79(12):1959-65. 
PMID: 17935191 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=284#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-288�


5.Evaluation of immunochromatography tests for detection of rotavirus and norovirus 
among Vietnamese children with acute gastroenteritis and the emergence of a novel 
norovirus GII.4 variant. 

Nguyen TA, Khamrin P, Takanashi S, Le Hoang P, Pham le D, Hoang KT, Satou K, 
Masuoka Y, Okitsu S, Ushijima H. 

J Trop Pediatr. 2007 Aug;53(4):264-9. Epub 2007 May 12. 
PMID: 17496324 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 
6.Diversity of viruses associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with 
diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Nguyen TA, Yagyu F, Okame M, Phan TG, Trinh QD, Yan H, Hoang KT, Cao AT, Le 
Hoang P, Okitsu S, Ushijima H. 

J Med Virol. 2007 May;79(5):582-90. 
PMID: 17385670 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Related citations 

Trả lời  

o Hội Toán Học đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 3:35 sáng  

Nhận xét: Trong 6 bài, ứng viên không là tác giả chính của ít nhất một bài. Còn 
ISI hay không thì xin các bác xét. JIPV nổi tiếng được là do xét những “nhà khoa 
học hàng đầu”. 

Trả lời  

 GM đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 1:07 sáng  

Một góp ý: Đâu cần phải là first author cho người đã có vị trí GS. 
Corresponding author thi` giá trị cũng như first author. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 1:38 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=288#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-290�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=290#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-326�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=326#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-328�


@GM: JIPV xem tác giả chính, hay main author, bao gồm cả first author 
và corresponding author. Bác Hội toán Học nói không là tác giả chính có 
nghĩa không là first lẫn corresponding. Có lẽ bạn hiểu lầm comment của 
bác Hội Toán Học. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 4:41 sáng  

Đề nghị bác Admin cho peer review trường hợp này. Xin đề cử bác Nguyễn Văn 
Tuấn cho vị trí phản biện 1. 

Trả lời  

 vuhuy đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:04 sáng  

Ôi giời! Bác Nguyễn Văn Tuấn không thể phản biện được rồi vì tên bác đã 
bị lộ. Bác ME quên là phải kín sao. Đành chịu! 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 7:06 sáng  

@vuhuy: Đề cử là một chuyện, đề cử có thể để cử công khai cả 100 vị, 
còn chọn thì JIPV chọn và phải đảm bảo bí mật. Bác lo gì bị lộ nhỉ  

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 9:48 chiều  

JIPV@: Under peer review and public review  

Trả lời  

3. Tiến Sư Giáo Sĩ đã nói 

Tháng Chín 29, 2010 lúc 3:54 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=328#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-296�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=296#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-299�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=299#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-301�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=301#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-357�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=357#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/comment-page-1/#comment-1604�


các bác cho tôi tham gia mấy, tôi sẽ đề xuất vài bác dỏm cho JIPV 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/16/hoang-tr%e1%bb%8dng-kim-gs-ts-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-nhi-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-y-d%c6%b0%e1%bb%a3c-tp-hcm-uvhdhh-nganh-y-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tim-m/?replytocom=1604#respond�


Lê Bách Quang – “GS.TS” – Chủ tịch Tổng Hội Ký sinh 
trùng Y học Việt Nam – Phó viện trưởng Viện Thực phẩm 
chức năng – UVHĐHH ngành Y 
Đăng bởi giaosudom3 on Tháng Tám 6, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS   

* Công bố ISI: 2 (2010-07-25, not MA, not CA ) 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 3rd Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-bach-quang-gs-ts-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%99i-ky-sinh-trung-y-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-pho-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-bach-quang-gs-ts-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%99i-ky-sinh-trung-y-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-pho-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-bach-quang-gs-ts-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%99i-ky-sinh-trung-y-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-pho-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-th%e1%bb%b1c-ph%e1%ba%a9m/�
http://giaosudom3.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/lebachquang.jpg�


******************************************************************************
************************** 

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Lê Bách Quang 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 2 
1. Title: Suppressive effect of 1,4-phenylene diisothiocyanate on N-butyl-N-(4-
hydroxybutyl)nitrosamine-induced urinary bladder carcinogenesis in male ICR mice (vol 117, pg 
524, 2005) 
Author(s): Sugie S, Vinh PQ, Rahman KMW, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Volume: 117 Issue: 6 Pages: 1065-1065 
Published: DEC 20 2005 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Suppressive effect of 1,4-phenylene diisothiocyanate on N-butyl-N-(4-
hydroxybutyl)nitrosamine-induced urinary bladder carcinogenesis in male ICR mice 
Author(s): Sugie S, Vinh PQ, Rahman KMW, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Volume: 117 Issue: 4 Pages: 524-530 
Published: NOV 20 2005 
Times Cited: 5 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ tịch Tổng Hội Ký sinh trùng Y học Việt Nam, Phó viện 
trưởng Viện Thực phẩm chức năng, nguyên PGĐ Học viện Quân y 

- 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=532… 
www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoPreview.jsp?ID=3608 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5324&opt=brpage�
http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoPreview.jsp?ID=3608�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
lebachquang@yahoo.com 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ME3@: ISI = 2, not MA, not CA. Accept. A good paper. 

1. Title: Suppressive effect of 1,4-phenylene diisothiocyanate on N-butyl-N-(4-
hydroxybutyl)nitrosamine-induced urinary bladder carcinogenesis in male ICR mice (vol 117, pg 
524, 2005) 
Author(s): Sugie S, Vinh PQ, Rahman KMW, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Volume: 117 Issue: 6 Pages: 1065-1065 
Published: DEC 20 2005 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Suppressive effect of 1,4-phenylene diisothiocyanate on N-butyl-N-(4-
hydroxybutyl)nitrosamine-induced urinary bladder carcinogenesis in male ICR mice 
Author(s): Sugie S, Vinh PQ, Rahman KMW, et al. 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Volume: 117 Issue: 4 Pages: 524-530 
Published: NOV 20 2005 
Times Cited: 5 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

 



Lê Quang Nghĩa – “GS.TS” – Phó Giám đốc BV Bình Dân 
TPHCM – Chủ tịch Hội Tiêu hoá TPHCM – UVHĐHH 
ngành Y 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 8, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/le-quang-nghia-gs-ts-pho-giam-d%e1%bb%91c-bv-binh-dan-tphcm-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tieu-hoa-tphcm-uvhdhh-nganh-y/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/le-quang-nghia-gs-ts-pho-giam-d%e1%bb%91c-bv-binh-dan-tphcm-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tieu-hoa-tphcm-uvhdhh-nganh-y/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/le-quang-nghia-gs-ts-pho-giam-d%e1%bb%91c-bv-binh-dan-tphcm-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-tieu-hoa-tphcm-uvhdhh-nganh-y/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/noname14.jpg�


http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Lê Quang Nghĩa 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- 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):Phó Giám đốc BV Bình Dân TPHCM, Chủ tịch Hội Tiêu hoá 
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 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,…): 
www.hoanmyhospital.com/hmc2/content/view/3408/44/ 
www.bvdaihoc.com.vn/bs9/BacSilist.asp 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=280… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
bsnghia@hcm.vnn.vn 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: ISI = 0 = accept 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.hoanmyhospital.com/hmc2/content/view/3408/44/�
http://www.bvdaihoc.com.vn/bs9/BacSilist.asp�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=2800&opt=brpage�


 



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 2009-1014: 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Mười 16, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 2 (Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:54 chiều ) 

* Danh thật: GS  dỏm cấp 2 

* Submitted by …. (the Board) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/10/16/%e1%bb%a9ng-vien-gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-ngo-h%e1%bb%afu-tinh-gs-ts-nguyen-vi%e1%bb%87n-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-nghien-c%e1%bb%a9u-ngo-u%e1%bb%b7-vien-h%e1%bb%99i-d/�
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http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tranh-lu%e1%ba%adn-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1268�
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* Recommended by … 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* 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. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

• @JIPV đã nói 

Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:05 sáng e5. GS.TS. Ngô Hữu Tình, Uỷ viên. 

1.2. = 0 

ISI = 2, accept 

http://www.vnast.gov.vn/default.aspx?url=Components/ArticleDetail&PanelID=396&Art
icleID=960 

http://www.vaas.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=77 

http://giaosudom.wordpress.com/�
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/�
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/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
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USE OF DYE BINDING METHOD (DBC) FOR ESTIMATING PROTEIN AND 
LYSING CONTENT IN RICE AND MAIZE 

more options 
Author(s): XUAN LT, CHI NK, TINH NH, VANUYEN N 
Source: ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 
Volume: 25 Issue: 3-4 Pages: 391-394 Published: 1976 
Times Cited: 0 References: 9 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Addresses: 
1. STATE COMM SCI & TECHNOL, PLANT PHYSIOL & BIOCHEM LAB, HANOI, 
VIETNAM 
Publisher: AKADEMIAI KIADO, PO BOX 245, H-1519 BUDAPEST, HUNGARY 
Subject Category: Agronomy 
IDS Number: CS573 
ISSN: 0001-513X 
++++++++++++++++++++ 

Advanced magnetic materials produced by using rapid quenching technology 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Nghi NH (Nguyen Hoang Nghi)1, Van Dung N (Nguyen Van Dung)1, Nga 
TTT (Trinh Thi Thanh Nga)1, Nhung BTK (Bui Thi Khanh Nhung)1, Tung MT (Mai 
Thanh Tung)1, Tinh NH (Nguyen Huu Tinh)2, Hieu HN (Hoang Nhat Hieu)3, Chien BX 
(Bui Xuan Chien)4, Tam NTH (Nguyen Thi Hong Tam)5 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 6 
Pages: 1858-1862 Published: JUN 2008 
Times Cited: 0 References: 12 Citation MapCitation Map 
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. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: rapid quenching; giant magnetoresistance; nanocrystalline 
Reprint Address: Nghi, NH (reprint author), Hanoi Univ Technol, Inst Engn Phys, Hanoi, 
Vietnam 
Addresses: 
1. Hanoi Univ Technol, Inst Engn Phys, Hanoi, Vietnam 
2. Hanoi Pedag Univ 2, Fac Phys, Hanoi, Vietnam 



3. Univ QuiNhon, Fac Phys, City Quinhon, Vietnam 
4. Acad Aviat, Fac Fundamental Sci, Hanoi, Vietnam 
5. Adm HungYen Prov, Dept Educ, Hanoi, Vietnam 
E-mail Addresses: nghil0000@yahoo.com 
Publisher: KOREAN PHYSICAL SOC, 635-4, YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, 
SEOUL 135-703, SOUTH KOREA 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: 313RC 
ISSN: 0374-4884 

Trả lời 

 

mailto:nghil0000@yahoo.com�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-tranh-lu%e1%ba%adn-khoa-h%e1%bb%8dc/?replytocom=1852#respond�


Ứng viên (PGS rất dỏm) Nguyễn Hữu Bảo: Phó trưởng khoa 
công nghệ thông tin trường ĐH Thủy Lợi + uỷ viên ban 
chấm hành Hội Ứng dụng toán học Việt Nam và thành viên 
hội Đập cao của Thuỷ Lợi 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Chín 25, 2010 

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/25/%e1%bb%a9ng-vien-pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-b%e1%ba%a3o-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-cong-ngh%e1%bb%87-thong-tin-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-th%e1%bb%a7y-l%e1%bb%a3i/�
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http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/09/noname3.jpg�


* Danh dỏm: PGS.TS  

* Công bố ISI: 0 (20/9/2010) 

* Danh thật: PGS  rất dỏm 

* Submitted by inhainha 

* Recommended by JIPV 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* 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. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
******************** 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Bảo 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
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/�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


- 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 

JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:00 chiều e 

Nguyễn Hữu Bảo: ISI = 0 = accept without revision =  

 

http://cse.wru.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=13:ban-ch-nhim-khoa&catid=18:newscommonintroduce&Itemid=18�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/phong-submission/comment-page-1/#comment-218�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/25/%e1%bb%a9ng-vien-pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-b%e1%ba%a3o-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-cong-ngh%e1%bb%87-thong-tin-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-th%e1%bb%a7y-l%e1%bb%a3i/comment.php?action=editcomment&c=218�


Nguyễn Hữu Quang – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Học trò của 
GS kém và gian dối Đào Trọng Thi 
Đăng bởi giaosudom3 on Tháng Tám 6, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS   

* Công bố ISI: 0 (2010-07-25) 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor TS_Dom2010 

* Recommended by 1st Managing Editor and Editor Hội Viên.Hội Toán Học 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-quang-pgs-ts-dh-vinh-h%e1%bb%8dc-tro-c%e1%bb%a7a-gs-kem-va-gian-d%e1%bb%91i-dao-tr%e1%bb%8dng-thi/�
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http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 

******************************************************************************
************************** 

TS_Dom2010 says: 

Tiếp tục đề cử một PGS TS siêu dỏm học trò của GS kém Đào Trọng Thi 
Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Quang 
Chức vụ: Giảng viên 
Địa chỉ: Số 101 – Đ. Ngô Thì Nhậm – Khối 2 – P. Trung Đô – TP. Vinh – T. Nghệ An 
Di động: 0912.683696 – Điện thoại nhà riêng:038.3855060 
- Chuyên môn: Hình 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): Nguyên tổ trưởng tổ Hình học – Khoa Toán – ĐH Vinh! 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: Học trò của GS kém 
Đào Trọng Thi 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-72157623822355657/ 

- 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,…): 
www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/ToChucDV/11/126/LienKet.htm 
caohoc17.blogspot.com/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): Email: 
webmaster@Vinhuni.edu.vn 

http://www.flickr.com/photos/49294085@N06/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-72157623822355657/�
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/ToChucDV/11/126/LienKet.htm�
http://caohoc17.blogspot.com/�


Ảnh: 1.bp.blogspot.com/_kDCkgjFcjSE/S7dlHLrX_RI/AAAAAAAAACo/WZ… 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: Under review 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ME1@: ISI =0, an excellent paper, accept. 

******************************************************* 

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.  

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

@ Bác độc giả: Nguyễn Hữu Quang là học trò của GS kém và gian dối ĐTT nên đây là dạng ưu 
tiên. NHQ phải nói là quá tệ, nhưng k hiểu làm thế nào mà được “PGS”. 

 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 6, 2010 lúc 3:20 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

Có mộ phản hồi tới “Nguyễn Hữu Quang – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Học trò của 
GS kém và gian dối Đào Trọng Thi” 

1. Hạ Trắng đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 8:24 chiều  

Bạn này thương thầy nên xuống “nước nhỏ” cũng dễ thương “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?” 

http://1.bp.blogspot.com/_kDCkgjFcjSE/S7dlHLrX_RI/AAAAAAAAACo/WZMznw0gwSQ/s1600/p1030240-001.jpg�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
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http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
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http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


Nhưng phải chịu thua vì thầy này lại thuộc dạng ưu tiên “@ Bác độc giả: Nguyễn Hữu 
Quang là học trò của GS kém và gian dối ĐTT nên đây là dạng ưu tiên.” 

Ước gì mấy thầy dỏm buông tha cho mấy em NCS ngây thơ. Lấy trình độ dỏm của mình 
“hại đời” các em thì tội thật. Nhưng cũng không ít người ham ts dỏm nên cuối cùng chắc 
cũng giống “được lừa”. 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/nguy%e1%bb%85n-h%e1%bb%afu-quang-pgs-ts-dh-vinh-h%e1%bb%8dc-tro-c%e1%bb%a7a-gs-kem-va-gian-d%e1%bb%91i-dao-tr%e1%bb%8dng-thi/?replytocom=25#respond�


Nguyễn Lân Việt – “GS.TS” – Viện trưởng Viện tim mạch 
Việt Nam – UVHĐHH ngành Y – Em ruột GS dỏm cấp 3 và 
phản cảm Nguyễn Lân Dũng (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 ISI) 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 8, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 6 (2010-08-8, not MA nor CA of at least one!) 

* Danh thật: GS kém cấp 6 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Lân Việt 

- Chuyên môn: Tim mạch 

- Chức danh:GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):5 
1. Title: Pulmonary valvuloplasty in adults using the Inoue balloon catheter 
Author(s): Pham HUNG, Nguyen LH, Nguyen MH, et al. 
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 873-873 Supplement: Suppl. 1 
Published: AUG 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: Percutaneous mitral valvuloplasty during pregnancy 
Author(s): Pham H, Nguyen LH, Nguyen NQ, et al. 
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 900-900 Supplement: Suppl. 1 
Published: AUG 2006 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in patients 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


Author(s): Nguyen QT, Pham MH, Nguyen QT, et al. 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 92 Issue: 6A Pages: 165L-165L 
Supplement: Suppl. S Published: SEP 15 2003 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: Treatment of mitral regurgitation by percutaneous mitral valvuloplasty: Facts or 
fallacies? 
Author(s): Nguyen QT, Nguyen LH, Pham MH, et al. 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 39H-39H 
Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT86 Published: SEP 24 2002 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
5. Title: Percutancous mitral valvuloplasty does not change natural disease progression in 
patients with rheumatic mitral stenosis. 
Author(s): Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LH, et al. 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 138H-139H 
Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT356 Published: SEP 24 2002 
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 tim mạch Việt Nam 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: Em GS dỏm Nguyễn 
Lân Dũng 

- 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=546… 
suckhoedoisong.vn/2009121810535448p0c61/phong-chong-benh-… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
vtm@fpt.vn 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: ISI = 6, not MA nor CA of at least one = under average = accept. 

Prevalence of underweight, overweight and obesity in urban Hanoi, Vietnam 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): Walls HL (Walls, Helen L.)1, Peeters A (Peeters, Anna)1, Pham TS (Pham Thai 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5467&opt=brpage�
http://suckhoedoisong.vn/2009121810535448p0c61/phong-chong-benh-tang-huyet-apgiam-ganh-nang-benh-tat.htm�


Son)2, Nguyen NQ (Nguyen Ngoc Quang)2, Nguyen TTH (Nguyen Thi Thu Hoai)2, Do DL (Do 
Doan Loi)2, Nguyen LV (Nguyen Lan Viet)2, Pham GK (Pham Gia Khai)2, Reid CM (Reid, 
Christopher M.)1 
Source: ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Volume: 18 Issue: 2 Pages: 
234-239 Published: 2009 
Times Cited: 0 References: 12 Citation MapCitation Map 

Pulmonary valvuloplasty in adults using the Inoue balloon catheter 

more options 
Author(s): Pham HUNG (Pham, H. U. N. G.), Nguyen LH (Nguyen, L. H.), Nguyen MH 
(Nguyen, M. H.), Nguyen NQ (Nguyen, N. Q.), Do DL (Do, D. L.), Nguyen LV (Nguyen, L. 
V.), Pham KG (Pham, K. G.) 
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 873-873 Supplement: Suppl. 1 
Published: AUG 2006 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam 
Publisher: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, 
ENGLAND 
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems 
IDS Number: 086JA 
ISSN: 0195-668X 

3 

Percutaneous mitral valvuloplasty during pregnancy 

more options 
Author(s): Pham H (Pham, H.), Nguyen LH (Nguyen, L. H.), Nguyen NQ (Nguyen, N. Q.), Do 
DL (Do, D. L.), Nguyen LV (Nguyen, L. V.), Pham GK (Pham, G. K.) 
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 27 Pages: 900-900 Supplement: Suppl. 1 
Published: AUG 2006 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam 
Publisher: OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, 
ENGLAND 
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems 
IDS Number: 086JA 
ISSN: 0195-668X 



4 

Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in patients 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Nguyen QT, Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LV, Pham GK 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 92 Issue: 6A Pages: 165L-165L 
Supplement: Suppl. S Published: SEP 15 2003 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. Vietnam Natl Heart Inst, Hanoi, Vietnam 
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 
10011 USA 
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems 
IDS Number: 722PQ 
ISSN: 0002-9149 

5 

Treatment of mitral regurgitation by percutaneous mitral valvuloplasty: Facts or fallacies? 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Nguyen QT, Nguyen LH, Pham MH, Tran V, Nguyen QT, To TL, Nguyen NQ, Trinh 
XH, Do DL, Nguyen LV, Nguyen NT, Tran DT, Jui SH, Nguyen T, Kim MH, Pham GK 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 39H-39H 
Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT86 Published: SEP 24 2002 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. Bachmai Hosp, Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam 
2. China Med Coll Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan 
3. St Marys Hosp, Hobart, IN USA 
4. Dong A Med Ctr, Pusan, South Korea 
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 
10011 USA 
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems 
IDS Number: 594XH 
ISSN: 0002-9149 

6 



Percutancous mitral valvuloplasty does not change natural disease progression in patients with 
rheumatic mitral stenosis. 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Pham MH, Nguyen QT, Nguyen LH, Tran VD, Nguyen QT, To TL, Nguyen NQ, 
Trinh XH, Do DL, Nguyen LV, Nguyen NT, Tran DT, Jui SH, Nguyen T, Pham GK 
Source: AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 90 Issue: 6A Pages: 138H-139H 
Supplement: Suppl. S Meeting Abstract: TCT356 Published: SEP 24 2002 
Times Cited: 0 References: 0 Citation MapCitation Map 
Document Type: Meeting Abstract 
Language: English 
Addresses: 
1. Bachmai Hosp, Vietnam Heart Inst, Hanoi, Vietnam 
2. China Med Coll Hosp, Dept Internal Med, Taichung, Taiwan 
3. St Mary Hosp, Hobart, IN USA 
Publisher: EXCERPTA MEDICA INC, 650 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 
10011 USA 
Subject Category: Cardiac & Cardiovascular Systems 
IDS Number: 594XH 
ISSN: 0002-9149 

 



Nguyễn Thanh Nam – “PGS.TS” – Viện trưởng Viện nghiên 
cứu Đào tạo Kinh tế – Tài chính – có hành vi bảo kê cho 
những đối tượng mua bằng dỏm từ trường dỏm 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS  

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm và phản cảm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

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/�
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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/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Thanh Nam 

- Chuyên môn:kinh tế 

- 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): Viện trưởng Viện nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế – Tài chính 

- 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,…): 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


veer.vn/Share/Default.aspx?ArticleId=8647&PageNumber=1 
Đặc biệt, ông này có liên quan đến một loạt tiến sĩ dỏm đường dây ĐH Nam Thái Bình Dương, 
ngoài ra còn có những phát biểu ngụy biện công nhận tính pháp lý của loại bằng này, đề nghị 
phong thêm danh hiệu bảo kê dỏm 
vn.news.yahoo.com/tto/20100727/tsc-khong-the-hoc-tien-si-… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
nam-vnfc@vnn.vn vnfc-hn@vnn.vn 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: ISI = 0 = accept. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 8:55 sáng và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

5 phản hồi tới “Nguyễn Thanh Nam – “PGS.TS” – Viện trưởng Viện nghiên cứu 
Đào tạo Kinh tế – Tài chính – có hành vi bảo kê cho những đối tượng mua bằng 
dỏm từ trường dỏm” 

1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 9:00 sáng  

@admin: bác thấy kiểu post này như thế nào? có tốt hơn không bác? 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 11, 2010 lúc 1:06 chiều  

à, lưu ý bác admin là cái khung của cái form có được là do chép từ Word ra nha bác. Đầu 
tiên bác tạo sẵn 1 cái table rồi sau đó paste cái form vô rồi copy toàn bộ cái table vào 
trang wordpress là được 

Trả lời  

3. GM đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 12:07 sáng  

Vị này không biết tốt nghiệp ở đâu nhỉ? không biết có phải Southern something không? 

Trả lời  

http://veer.vn/Share/Default.aspx?ArticleId=8647&PageNumber=1�
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o nguoiquaduong đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:05 sáng  

Chắc cũng tốt nghiệp và là pgs của Southern something thôi, nhìn mat là biết mà 

Trả lời  

4. nguoiquaduong đã nói 

Tháng Tám 24, 2010 lúc 11:29 sáng  

Sinh nhật 1975 
Dân tộc Kinh 
Văn bằng Luật gia, Tiến sĩ Kinh tế, CPA, MBA, BA, USA 
http://nhantai.thv.vn/VN/?action=Talent&T=Detail&cID=968&F=Research 

Vị này tuy trẻ người nhưng nhiều bằng đáng kinh, lại còn nhận bằng tiến sĩ kinh tế của 
một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, có lẽ Đại học Harvard hoặc tương đương ? cứ gọi 
điện hỏi chắc không dám trả lời học trường nào đâu 

Trả lời  
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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 
đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG 
NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Mười 12, 2010 
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* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 0 (Tháng Chín 18, 2010 lúc 5:54 chiều ) 

* Danh thật: GS  rất dỏm 

* Submitted by …. (the Board) 

* Recommended by … 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-tranh-lu%e1%ba%adn-khoa-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-1268�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
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* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* 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. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
******************** 

Nguyễn Văn Đĩnh = 0, accept 

http://hua.edu.vn:85/viensdh/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=33
8 

Photo: 
http://www.gdtd.vn/channel/2741/200910/Kinh-nghiem-gan-ket-NCKH-va-dao-tao-tien-si-tai-
cac-nuoc-phat-trien-1912920/ 

nvandinh@hua.edu.vn 

================================================= 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:53 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. 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.  

2 phản hồi tới “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 đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014” 

1. Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 9:32 sáng  

“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 đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014″ 

Các chú có nhầm không? Những người phụ trách những thứ to như thế thì phải biết làm 
khoa học chứ: patents, ISI,… Một anh phụ trách “sản xuất” TS, GS, PGS mà như thế thì 
đội ngũ anh này đào tạo ra là những thứ gì, giấy loại gì? 

Chắc các chú cũng nên kiểm tra kỹ lần nữa xem sao? Chứ tôi nghĩ “Uỷ viên Hội đồng 
Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN 
NGÀNH” thì hẳn phải có công bố ISI. 

Nếu các chú đúng thì tôi có quyền nghi ngờ tại sao ta lại phản “bán rừng” cho giặc với 
giá rẽ kinh khủng. Những “chuyên gia” hàng đầu rất dỏm thế này thì biết làm gì với rừng 
đây? 

Trả lời  

2. Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 9:33 sáng  

lại phản ——–> lại phải. Sorry  

Trả lời  
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Ô Lê Năm – “GS.TS” – Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia – ủy 
viên hội đồng học hàm ngành Y 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Chín 18, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 1 (14/8/2010) 

* Danh thật: GS  dỏm cấp 1 

* Submitted by Inhainha 

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

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 

- 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 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�


- 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.  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@ 

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 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=2746&opt=brpage�
http://bee.net.vn/channel/1990/2009/06/1710384/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623555175538/72157624367977189/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/phong-submission/comment-page-1/#comment-216�


2. Nippon Med Coll Hosp, Dept Plast Reconstruct & Aesthet Surg, Tokyo, Japan 
E-mail Addresses: vuvinhvb@gmail.com 

 

mailto:vuvinhvb@gmail.com�


Ô Nguyễn Minh Hiển – “PGS.TS” – Nguyên bộ trưởng bộ 
Giáo Dục và Đào Tạo, nguyên hiệu trưởng trường ĐHBK 
Hà Nội 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Chín 11, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS  

* Công bố ISI: 0 (14/8/2010) 

* Danh thật: PGS  rất dỏm 

* Submitted by Jipv – fan 

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://jipvfan.wordpress.com/�


Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links): 

http://www2.vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/538648/ 

A2/ Tên đầy đủ: Nguyễn Minh Hiển 

A3/ Chuyên môn: Vật lý 

A4/ Chức danh: PGS.TS. 

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): 0 

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 0 

A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ông 
Nguyễn Minh Hiển đã từng giữ chức hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội. 

A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: Những người kế 
nhiệm GS rất dỏm Nguyễn Thiện Nhân , GS rất dỏm Phạm Vũ Luận 

A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
http://www2.vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/538648/�
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_B%C3%A1ch_khoa_H%C3%A0_N%E1%BB%99i�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/2010/08/12/gs-r%E1%BA%A5t-d%E1%BB%8Fm-nguy%E1%BB%85n-thi%E1%BB%87n-nhan-pho-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-h%E1%BB%8Dc-ham-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/#more-1437�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/2010/08/11/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/�


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,…): 

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2006/09/3B9EDFAC/ 

Năm 2006, ông Nguyễn Minh Hiển được Bộ giáo dục đào tạo cử đi du học tại Đại học London 
Metropolitan của Vương quốc Anh. Vụ việc này đã gây nhiều ý kiến phản đối của dư luận vì thời 
điểm đó ông Nguyễn Minh Hiển đã nghỉ hưu 

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
bogddt@moet.edu.vn 

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 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@ 

giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:23 chiều  

JIPV@: ISI = 0 = accept without revision =  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 11, 2010 lúc 7:29 sáng và tập tin được lưu ở Under 
public review. 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.  

2 phản hồi tới “Ô Nguyễn Minh Hiển – “PGS.TS” – Nguyên bộ trưởng bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo, nguyên hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội” 

1. Zhang đã nói 

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2006/09/3B9EDFAC/�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_London_Metropolitan&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_London_Metropolitan&action=edit&redlink=1�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/phong-submission/comment-page-1/#comment-280�
http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/trackback/�


Tháng Chín 17, 2010 lúc 1:02 sáng  

Theo tôi nên lập 1 cái danh sách A,b,c những gs zõm để tiện theo dõi 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 1:29 sáng  

Đây này bạn http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%e1%bb%83n-lam-gs-
d%e1%bb%8fm/ 
Bạn vui lòng tìm hiểu về JIPV trước rồi hãy đặt lời yêu cầu nhé. 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/comment-page-1/#comment-1121�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/11/o-nguy%e1%bb%85n-minh-hi%e1%bb%83n-pgs-ts-nguyen-b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-giao-d%e1%bb%a5c-va-dao-t%e1%ba%a1o-nguyen-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dhbk/?replytocom=1121#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
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Ô. Trần Văn Sáng – “GS.TS” – Trưởng bộ môn lao, Trường 
Đại học Y Hà Nội – ủy viên hội đồng học hàm ngành Y? 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Chín 18, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 0 (14/8/2010) 

* Danh thật: GS  rất dỏm 

* Submitted by Inhainha 
 

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/o-tr%e1%ba%a7n-van-sang-gs-ts-nguyen-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-lao-dh-y-ha-n%e1%bb%99i-nguyen-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-ni%e1%bb%87u-khoa-y-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/o-tr%e1%ba%a7n-van-sang-gs-ts-nguyen-ch%e1%bb%a7-nhi%e1%bb%87m-b%e1%bb%99-mon-lao-dh-y-ha-n%e1%bb%99i-nguyen-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-ni%e1%bb%87u-khoa-y-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://jipvfan.wordpress.com/�
http://jipvfan.wordpress.com/�


Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

- Tên đầy đủ: Trần Văn Sáng 

- 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): Nguyên Trưởng bộ môn lao, Trường Đại học Y Hà Nội 

- 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,…): 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
daihocyhn@hmu.edu.vn 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: under review 
Originally posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 2 weeks ago.  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623555175538/72157624367972391/�


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 8:18 chiều 

Trần Văn Sáng: ISI = 0 = accept without revision =  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 18, 2010 lúc 1:57 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. 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.  

Có mộ phản hồi tới “Ô. Trần Văn Sáng – “GS.TS” – Trưởng bộ môn lao, 
Trường Đại học Y Hà Nội – ủy viên hội đồng học hàm ngành Y?” 

1. Lê Phi Hùng đã nói 

Tháng Chín 18, 2010 lúc 2:19 chiều  

Theo tôi được biết có hai giáo sư Trần Văn Sáng, một người là bác sĩ niệu khoa, một 
người theo chuyên ngành lao phổi. Trong ngành Y không thể có chuyện 1 vị bác sĩ theo 
hai chuyên ngành cùng lúc như thế này được. Mong JIPV kiểm tra lại. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
ME4@: đã sửa, cám ơn bạn. 

Trả lời  
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Tôn Thất Nguyễn Thiêm – “GS.TS” – “Cộng tác viên” 
ĐHQG Hà Nội + ĐHQG TPHCM + ĐH Hoa Sen – Giám đốc 
chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ quản trị kinh doanh 
của United Business Institutes (UBI) liên kết với Đại học 
Hoa Sen (TPHCM), Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHKHXH 
& NV TPHCM. Hiện ông đang khởi sự xây dựng chương 
trình hợp tác đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên 
ngành và tiến sĩ kinh tế ứng dụng giữa Nyenrode Business 
University và ĐHKHXH&NV TPHCM cùng Đại học Quốc 
gia TPHCM – có nghi vấn liên quan MBA dỏm 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 23, 2010 
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* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 0 

* Tiêu chuẩn 1.1, 1.2, 1.3: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm và phản cảm 

* Submitted by Guest Editor Hồ Hải & 1st Managing Editor 

* Recommended by Editor-in-Chief  
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* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên hoặc tổ chức liên quan đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links): 

http://tintuc.xalo.vn/001772681937/nguoi_mang_dong_ho_ton_that_nbsp.html 

A2/ Tên đầy đủ: Tôn Thất Nguyễn Thiêm 

A3/ Chuyên môn: Kinh tế, truyền thông 

A4/ Chức danh: GS.TS 

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): 0 

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: O 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�


A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 

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 

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 (?): có nghi vấn đào tạo bằng 
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,…): 

http://tintuc.xalo.vn/001772681937/nguoi_mang_dong_ho_ton_that_nbsp.html 

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): ntphu@hoasen.edu.vn 
,bandaotao@vnuhcm.edu.vn,ttcam@hoasen.edu.vn, webmaster@vnu.edu.vn,  

 

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/ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Fake MBA đã nói 

Thấy bài này giới thiệu TTNT, các ông xem thế nào: 

http://tintuc.xalo.vn/001276393094/gs_ton_that_nguyen_thiem_nen_bien_nguy_co_thanh_co_h
oi.html 

1.  
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o  
 Đây nữa: 

http://tintuc.xalo.vn/001772681937/nguoi_mang_dong_ho_ton_that_nbsp.
html 

TS dom đã nói 

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. 

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. 
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* 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. 

TS dom đã nói 

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.” 

TS dom đã nói 

1.  
o  



 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=fnd&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! 

giaosudom4 đã nói 

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. 

TS dom đã nói 

Non-ISI = dỏm. Đụng hàng rồi. Phải lên án mấy vụ liên kết dỏm mới được. Hình như JIPV 
không care mấy chuyện này? 

chim_nhon đã nói 

@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. 

1.  

TS dom đã nói 

@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! 

vuhuy đã nói 

Tìm trong đây cũng không thấy thông tin về ông này. Khó hiểu quá 

http://www.nyenrode.nl/ 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KKuS2vxMgXMC&oi=fnd&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�
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Lại UBI! Bó tay: 

http://www.hcmussh.edu.vn/USSH/NewsEventAnnouncement/ViewNewsEvent.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. 

1.  
o  

vuhuy đã nói 

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. 

1.  

JIPV đã nói 

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. 

JIPV đã nói 

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. 

chim_nhon đã nói 

Bổ sung thêm 2 bài lấy từ CV của trong [1]: 

http://www.hcmussh.edu.vn/USSH/NewsEventAnnouncement/ViewNewsEvent.aspx?p0=1&p1=1393&p2=0&p4=2161&p7=&p8=1�
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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 

1.  

giaosudom đã nói 

JIPV@: Như vậy thì ISI vẫn là 0 = rất dỏm  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 23, 2010 lúc 9:42 sáng và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

10 phản hồi tới “Tôn Thất Nguyễn Thiêm – “GS.TS” – “Cộng tác viên” ĐHQG 
Hà Nội + ĐHQG TPHCM + ĐH Hoa Sen – Giám đốc chương trình đào tạo cử 
nhân, thạc sĩ quản trị kinh doanh của United Business Institutes (UBI) liên kết 
với Đại học Hoa Sen (TPHCM), Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHKHXH & NV 
TPHCM. Hiện ông đang khởi sự xây dựng chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ 
quản trị kinh doanh chuyên ngành và tiến sĩ kinh tế ứng dụng giữa Nyenrode 
Business University và ĐHKHXH&NV TPHCM cùng Đại học Quốc gia TPHCM 
– có nghi vấn liên quan MBA dỏm” 

1. Tuan Ngoc@ đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 10:34 sáng  

BÁT NHÁO TRONG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ – BÀI 1 
Học thạc sĩ không cần biết tiếng Anh 

3/10 môn học được dạy chỉ trong… một tuần, kết hợp với tham quan Malaysia. 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không có chức năng đào tạo đã đăng ký 
tên doanh nghiệp là Viện X, Trung tâm Y… mượn danh nghĩa tư vấn, cung cấp thông tin 
nhưng thực chất là tuyển sinh liên kết đào tạo. 

http://www.solvay.edu/FR/Programmes/Vietnam/documents/CVanglaisAnneD.doc�
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Hàng ngàn người vì thiếu thông tin, vì nghe theo các quảng cáo đã đổ tiền vào học mà 
không hiểu hết các định chế đào tạo liên tục, từ xa… và đối tượng cũng như mục tiêu của 
các định chế này ở nước ngoài. 

Loạt bài này nhằm minh bạch hóa một hiện tượng với mục đích: Người đi học cần có 
kiến thức để tự bảo vệ và người tiêu dùng bằng cấp cần thông minh hơn. 

Ngày càng bành trướng tại VN 

Là một viện cung cấp chương trình đào tạo được thành lập năm 1991 tại Bỉ, từ năm 2000, 
UBI (United Business Institutes – tạm dịch: Viện Thương mại Thống nhất có trụ sở đặt 
tại Avenue Marnix, 20 – Marnixlaan, 20B-1000 Brussels, Belgium) đến VN. 

UBI – cái tên viết tắt khiến người đọc dễ suy luận nhầm đến các từ University – Belgium 
– Business- International – đã thiết lập được liên kết đào tạo với các đối tác uy tín tại VN: 
ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Website của UBI – Viện Thương mại Thống nhất, mà mới nghe qua người đọc dễ liên 
tưởng đến Học viện Thương mại Quốc tế hoặc Học viện Quốc tế Bỉ. 

Thời kỳ đó ở VN có rất ít chương trình đào tạo quốc tế. Người học trong nước chưa thực 
sự biết nhiều về các trường quốc tế, hệ thống kiểm định đánh giá chất lượng cũng như 
các loại hình đào tạo lợi nhuận và phi lợi nhuận… 

Tại VN, ngày 10-6-2010, một sự kiện xảy ra làm xôn xao trong giới học thuật. Đó là sự 
kiện Viện Quản trị và Tài chính (gọi tắt là IFA, có trụ sở tại tòa nhà IFA số 58 Tân Canh, 
quận Tân Bình, TP.HCM) đã làm lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình đào 
tạo quốc tế với tổ chức giáo dục NetAcademy của Malaysia. Theo đó, hai bên cùng triển 
khai chương trình đào tạo các bậc: cử nhân quản trị kinh doanh (BBA), thạc sĩ quản trị 
kinh doanh (MBA), tiến sĩ quản trị kinh doanh (DBA) theo định hướng phát triển của 
IFA và NetAcademy. Tuy nhiên, các chương trình này sẽ được đào tạo và cấp bằng quốc 
tế của UBI. 

Ngay sau khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận về hợp tác đào tạo giữa IFA và tổ chức giáo dục 
NetAcademy của Malaysia, IFA nhanh chóng triển khai mở các văn phòng đại diện tại 
Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu, Dăk Lăk, Hà Nội, Nha Trang, Bình Dương, Đà 
Lạt. Có lẽ IFA hy vọng mạng lưới văn phòng đại diện mọc lên khắp VN sẽ thu hút được 
nhiều người học đang trong cơn khát và loay hoay đi tìm bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ ngoại. 

Không biết Anh văn vẫn học tốt! 

Tại văn phòng của IFA tại Đà Nẵng (242 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, TP Đà 
Nẵng), sau khi giới thiệu chương trình với chúng tôi, cô Thái Thị Quỳnh Trang, chuyên 
viên tư vấn tuyển sinh, nói thẳng: “Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh 
doanh lấy bằng quốc tế của UBI không yêu cầu đầu vào”. Chương trình gồm 60% đào tạo 



bằng online do giảng viên Bỉ đảm trách và 40% giảng viên VN đào tạo trực tiếp, tập 
trung tại Đà Nẵng. 

Chúng tôi lấy lý do là dân kỹ sư làm công trình lâu năm, kiến thức tiếng Anh rơi rụng gần 
hết, không thể theo nổi chương trình thạc sĩ này, nhờ IFA giúp sức. Chuyên viên tuyển 
sinh Quỳnh Trang khẳng định: “Đầu vào tiếng Anh chúng tôi không yêu cầu do khi anh 
học online thì có phụ đề tiếng Việt hướng dẫn. Còn khi anh học tập trung sẽ có giảng 
viên VN chăm lo”. 

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh kéo dài trong 18 tháng, gồm 10 học 
phần. Học phí 5.900 USD đóng làm ba lần. “Lệ phí đầu tiên cho việc xét duyệt hồ sơ là 
100 USD. Học phí đóng tại văn phòng này (văn phòng của IFA tại Đà Nẵng) hoặc 
chuyển khoản cho em cũng được” – cô Trang hướng dẫn. 

Trong khi đó, thông qua tổ chức giáo dục NetAcademy của Malaysia liên kết với Công ty 
TNHH Tư vấn và Phát triển doanh nghiệp Vietwings (gọi tắt là Công ty Vietwings, có 
địa chỉ tại 1106, tầng 11, CT 1 tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội), phóng viên được biết 
cấu trúc chương trình thạc sĩ gồm 10 môn học. Bảy môn trong số đó được dạy theo 
phương pháp online, ba môn còn lại học tập trung tại Malaysia trong một tuần, kết hợp 
với… tham quan Malaysia… 

Giảng viên Tây ta lẫn lộn… 

Tại Hà Nội, chương trình đào tạo quản trị kinh doanh các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của 
UBI được triển khai dưới hình thức liên kết với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển 
doanh nghiệp Vietwings (gọi tắt là Công ty Vietwings; tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà 
Nội). Tuy nhiên, Công ty Vietwings không trực tiếp liên kết với UBI của Bỉ mà thông 
qua tổ chức giáo dục NetAcademy của Malaysia. Vietwings đóng vai trò đối tác được 
NetAcademy ủy quyền thực hiện việc chiêu sinh và tham gia đào tạo. 

Tại Công ty Vietwings cũng như tại IFA, yêu cầu đầu vào đối với bậc đào tạo thạc sĩ và 
tiến sĩ quản trị kinh doanh không hề đề cập đến trình độ tiếng Anh của người học. Yêu 
cầu ấy khá đơn giản: Có bằng thạc sĩ, bằng cử nhân do trường ĐH được công nhận cấp; 
có năm năm kinh nghiệm. Vì thế, hiện chương trình đào tạo tiến sĩ tại Công ty Vietwings 
và IFA được nhiều học viên là cán bộ, lãnh đạo các công ty đăng ký hồ sơ và chờ giấy 
báo nhập học từ phía UBI. 

Vẫn trong vai kỹ sư cầu đường ra trường đã lâu muốn học lấy bằng tiến sĩ quản trị kinh 
doanh của UBI để thăng tiến, chúng tôi đặt vấn đề trình độ tiếng Anh của mình quá yếu, 
sợ không theo nổi chương trình và được chuyên viên tư vấn tuyển sinh của Công ty 
Vietwings hứa hẹn: “Công ty Vietwings có chương trình hỗ trợ thêm tiếng Việt, còn 
chương trình giảng dạy thạc sĩ, tiến sĩ có cả tiếng Việt và tiếng Anh”. 

Thấy chúng tôi tỏ ý chưa yên tâm, chuyên viên tư vấn của Vietwings quả quyết: “Với 
chương trình tiến sĩ UBI của Vietwings, nếu anh thấy lo ngại về vấn đề tiếng Anh của 



mình, phía Vietwings sẽ cố gắng xin trường cử giảng viên VN hướng dẫn cho học viên 
và học viên có thể làm các bài luận bằng tiếng Việt”. 

Vài nét UBI ở Bỉ 

UBI không có từ nào tự xưng mình là trường ĐH trên website chính thức 
http://www.ubi.edu/about/presentation/. 

Là nhà cung cấp chương trình đào tạo, UBI nói rõ văn bằng cử nhân và thạc sĩ, khi ghi 
danh học ở UBI, là do ĐH Wales chứng nhận và cấp phát. 

Về vấn đề ngôn ngữ, ngay tại Bỉ là nước sở tại, UBI đưa ra yêu cầu rất cao: Tất cả các 
chương trình đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, học viên bắt buộc phải chọn thêm một 
ngoại ngữ phụ (Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha). Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh thì 
phải theo một khóa ngoại ngữ thứ hai. 

Thế nhưng không biết vì sao khi đến VN, yêu cầu về ngoại ngữ đã được tinh giản đến 
mức… không còn gì!? 

Cũng trên website của UBI, ban giảng huấn được giới thiệu rất đa dạng ngành nghề, từ 
công nghiệp thực phẩm đến báo chí, y khoa, điện, tâm lý, kinh tế… nhưng hầu như tất cả 
đều là thạc sĩ và cử nhân. 

XUÂN CHIỂU 

http://phapluattp.vn/20100831010530245p0c1019/hoc-thac-si-khong-can-biet-tieng-
anh.htm 

Trả lời  

2. BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 10:11 sáng  

Công ty đào tạo tiến sĩ? là bài báo nói lên sự câu kết của ông GSTS này với IFA của 
ngành giáo dục lập ra phục vụ buôn bán bằng giả. 

Trả lời  

o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 12:17 chiều  

Những bài báo sạn ca về ông này chắc có cùng “mục đích”. 

Trả lời  
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o Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 4, 2010 lúc 12:20 chiều  

IFA đã được công nhận là đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® (Project 
Management Institute – USA): 

http://www.ifa.edu.vn/vn/?view=9&action=view&category=10&id=43 

Thế lầy là thế lào? 

Trả lời  

 BS Hồ Hải đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 1:00 sáng  

Bài thứ 3 cvủa tôi trong lọat bài này là tố cáo nhóm buôn bằng bán ghế 
nhưng nó bị cắt từ 2,100 chữ chỉ còn có 1 đọan nhỏ này. Nhưng nó sẽ 
được đăng trong nay mai ở một báo khác, nếu không tôi sẽ có 1 bài khác 
trên blog để phanh phui cái gì nằm sau sự cản trở bài báo không ra đời? 

Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:04 sáng  

Chú Hải viết bài này “đau quá”: 

http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/511823/Dao-tao-chui–ca-
ngan-thac-si.html 

Thích nhất câu này: “khoảng 2.000 thạc sĩ cho Việt Nam, thu về 
khoảng 18 triệu USD”. Chỉ cần trích vài triệu đô chám chổ này, 
chổ kia là ô kê !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sau 35 năm, ta vẫn nghèo, khoa học ta vẫn bèo….. nên ta bán bằng 
quốc tế dỏm thu hàng triệu đô. Đó là nhiệm vụ của Hội Khuyến 
học – khuyến khích mua bằng dỏm? 

Trong 18 triệu, bỏ chi phí chắc cũng còn trên 10 triệu, bỏ vài ngàn 
cho giải thưởng “nhân tài đất Việt”, vài ngàn “học bổng” cho mấy 
em nghèo,….. Và khi bị Nhà nước sờ gáy thì có đường biện bạch 
“xin xét lại dùm em, em đóng góp cho XH nhiều đấy chứ, tiền 
khuyến học cũng từ bán bằng dỏm đó”. Nhà nước: ôi! khó xử quá! 
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Trả lời  

 TCHHGD. đã nói 

Tháng Chín 7, 2010 lúc 8:16 sáng  

http://www.citc.edu.vn/ 

Trả lời  

3. truth-teller đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:13 chiều  

Xin phép được đính chính, kẻo oan cho nơi tử tế vì bị tai bay vạ gió. 

Tôn Thất Thiêm chưa bao giờ là Giáo sư của đại học danh tiếng ULB cả; cùng lắm thì có 
là chargé de cours. Xứ nói tiếng Pháp dùng lẫn chữ professeur thày giáo với Professor 
Ordinaire (Full Professor), nên tạo điều kiện ghê gớm cho những người háo danh lại thích 
lòe. “Người ta” còn nói, UBI tự xưng là trường đứng thứ 5 về đào tạo quản trị, trong khi 
nước Bỉ chỉ có 4 chương trình đào tạo. Ta tự hiểu thứ 5 là gì, có phải không ạ. 

Về lô-gic có ai là Giáo sư trường xịn như ULB lại đi bỏ sang làm giáo sư dỏm cho UBI 
bao giờ. (Ít ra ở ULB thì còn được là đồng nghiệp của nhiều giáo sư đầy mề đay – như 
LeMaitre nhà vật lý ULB đóng góp đầu cho khái niệm big bang chẳng hạn – và cả nhiều 
vị Nobel laureates; ai sẽ là người tự bỏ chỗ sáng để sang chỗ tối đây?) 

Thế nên mới lật lại chuyện là chỉ có bị a lê hấp khỏi ULB mà thôi, rồi xin về tá túc, đem 
tài khuyển mã ra kiếm tí công mà báo cháo cho UBI đang khát vốn, khát doanh thu. Nghe 
nói (mà chắc chắn là thật) là do chàng Tôn Thất ký mạo chữ ký sếp (GS. Nagels, một 
người đặc biệt yêu và dành rất nhiều tình cảm cho Việt Nam) khi còn điều phối việc cho 
ULB ở Việt Nam, nên bị GS. Jacques Nagels tống cổ ra đường. 

Để biết sự tích, ai đó chỉ cần viết thư hỏi bà Anne Drumaux là rõ trắng đen: 
adrumaux@ulb.ac.be. 

Còn về “vấn đề nhân cách” thì đâu thiếu chuyện để nói về nhân vật này. Những người có 
thông tin hầu như chắng ai muốn nhắc đến tên, được thể, gã càng lấn tới.  

Khổ thân dân Việt quá. Tây đè, Ta đè, giờ thêm nạn Việt Kiều đè. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:15 sáng  
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Việc vạch mặt những kẻ cơ hội là cần thiết, mong bác cho thêm thông tin về ông 
Thiêm này 

Trả lời  

4. Kan đã nói 

Tháng Chín 22, 2010 lúc 5:36 chiều  

Riêng dáo xư Thiêm này thì đúng là vãi cả…Thiêm các bác ạ! Cách đây mấy năm em có 
đọc mấy quyển sách bác này viết, thật là, chưa thấy quyển sách nào mà phần trích dẫn lại 
nhiều hơn nội dung chính như vầy, haha! Và nội dung thì, không thể nghĩ bàn, haha! 

Trả lời  
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Ứng viên (dỏm và phản cảm) Trần Công Toại – “PGS.TS”- 
Phó trưởng Bộ môn mô – phôi – di truyền học, ĐH Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM – tự xưng là chuyên gia di 
truyền học – thành viên của ủy ban nghiên cứu khoa học của 
Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch – thành viên phản biện 
của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM – có nghi ngờ tắc 
trách và vi phạm y đức 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Chín 23, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS  

* Công bố ISI: 3 (20/9/2010, no IF) 

* Danh thật: PGS  dỏm cấp 3 và phản cảm 

* Submitted by Who cry for me’s Blog 

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* 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. 
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******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

Đề cử phó giáo sư dỏm cho ông Trần 
Công Toại 
Posted on Tháng Chín 13, 2010 by whocryforme 

Chiếu theo qui định của tạp chí giáo sư dỏm JIPV, tôi xin đề cử ứng viên Trần Công Toại của đại 
học y khoa Phạm Ngọc Thạch cho chức danh “phó giáo sư dỏm và vô y đức”. Hồ sơ của ứng 
viên đính kèm dưới đây. 

A1/ Ảnh của ứng viên (post trực tiếp, kèm links): 

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1453323_BsTOAI_CMS.jpg 

A2/ Tên đầy đủ: Trần Công Toại 

A3/ Chuyên môn: Di truyền học, Y khoa 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/18/2010/09/11/2010/09/04/category/volume-2/�
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/�
http://whocryforme.wordpress.com/author/whocryforme/�
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1453323_BsTOAI_CMS.jpg�


A4/ Chức danh: PGS.TS 

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): 

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. 

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. 

3- Tran, C.T., Gargiulo, C., Thao, H.D., Tuan, H.M., Filgueira, L., Michael Strong, D. Culture 
and differentiation of osteoblasts on coral scaffold from human bone marrow mesenchymal stem 
cells.  Cell and Tissue Banking 2010, pp. 1-15 

A6/ Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

Chiếu theo Tiêu chuẩn 1.1 (“Là main authors của bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành hẹp 
(được quy định bởi ISI), không kể số lượng”) và 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”) 

Ứng viên Trần Công Toại thuộc loại phó giáo sư dỏm. Tạp chí Cell and Tissue Banking của 
nhóm Springer KHÔNG có impact factor, không có ảnh hưởng trong chuyên ngành. Giới chuyên 
môn xem tạp chí Cell and Tissue Banking thuộc vào loại “obscure journal”. Hoàn toàn không có 
một công trình nào về di truyền học, nhưng lại xưng là chuyên gia di truyền học! 

A7/ Chức vụ (quá khứ và hiện tại): 

Phó trưởng Bộ môn mô – phôi – di truyền học, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM 

A8/ Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: 

A9/ Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

Ứng viên Trần Công Toại là thành viên của ủy ban nghiên cứu khoa học của Đại học y khoa 
Phạm Ngọc Thạch. Ông cũng là thành viên phản biện của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM 
về các đề tài liên quan đến di truyền học và nghiên cứu cơ bản. 

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,…): 

1 – Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ở Việt Nam: Hi vọng đã gieo. Bài báo tháng 
5/ 2010 quảng cáo tế bào gốc có trích dẫn ý kiến của ứng viên Trần Công Toại cho biết “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…”. Không thấy bài báo nhắc đến những bệnh nhân trên được thử nghiệm ra 
sao và vấn đề y đức được giải quyết như thế nào. Trong khi ứng viên chỉ có 3 bài báo (do nhà 
khoa học Mỹ làm tác giả chính) rất thô sơ, chưa có thử nghiệm cẩn thận mà đã đem ra ứng dụng 
cho bệnh nhân. Đây là một việc làm tắc trách và vi phạm y đức. 

Source: 
http://home.vnn.vn/chuyen_de_nghien_cuu_va_ung_dung_te_bao_goc_o_viet_nam__hi_vong_d
a_gieo-285212672-627194433-0 

2 – Thiếu giác mạc: Không lo, đã có tế bào gốc! Bài báo năm 2007 viết về ghép kết mạc bằng tế 
bào gốc. Theo bài báo đã có một số bệnh nhân được chữa trị bằng liệu pháp tế bào gốc, nhưng 
không ai biết kết quả ra sao, bao nhiêu người còn sống sót và bao nhiêu người đã bị tai nạn. Đây 
là vấn đề y đức nghiêm trọng. Liệu pháp điều trị đưa vào lâm sàng trong khi chưa có thử nghiệm 
cẩn thận là một việc làm ẩu, nguy hiểm và vô trách nhiệm với bệnh nhân. 

Source: http://vietnamnet.vn/khoahoc/2007/11/755774/ 

3 – Dùng san hô thay xương. Bài báo tháng 10/2003 cho biết đề tài “Nghiên cứu sử dụng san hô 
vùng biển VN làm vật liệu thay xương trong y học” của ứng viên Trần Công Toại và GS TS 
Trương Đình Kiệt đã được ứng dụng cho 187 bệnh nhân các chuyên khoa răng – hàm – mặt, 
mắt, cột sống “với thời gian theo dõi trung bình trên hai năm, giúp nâng cao chất lượng điều trị 
và giảm chi phí cho bệnh nhân”. Nhưng trong thực tế hoàn toàn không có một công trình nghiên 
cứu nào được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế. Một lần nữa, việc làm vội vã này thể 
hiện sự xem thường y đức và sức khỏe của bệnh nhân. Có thể xem đây là một vi phạm y đức 
nghiêm trọng. 

Source: http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Dung-san-ho-thay-xuong/40005940/188/ 

4 – Bệnh về xương: đừng lo, đã có san hô. Như trên. Bài báo cho biết “một phần kết quả nghiên 
cứu đã được công bố trong nước và quốc tế từ những năm 1997-1998” nhưng không có bài báo 
khoa học nào trên các tạp chí khoa học quốc tế với tác giả Trần Công Toại vào năm 1997 – 1998. 
Đây là một lời nói dối, một sự lường gạt quần chúng. Vậy mà “Ngày 22-10-2003, đề tài được hội 
đồng khoa học Sở Khoa học & công nghệ TP.HCM thống nhất đánh giá đạt kết quả xuất sắc”! 

Source: http://vietbao.vn/Suc-khoe/Benh-ve-xuong-dung-lo-da-co-san-ho/40007582/248/ 

A15/ Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 

http://home.vnn.vn/chuyen_de_nghien_cuu_va_ung_dung_te_bao_goc_o_viet_nam__hi_vong_da_gieo-285212672-627194433-0�
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http://vietnamnet.vn/khoahoc/2007/11/755774/�
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Email của ông Toại: toaiphd@yahoo.com 

Website của bộ môn môi phô: 
http://www.pnt.edu.vn/home/index.php?option=com_bm&view=unit&id=42&Itemid=19&lang=
en 

Lao động tiên tiến: http://www.pnt.edu.vn/home/docs/ptc/DScongnhanLDTT08-09.xls 

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. 

Tôi cam kết đề cử chức danh phó giáo sư dỏm cho ứng viên Trần Công Toại vì mục đích làm 
sạch nền khoa học Việt Nam. Trước tiên vạch mặt những giáo sư và tiến sĩ dỏm cho thế giới biết. 
Mục đích sau cùng loại bỏ những kẻ bất tài và gian dối khỏi đội ngũ khoa học Việt Nam. Tôi 
cam kết sẽ gửi mail thông báo cho ứng viên biết về việc đề cử ứng viên. 

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

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

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

whocryforme đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:44 sáng e 

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 

•  

JIPV đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:44 sáng eJIPV@: Under review. Thank you for your 
submission. 

Trả lời 

o  

vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 11:59 sáng eReview: 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 
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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 
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 
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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 eBài 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 eNhưng 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 eNgười 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. 
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Bsngoc 

Trả lời 

  

vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:07 chiều eCảm ơn bác. 
Tôi đã đề nghị accept bài này rồi. 

Trả lời 

  

giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:49 chiều e3 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. 
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Source: JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1085-1085 Meeting 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 
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Tháng Chín 21, 2010 lúc 12:54 chiều eỨng 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 eCảm 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 eỒ, 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 eCảm 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 e 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. 
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Xin trân trọng cám ơn! 
———– 
Giaosudom@: Có  

Trả lời 

  

giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:50 chiều eNhốt 
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 eRecommendation: Accept  

Trả lời 

  

giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:09 chiều eTôi 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 
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Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:20 chiều eĐể 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 

  

vuhuy đã nói 

Tháng Chín 21, 2010 lúc 1:32 chiều eTôi 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 ehehe, 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 eTôi nhớ tôi 
đọc đâu đó rằng bên đó các ME post trực tiếp luôn. 
Tôi chưa là ME nên chưa post được  

Trả lời 

•  

giaosudom đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 5:45 chiều eFinal decision: accept. Congratulations  
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Trả lời 

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

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

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

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Chín 23, 2010 lúc 6:03 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. 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.  

17 phản hồi tới “Ứng viên (dỏm và phản cảm) Trần Công Toại – “PGS.TS”- Phó 
trưởng Bộ môn mô – phôi – di truyền học, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 
TP.HCM – tự xưng là chuyên gia di truyền học – thành viên của ủy ban nghiên 
cứu khoa học của Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch – thành viên phản biện của 
Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM – có nghi ngờ tắc trách và vi phạm y đức” 

1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:27 sáng  

Bác admin ghi “not CA nor FA” là chưa chính xác vì cả 3 bài, ông Toại đều đứng tên 
đầu. 
—————— 
Giaosudom@: Thanks  

Trả lời  

2. bsngoc đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 4:31 sáng  

Tôi nghĩ quá trình đặt thứ tự tác giả nói lên một phần sự trưởng thành của ông Toại.  

Bài thứ nhất (In vitro culture and differentiation of osteoblasts from human umbilical 
cord blood, Toai TC, Thao HD, Thao NP, Gargiulo C, Ngoc PK, Van PH, Strong DM, 
Cell Tissue Bank. 2010 Aug;11(3):269-80. Epub 2009 Jun 30) thì Gs Michael Strong 
đứng tên tác giả correspondence.  
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Bài thứ hai (In vitro culture of Keratinocytes from human umbilical cord blood 
mesenchymal stem cells: the Saigonese culture. Toai TC, Thao HD, Gargiulo C, Thao 
NP, Thuy TT, Tuan HM, Tung NT, Filgueira L, Strong DM. Cell Tissue Bank. 2010 Mar 
27) thì ông Toại đứng tên correspondence. 

Bài thứ ba (Culture and differentiation of osteoblasts on coral scaffold from human bone 
marrow mesenchymal stem cells. Tran CT, Gargiulo C, Thao HD, Tuan HM, Filgueira L, 
Michael Strong D. Cell Tissue Bank. 2010 Aug 12) ông Toại đứng tên correspondence. 

Thấy gì qua quá trình đó? Dù cả 3 bài ông Toại đứng tên FA, nhưng người đứng tên cuối 
là Michael Strong. Điều này nói lên rằng người đứng đằng sau bảo trợ cho bài báo chính 
là GS Michael Strong. Thầy nhường cho trò đứng tên là chuyện thường. Trong trường 
hợp này, người Mỹ xem ông Toại là học trò chứ không phải là phó giáo sư gì cả.  

Nó còn cho thấy quá trình học hỏi của một nghiên cứu sinh. Ông Toại và lính của ông 
làm, người Mỹ phân tích và viết bài báo, gửi đăng luôn, chứ ông Toại không có vai trò gì 
không việc đăng bài. Ngay cả cách viết tên ví dụ như Tran CT, Toai TC cũng cho thấy 
ông ta còn rất non và không phải là người chủ động gửi bài, chưa ý thức được ý nghĩa 
của tác giả ra sao.  

Một người làm “tiến sĩ” xong cả chục năm, lên đến chức “PGS” rồi, mà sau đó chỉ có 3 
bài báo trên một tạp chí không có impact factor, tất cả đều do người khác bảo trợ thì đủ 
biết hệ thống đề bạt chức danh GS/PGS ở nước ta thối nát như thế nào. Nhục. Tôi nghĩ 
các bác phong PGS dỏm cho ông Toại quá hợp lý.  

Bsngoc 

Trả lời  

3. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:20 chiều  

Theo tôi các bác không phải lấn cấn gì về ứng viên này vì tôi biết rất nhiều cơ sở khoa 
học nước ngoài không chỉ công nhận ISI chung chung, mà họ còn yêu cầu tạp chí phải có 
trong danh sách Journal Citation Reports (JCR)(http://admin-
apps.isiknowledge.com/JCR/JCR). Đây chính là trang chúng ta hay xem impact factor, 
ranking journal, sắp xếp thứ tự journal theo chuyên ngành hẹp, vv… Vì thế tên gọi JCR 
cũng nói lên ý nghĩa của nó rồi. Một tạp chí không có tên trong JCR, tức là không có 
citation đáng kể, hay không có impact factor thì đó là tạp chí kém. Các tạp chí SCI/SCIE 
tốt, khá, hoặc trung bình đều có tên trong JCR cả. 

Trường hợp tạp chí Cell and Tissue Banking mặc dù là một SCIE nhưng hiện nay ta 
không thể tra được impact factor hay không có trong danh sách JCR thì đó là một tạp chí 
kém. Việc này tôi nhớ đến một loạt các dỏm, ví dụ như trường hợp PGS dỏm Bùi Thế 
Duy, Vol.1, JIPV đã published một vài bài ở Lecture Note Computer Science (LNCS), 
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thực chất là các bài hội nghị, trước năm 2005 vẫn được coi là SCIE. Sau này, một loạt 
các GS đua nhau xin mở hội nghị, đăng ký là LNCS, và kết quả là từ năm 2005 đến này, 
LNCS đã bị loại vĩnh viễn khỏi SCIE, ISI, cũng như JCR. 

Vì thế, qua trường hợp này chúng ta có nên cân nhắc đổi tên khi review là: “bài đó thuộc 
JCR” thay vì ISI không? Tức nhiên các trường hợp trước kia như LNCS đã từng được 
công nhận là ISI thì ta vẫn tính, không phải kiểm tra lại.  

Các bác cho ý kiến nhé. 

Xin chân thành cám ơn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:27 chiều  

Cell and Tissue Banking chưa có IF chứ không phải là sẽ không có vì nó mới chỉ 
được công nhận SCIE từ năm 2008. Đòi nó có IF thì lấy đâu ra hả bác. Sau thời 
gian 2 năm thì tự động nó sẽ có IF thôi mà. Còn việc Bsngoc nêu ý kiến về việc 
ông Toại được ông thầy người Mỹ giúp có bài chứ không phải ông Toại làm thì 
theo tôi nghĩ đó là ý kiến chủ quan của bác chứ không có chứng cớ cũng khó 
thuyết phục người khác, có khi còn bị “bẻ” lại. Vì vậy tôi đề nghị cứ xem ông 
Toại là main authors của cả 3 bài. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 6:16 chiều  

Theo tôi được biết mỗi năm impact factor được cập nhật một lần thôi. Số 
liệu impact factor cho năm 2009 đã được công bố cách đây khoảng 1~2 
tháng trước. Như thế là năm 2009 tạp chí Cell and Tissue Banking vẫn 
chưa có số citation đáng kể để được lưu trong JCR database. Như vậy, chỉ 
có thể hy vọng vào năm sau, năm sau nữa, vv… Và đến thời điểm này, 3 
bài của ứng viên đã published ở tạp chí chất lượng kém. 

Một số tạp chí ra đời rất muộn nhưng có thể có impact factor lên rất 
nhanh. Tôi lấy ví dụ: 
Full Journal Title: International Journal of Innovative Computing 
Information and Control EigenfactorTM Metrics 
EigenfactorTM Score 
0.00435 
Article InfluenceTM Score 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/?replytocom=1467#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/comment-page-1/#comment-1468�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/?replytocom=1468#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/comment-page-1/#comment-1471�


0.347 
ISO Abbrev. Title: Int. J. Innov. Comp. Inf. Control 
JCR Abbrev. Title: INT J INNOV COMPUT I 
ISSN: 1349-4198 
Issues/Year: 12 
Language: ENGLISH 
Journal Country/Territory: JAPAN 
Publisher: ICIC INT 
Publisher Address: TOKAI UNIV, 9-1-1, TOROKU, KUMAMOTO 862-
8652, JAPAN 
Subject Categories: AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

Rank của tạp chí: 
For 2009, the journal International Journal of Innovative Computing 
Info… has an Impact Factor of 2.932 
Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 59 3 Q1 
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 103 14 Q1  

Mặc dù chỉ là tạp chí SCIE nhưng đã trở thành tạp chí TOP3 ngành hẹp 
sắp xếp theo impact factor. 

Theo SCIMago, coverage của tạp chí: 
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 
Country: Japan 
Subject Area: Computer Science | Mathematics 
Subject Category: Computational Theory and Mathematics , Information 
Systems , Software , Theoretical Computer Science 
Publisher: Kyushu Tokai University. Publication type: Journals. ISSN: 
13494198 
Coverage: 2007-2009 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 6:42 chiều  

So sánh thêm 2 tạp chí để bác thấy sinh sau đẻ muộn ko phải là cái tội. Cái 
tôi muốn nói ở đây là đẳng cấp. 
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Cell and Tissue Banking 
Ra số đầu tiên, Vol.1, No.1: Mar. 2000 
Impact factor: ko tồn tại tại thời điểm kiểm tra Sept. 25th, 2010. 
Catergory: ko có trong JCR 
SCI/SCIE: SCIE 

International Journal of Innovative Computing Information and Control 
Ra số đầu tiên, Vol.1, No.1: Mar. 2005 
Impact factor: 2.932 (IF năm 2009) 
Impact factor: 0.724 (IF năm 2006 tức là 1 năm sau ngày ra số đầu 
tiên và giống với Cell and Tissue Banking ở thời điểm bây giờ. Thế 
nên bác nói đòi hỏi Cell and Tissue Banking là ko chuẩn) 
Catergory: JCR 
SCI/SCIE: SCIE 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:41 chiều  

Tôi cũng đề nghị bác admin rút lại danh hiệu phản cảm cho ứng viên này, vì mới 
chỉ nghi ngờ, chưa có chứng cứ cụ thể thì không thể phong danh phản cảm được. 
Xin cám ơn. 

Trả lời  

 Hội Toán học đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 12:40 chiều  

Sao bác ME không để mọi người phản biện thế nào? Bác Admin để “Ứng 
viên (dỏm và phản cảm)” chắc để xem mọi người phản biện đó thôi. 

Tôi thấy vị này có ý lợi dụng báo chí để nồ dù trình độ <= NCS. Tôi ủng 
hộ phản cảm  

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 1:06 chiều  

Tôi nghĩ “phản cảm” hay không là vấn đề định tính. Vấn đề quan trọng 
hơn là sự trung thực và đạo đức y học. Về vụ san hô, ông này tuyên bố 
trên báo trước công chúng có công bố quốc tế nhưng thật sự không có. Đó 
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là nói láo. Đưa một sản phẩm vào điều trị lâm sàng chưa qua thử nghiệm 
cẩn thận là vô đạo đức. Ai đứng ra chịu trách nhiệm cho những ca thất bại, 
tiền mất tật mang? Đây không phải là chuyện nhỏ, vì nó dính dáng đến 
sinh mạng của con người. Đáng lẽ báo chí phải nêu vấn đề để những tay 
dỏm lấy đó làm gương, nhưng rất tiếc mọi chuyện đều như không có gì. 
Sinh mạng người Việt mình sao mà rẻ quá. Phải từng bước loại bỏ những 
tay dỏm, bất tài và vô đạo đức khỏi y khoa VN mới được. 

Trả lời  

o bsngoc đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 10:16 chiều  

Bác chim_nhon nói chính xác. Vấn đề là đẳng cấp. Một tạp chí đã ra đời 10 năm 
mà chưa có IF là tồi. Đơn giản thế thôi. Thông thường, một tạp chí khá chỉ cần 5 
năm hay ngắn hơn là đã có IF. Nhưng các bác chưa thấy cái dở của vụ này. Nếu 
công trình khá thì ông GS Mỹ chọn tạp chí đó làm gì. Chuyện chọn tạp chí nói lên 
chất lượng, nói lên cái tầm của người làm. Thật ra, chắc gì ông GS Mỹ quan tâm? 
Ông ấy có thể nghĩ mấy loại công trình “dỏm” này đăng chỗ nào cũng được, miễn 
là cho ông Toại có cái CV để lấy le. Trong thực tế thì ông ấy lấy le, hác dịch với 
đồng nghiệp ghê gớm lắm, coi người khác chẳng ra gì. Tôi gọi đó là một ông kẹ, 
một con vi trùng trong khoa học VN. 
Bsngoc 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 11:50 chiều  

Dỏm và có lên báo nồ thì phản cảm là đúng rồi. Tôi nghĩ phản cảm là hợp 
lí. 

Trả lời  

4. NL đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 2:35 chiều  

Tôi thấy 99% paper về Y học có tên người VN thật sự ko phải VN viết được. Làm được 1 
NC y học theo đúng chuẩn quốc tế cực khó, và cực tốn kém. Làm xong còn viết nữa. Viết 
1 bài báo y học tiếng Anh là cả chuyện quá tầm với của tuyệt đại đa số “nhà KH y học” 
của VN. Dù nhiều ông bà nghe nói có vẻ tốt (Communication là kỹ năng dễ nhất trong 
tiếng Anh. Còn có câu “nói mỏi tay” mà Tây cũng hiểu kia mà). Vì vậy, hầu như tất cả 
các bài báo y học xuất bản trên tạp chí tốt đều phải có 1 ông GS tây đỡ đầu, có 1 nhà tài 
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trợ Tây cho tiền, viết đề cương, training, thống kê, viết bài, đăng báo. Các “nhà khoa học 
VN” thực chất là kẻ làm thuê (với người tham gia NC thực sự) hoặc kẻ bảo kê (Đối tác 
mà ko cho ông ta, bà ta đứng tên thì đừng có mà mơ NC được tiến hành ở cơ sở của ông 
bà ấy), hoặc là NCS được mấy ông thầy cho đứng tên (có thể đứng tên đầu) để làm cho 
xong cái LA TS. 
Các bác cứ chịu khó tìm thì sẽ rất dễ thấy bài báo y khoa có tên người VN thì cái đống 
tên VN ấy đứng ở đâu trong đa số bài? Chỉ trừ mấy bài vớ vẩn kiểu số liệu quốc gia là có 
tên VN hết mà thôi. Nhưng đó ko phải là bài báo sản phẩm của NC, chỉ là thông kê thôi. 
1 số ông bà trưởng lab thì có thêm nghề bán chủng vi khuẩn, kiếm bộn tiền. 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 9:08 chiều  

@NL: Bác nói quá đúng. Bác tỏ ra là người biết nhiều chuyện “thâm cung bí sử” 
đó. Nhưng tôi muốn nói thêm một điểm khác, không phải để biện minh mà là 
để biết thêm. Làm được một nghiên cứu y học ở VN cực khó. Không phải chỉ vì 
thiếu tiền, vấn đề còn là thiếu ý tưởng và phương pháp. Với nạn GS/PGS dỏm 
như hiện nay thì lấy đâu người có ý tưởng và biết phương pháp. Trong hoàn cảnh 
đó thì phải hợp tác với ngoài thôi. Phải học thôi. Học xong rồi mới tự làm được. 
Trong thực tế cũng có người làm được.  

Tôi nghĩ không có vấn đề gì trong hợp tác, mình dốt thì mình phải học. Nhưng 
vấn đề là hợp tác theo kiểu bán dữ liệu như bác nói (cũng rất đúng luôn) mới đáng 
lên án. Tóm lại, phải xóa dỏm thì y học VN mới khá lên được. 

Trả lời  

 Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 9:13 chiều  

Bác Onlooker bảo “phải xóa dỏm”, nhưng xóa bằng cách nào? JIPV cũng 
xóa dỏm nè: 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-xoa-d%E1%BB%8Fm-kem-
y%E1%BA%BFu/ 

(đùa với bác tí ) 

Trả lời  

5. NL đã nói 
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Tháng Chín 26, 2010 lúc 12:16 chiều  

Tôi đâu có phản đối hợp tác, trái lại, ủng hộ hết mình. Làm với người ta, mình học được 
nhiều lắm. Mà người ta cũng rất đàng hoàng, trân trọng sức đóng góp của mình, đối đãi 
rất tử tế. 
Vấn đề là phía VN ta cơ bác ạ. Người có thể làm được thì ko có “đất”, nên suốt đời chỉ là 
kẻ làm thuê. Người có cả giang sơn, nhưng ko chịu làm. 1 là ko chịu học hỏi và bỏ công 
sức để làm. 2 là thấy hợp tác kiểu bảo kê, tống tiền dễ quá, ko mất tí mồ hôi nào, vừa có 
tiền, vừa có danh (được JIPV vinh danh chẳng hạn), vậy tội gì mà phải vất vả. 
Giá như các vị ấy biết nghĩ 1 chút, biết vì cái chung 1 chút, biết nghe lời nói phải 1 chút, 
thì chỉ cần hợp tác khoảng 5-10 năm thôi, là cái viện ấy, trường ấy, hay BV viện ấy sẽ có 
1 dàn staff rất xuất sắc. Biết tìm ý tưởng, biết viết đề cương xin funding, biết thống kê, 
biết tiếng Anh đủ viết được bài báo khoa hoc. Có hệ thống nhân viên biết theo dõi đối 
tượng NC, biết nhập số liệu… Lợi vô cùng. Nhưng hỡi ôi, có mấy nơi được vậy, ko nơi 
nào cả! Vì bao sức lực, đối tác phải dùng để luồn lách rồi. Còn các vị VN thì luôn luôn tự 
đắc: ta là chuẩn quốc tế nhé, ko cần ai phải dạy dỗ! Kết quả là có hợp tác 50 năm, thì chỉ 
có 1 số người giàu sụ lên, còn chất lượng nguồn nhân lực NC thì hầu như nâng lên ko 
đáng kể. Rầu quá, chả muốn nói nữa. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 26, 2010 lúc 1:07 chiều  

2 là thấy hợp tác kiểu bảo kê, tống tiền dễ quá, ko mất tí mồ hôi nào, vừa có tiền, 
vừa có danh (được JIPV vinh danh chẳng hạn), vậy tội gì mà phải vất vả. 

Góp ý nhỏ với bác là không nên lấy tên một tạp chí nghiêm túc như JIPV và nhất 
là Viện Vinh Danh do tôi quản lý để ví dụ như thế. Như thế người ngoài nhìn vào 
sẽ đánh giá JIPV. Thanks! 

Trả lời  

6. Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 9:43 sáng  

http://vietnamnet.vn/hcm/201010/Bat-nha-bao-Phan-Ha-Binh-bao-Tien-Phong-942144/ 

Theo một nguồn tin riêng của VietNamNet , sáng nay (14/10) cơ quan An ninh Điều tra 
Bộ Công an (phía Nam) đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nhà báo Phan Hà Bình 
– Phó thư ký tòa soạn báo Tiền Phong. Nguồn tin này xác nhận, nhà báo Phan Hà Bình 
đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi nhận số tiền 220 triệu đồng của một doanh 
nghiệp. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/comment-page-1/#comment-1520�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/?replytocom=1520#respond�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/comment-page-1/#comment-1522�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/23/%e1%bb%a9ng-vien-tr%e1%ba%a7n-cong-to%e1%ba%a1i-pgs-ts-pho-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-mon-mo-%e2%80%93-phoi-%e2%80%93-di-truy%e1%bb%81n-h%e1%bb%8dc-dh-y-khoa-ph%e1%ba%a1m-ng%e1%bb%8dc-th/?replytocom=1522#respond�
http://bloggerdomvn.wordpress.com/�
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Những chuyện như thế này có thể xảy ra bất cứ nơi đâu. Nhưng gần đây tôi thấy vài nhà 
khoa học dỏm được báo chí ca tụng. Theo các bác thì họ có phải chi đậm cho nhà báo 
dỏm không? 

Trả lời  
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Trần Việt Dũng – “PGS.TS” – ĐHBK Hà Nội – Trưởng 
khoa – Học trò của GS kém và gian dối Đào Trọng Thi 
Đăng bởi giaosudom3 on Tháng Tám 6, 2010 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-dung-pgs-ts-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-h%e1%bb%8dc-tro-c%e1%bb%a7a-gs-kem-va-gian-d%e1%bb%91i-dao-tr%e1%bb%8dng-thi/�
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http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/4837137349_ff5a565a4c_b.jpg�


* Danh dỏm: PGS.TS   

* Công bố ISI: 0 (2010-07-25) 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor vientoan 

* Recommended by 1st Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

vientoan says: 

Nhân đây xin để cử một ứng viên PGS. TS. Trần Việt Dũng, cũng là học trò của GS. Đào Trọng 
Thi,. Ứng viên này rất dởm, được PGS là do có Đào Trọng Thi bảo lãnh. Trước đây, học và công 
tác tại Khoa Toán Trường Đại Học Sư Phạm Vinh, đã làm Chủ Nhiệm Khoa Toán. Sau đó 
chuyển ra Khoa Toán Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

Tên đầy đủ: Trần Việt Dũng 
Chức vụ: Trưởng Khoa 
- Chuyên môn: Hình học 
- Chức danh: PGS TS 

http://www.flickr.com/photos/48616733@N06/�
http://www.flickr.com/photos/48616733@N06/�


- 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): Nguyên Chủ Nhiệm Khoa Toán trường ĐH Vinh, hiện nay Chủ 
Nhiệm Khoa Sư Phạm Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: Học trò của GS kém 
Đào Trọng Thi 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-72157623822355657/ 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

Hình Trần Việt Dũng: 
feed.hut.edu.vn/trang-chu 

Địa chỉ cụ thể nơi Trần Việt Dũng phụ trách: 

Địa chỉ văn phòng khoa: 
P301B Nhà D3-5 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
Tel/Fax: 84. 43. 8681432 
email: spkt@mail.hut.edu.vn 
website: feed.hut.edu.vn</a 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: Under review 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ME1@: ISI =0, an excellent paper, accept. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 6, 2010 lúc 3:27 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

Có mộ phản hồi tới “Trần Việt Dũng – “PGS.TS” – ĐHBK Hà Nội – Trưởng 
khoa – Học trò của GS kém và gian dối Đào Trọng Thi” 

1. Hạ Trắng đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 8:20 chiều  

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/in/set-72157623822355657/�
http://feed.hut.edu.vn/trang-chu�
http://feed.hut.edu.vn/�
http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-dung-pgs-ts-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-h%e1%bb%8dc-tro-c%e1%bb%a7a-gs-kem-va-gian-d%e1%bb%91i-dao-tr%e1%bb%8dng-thi/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/tr%e1%ba%a7n-vi%e1%bb%87t-dung-pgs-ts-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-h%e1%bb%8dc-tro-c%e1%bb%a7a-gs-kem-va-gian-d%e1%bb%91i-dao-tr%e1%bb%8dng-thi/comment-page-1/#comment-24�


Tội cho những vị làm NCS với GS dỏm, kém. Hậu quả là khó thoát dỏm. Chọn thầy cũng 
giống như chọn vợ. Tốt nhất là những NCS trước khi chọn thầy hướng dẫn nên khảo qua 
danh sách dỏm một tí. 

Nếu trong nước không tìm được thầy thì cố gắng học ngoại ngữ để ra ngoài. Làm NCS 
với dỏm thì giỏi lắm cũng chỉ dỏm đến kém. Anh nào cố lắm thì mới thoát. 

Trả lời  
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Trương Việt Dũng – “GS.TS” – Vụ trưởng Khoa học và Đào 
tạo Bộ Y tế – UVHĐHH ngành Y 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 8, 2010 

 

* Danh dỏm: GS.TS  

* Công bố ISI: 4 (2010-08-8, one top + not MA nor CA = accept) 

* Danh thật: GS dỏm cấp 4 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/tr%c6%b0%c6%a1ng-vi%e1%bb%87t-dung-gs-ts-v%e1%bb%a5-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-h%e1%bb%8dc-va-dao-t%e1%ba%a1o-b%e1%bb%99-y-t%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-y/�
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

 

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Trương Việt Dũng 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 4 
1. Title: Remaining life expectancy among older people in a rural area of Vietnam: trends and 
socioeconomic inequalities during a period of multiple transitions 
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: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
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 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


Times Cited: 14 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
3. Title: Economic transition should come with a health warning: the case of Vietnam 
Author(s): Segall M, Tipping G, Lucas H, et al. 
Source: JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH Volume: 56 Issue: 7 
Pages: 497-505 Published: JUL 2002 
Times Cited: 19 
Context Sensitive Links 
4. Title: The influence of T evansi infection on the immuno-responsiveness of experimentally 
infected water buffaloes 
Author(s): Holland WG, My LN, Dung TV, et al. 
Source: VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 102 Issue: 3 Pages: 225-234 Published: 
DEC 13 2001 
Times Cited: 10 
Có bài trên Lancet, nhưng không phải là main author, trường hợp này phải giải quyết như thế 
nào? 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Vụ trưởng Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế) 

- 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,…): 
vietbao.vn/Khoa-hoc/Thu-nghiem-thuoc-tren-nguoi-rui-ro-se… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=908… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
vietdzung52@yahoo.com 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: ISI = 4, one top + not CA nor MA = accept. 

1. Title: Remaining life expectancy among older people in a rural area of Vietnam: trends and 
socioeconomic inequalities during a period of multiple transitions 
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: 0 
View full text from the publisher 
2. Title: EVIPNet: translating the spirit of Mexico 
Author(s): Hamid M, Bustamante-Manaog T, Dung TV, et al. 

http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Thu-nghiem-thuoc-tren-nguoi-rui-ro-se-duoc-boi-thuong/45225502/188/�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=9082&opt=brpage�


Source: LANCET Volume: 366 Issue: 9499 Pages: 1758-1760 Published: NOV 19 2005 
Times Cited: 14 
View full text from the publisher 
3. Title: Economic transition should come with a health warning: the case of Vietnam 
Author(s): Segall M, Tipping G, Lucas H, et al. 
Source: JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH Volume: 56 Issue: 7 
Pages: 497-505 Published: JUL 2002 
Times Cited: 19 
4. Title: The influence of T evansi infection on the immuno-responsiveness of experimentally 
infected water buffaloes 
Author(s): Holland WG, My LN, Dung TV, et al. 
Source: VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 102 Issue: 3 Pages: 225-234 Published: 
DEC 13 2001 
Times Cited: 10 
View full text from the publisher 
Originally posted 4 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV edited this topic 1 second ago.  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 8, 2010 lúc 7:06 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

2 phản hồi tới “Trương Việt Dũng – “GS.TS” – Vụ trưởng Khoa học và Đào tạo 
Bộ Y tế – UVHĐHH ngành Y” 

1. nguyen hoa đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 5:37 sáng  

Chúng tôi đã nhận được thư của Viet Nam trên mạng Quốc tế – Việt Nam. Nôi dung: 

GIÁO SƯ HOÀNG TRỌNG PHIẾN NẾU CÒN LÀ MỘT CON NGƯỜI XIN HÃY 
TRẢ LẠI DANH HIỆU NHÀ 
GIÁO NHÂN DÂN CHO NHÂN DÂN 
@ 

Chu thị Thanh Tâm là người đã liên hệ với Giáo sư hưu trí Hoàng Trọng Phiến 
trong suốt thời gian thực hiện đề tài khai khống cấp ĐHQGHN – mã số QG.05.41 
bằng kịch bản bảo kê của ông Vũ Minh Giang 
Dưới đây là một phần của sự việc có thật bị bịt kín: 

Lần 1. Đề tài QG.05.41 khai khống: bảo vệ thất bại 08/11/2007 

Là người không thực hiện văn bản pháp quy của ĐHQGHN về quản lý khoa học, là 
người có quan hệ cá nhân với Chu Thị Thanh Tâm, là người có vấn đề về tư duy & 
đạo đức , là Chủ tịch Hội đồng, Giáo sư hưu trí Hoàng Trong Phiến đã cho nghiệm 
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thu đề tài QG.05.41 ( Đề tài yếu kém đến mức phải sửa lại nội dung và đổi tên 
khác). 
Hành vi thiếu đạo đức đó được bảo kê một cách quyết liệt và có kế hoạch từ những 
người được hưởng lương của nhà nước nhưng dối trá nhà nước về công tác quản lý 
khoa học. Điển hình là ông Vũ Minh Giang. 

Lần 2. Đề tài QG.05.41(yếu kém phải đổi tên khác): được bảo kê và bảo vệ 
17/04/2008 

Sau nhiều tháng im lặng, ông Vũ Minh Giang ra quyết định cho bảo vệ đề tài 
QG.05.41 để hoàn thành kịch bản bảo kê của mình. 
Ông Hoàng Trọng Phiến được dùng làm phản biện. Ộng này đã thực hiện những kế 
hoạch ma quái của Chu Thị Thanh Tâm nhằm ngăn chặn sự khảo sát của nhà giáo Đỗ 
Bá Lộc về nhân cách khoa học trong buổi bảo vệ mang tính bảo kê chiều ngày 
17/04. 
Xin quý vị lưu ý: 
1. Nhà giáo Đỗ Bá Lộc là Ủy viên Trong Hội đồng bảo vệ Đề cương Đề tài QG.05.41. 
Sợ sự có mặt của Nhà giáo Đỗ Bá Lộc, Chu Thị Thanh Tâm đã tung tin “có công an 
bảo vệ, nếu ông Lộc đến thì giữ lại”. Trong thực tế, qua sự thông báo và mời dự 
từ phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Nhà giáo Đỗ Bá Lộc đã có mặt và đã có những cứ 
liệu vững chắc về vụ việc bê bối QG.05.41 
2. Trước ngày bảo vệ, Chu Thị Thanh Tâm có liên hệ với các nhà khoa học. Những 
người có nhận xét khách quan về thực chất của Đề tài QG.05.41 đều không được mời 
làm phản biện. Tất nhiên hành vi này được nằm trong kịch bản Vũ Minh Giang mà 
Giáo sư Đinh Văn Đức có thể không biết được. 
3. Để tạo áp lực qua phiếu đánh giá, Chu Thị Thanh Tâm thực hiện quan hệ mặc cả 
hai chiều với người trong Hội đồng, hoặc đưa người chấp nhận mặc cả vào Hội 
đồng, ví dụ: nhận con cháu người trong Hội đồng vào làm giảng viên của Bộ môn 
Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.(Qúy vị có thể hỏi đồng chí phó chủ nhiệm khoa Văn 
hóa & Ngôn ngữ Trung Quốc: cháu của đồng chí này đã được nhận vào Bộ môn 
NN&VH 
rồi) 

Là Chủ tịch Hội đồng(cấp cơ sở), là người phản biện(cấp ĐHQG), ông Hoàng Trọng 
Phiến đã tạo ra một sự hài ước và xấu xa trong phản biện khoa học ở ĐHQGHN 
(nhưng ĐHQGHN vẫn làm ngơ đưa ông này vào danh sách Nhà giáo nhân dân của 
ĐHQGHN 
- Đó là hành vi dối trá nhân dân, dối trá nhà nước). 
Giáo sư hưu trí Hoàng Trọng Phiện với tư duy và đạo đức có vấn đề: đã lấy văn 
bản phản biện về đề tài “Đối chiếu hành vi ngôn ngữ hỏi trong tiếng Việt, tiếng 
Anh, tiếng Trung trên hai góc độ Cấu trúc và sử dụng” bảo vệ 11/2007 để nhận xét 
đề tài phải đổi tên để đem bảo vệ 04/2008: ” Đối chiếu câu hỏi-cầu khiến tiếng 
Việt và tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung trên góc đọ cấu trúc và sử dụng”. 

Đề tài QG.05.41 mặc dù đã đổi tên nhưng nội dung cơ bản của nó không hề đổi vì: 
1. Đây là đề tài “hàng chợ”: Chu Thị Thanh Tâm thuê 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ thực 



hiện đề tài nhưng không có khả năng “lãnh đạo” khoa học như: vạch ra các phương 
pháp cụ thể, các thao tác nghiên cứu cụ thể, các khái niệm cụ thể nhằm hệ thống 
hóa nội dung đề tài theo mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đẫ đặt ra. 
2. Do đó đề tài không có tính lý luận, không có giá trị khoa học, các chương 
không kết nối với nhau (bạn đọc tinh ý sẽ thấy nhiều điều mẫu thuẫn – phi khoa 
học trong đề tài này). 

Tên đề tài phải thay đổi mà nội dung cơ bản của đề tài không đổi là cái gì vậy 
?! Tại sao cái tồi tệ ấy được bảo kê. Tại sao người phản biện không phát hiện ra 
cái tồi tệ ấy. Tai sao ông Hoàng Trọng Phiến bảo vệ cái tồi tệ ấy lại được 
ĐHQGHN đưa vào danh sách Nhà giáo nhân dân. Như thế là ĐHQGHN đã dối trá nhân 
dân, dối trá nhà nước, dối trá những người không dự Hội đồng nghiệm thu đề tài 
QG.05.41 yếu kém đến mức phải đổi tên. 

Kêt luận: 
Chúng tôi nghĩ rằng: Giáo sư Hoàng Trọng Phiến hãy vì danh dự của một con người 
mà trả lại danh hiệu cao quý ” NHÀ GIÁO NHÂN DÂN” cho nhà nước, cho nhân dân. 
Chúng tôi nghĩ rằng ông Vũ minh Giang không nên làm Phó giám đốc quản lý khoa 
học và giáo dục của ĐHQGHN – Ông đừng làm mất uy tín của ĐHQGHN. Ông hãy 
nhường 
lại vị trí này cho một nhà khoa học có đạo đức có trình độ quản lý. 

Trả lời  

o JIPV đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 5:40 sáng  

Bác vui lòng post bài này bên mục “Vũ Minh Giang” ấy! 

Trả lời  
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Vũ Minh Giang – “GS.TSKH” – Phó BT Đảng Ủy + PGĐ 
ĐHQG Hà Nội – không biết cách trình bày một C.V. khoa 
học – UVHĐHH Nhà nước – Chủ tịch HĐHH ngành khảo cổ 
& dân tộc học – không có khả năng phận biệt GS dỏm + 
trường dỏm – đe dọa những người phanh phui hoạt động 
“kinh doanh” bằng dỏm của ĐHQG Hà Nội – ngụy biện để 
trốn tránh trách nhiệm đang phá hoại nền giáo dục đất nước 
bằng việc liên kết với trường dỏm đào tạo hàng trăm bằng 
cấp dỏm – cấp dưới trực tiếp của GS dỏm cấp 1 Mai 
Trọng Nhuận 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 8, 2010 
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* Danh dỏm: GS.TSKH   

* Công bố ISI: 0 (2010-08-8) 

* Danh thật: GS rất dỏm và phản cảm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by Editor-in-Chief  

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

* Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

******************************************************************************
************************** 

Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

******************************************************************************
************************** 

Thông tin về Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam- Journal of Incompetent Professors in Vietnam – 
JIPV: 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/ 

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/ 

Trước khi viết comments trên JIPV, Độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ Editorial Board’s page 
để tránh comments bị xoá. 

******************************************************************************
************************** 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************************************************
************************** 

 

inhainha says: 
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- Tên đầy đủ: Vũ Minh Giang 

- Chuyên môn: lịch sử? 

- 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):phó GĐ ĐHQGHN 

- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: cấp dưới trực tiếp của 
GS dỏm Mai Trọng Nhuận 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?):Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng liên ngành khảo cổ học – dân tộc 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,…): 
sgs.vnu.edu.vn/Vietnamese/TinTucChiTiet?action=viewNews&a… 
Phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những hành động hợp tác sai trái của ĐHQGHN 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
ivides@vnu.edu.vn is@vnu.edu.vn nhuanmt@vnu.edu.vn 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: ISI = 0 (08-08-2010), accept. Thông tin bồ sung: 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1031-chuyen-dong-troi-irvine-university-hop-tac-voi-
dai-hoc-quoc-gia-ha-noi 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1050-ai-lam-thap-uy-tin-dai-hoc-quoc-gia 

http://phapluattp.vn/201008071237149p0c1019/hoc-vien-cua-dh-irvine-dang-roi-ruot.htm 

http://bshohai.blogspot.com/2010/08/ai-hoc-my-phan-biet-vang-thau.html 

http://ncgdvn.blogspot.com/2010/08/ubi-va-10-nam-phong-trao-du-hoc-va-du.html 

Không biết trình bày một C.V. khoa học (không biết cách liệt kê công trình một cách khoa học 
==> nhiều khả năng chưa biết liệt kê Tài liệu tham khảo trong một bài báo khoa học): 

http://ussh.edu.vn/gs-tskh-vu-minh-giang/341 
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Ví dụ: 

Các bài báo khoa học 

1. Đồn luỹ trên đất Tây Sơn. Tạp chí Khảo cổ học, số 4, 1977. 
2. Những khẩu thần công ở Huế. Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1978. 
3. Căn cứ địa Tây Sơn. Quang Trung – Nguyễn Huệ. Nghĩa Bình, 1979. 
4. Chế độ ruộng đất ở miền Nam Việt Nam thế kỉ XVIII. Kỉ yếu Hội thảo các nhà phương 

Đông học trẻ tuổi, M., 1984 (tiếng Nga). 
5. Chính sách ruộng đất của chính quyền phong kiến Việt Nam và quá trình thực hiện ở thế 

kỉ XV. Kỉ yếu Hội thảo các nhà phương Đông học trẻ tuổi, M., 1984 (tiếng Nga). 
6. Sự phát triển của chế độ tư hữu ruộng đất và đặc điểm của tầng lớp địa chủ ở miền Bắc 

Việt Nam trong thế kỉ XVII – XVIII. Các xã hội truyền thống phương Đông, M., 1984 
(tiếng Nga). 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 8, 2010 lúc 2:45 chiều và tập tin được lưu ở Under 
public review. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông 
tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

60 phản hồi tới “Vũ Minh Giang – “GS.TSKH” – Phó BT Đảng Ủy + PGĐ 
ĐHQG Hà Nội – không biết cách trình bày một C.V. khoa học – UVHĐHH Nhà 
nước – Chủ tịch HĐHH ngành khảo cổ & dân tộc học – không có khả năng phận 
biệt GS dỏm + trường dỏm – đe dọa những người phanh phui hoạt động “kinh 
doanh” bằng dỏm của ĐHQG Hà Nội – ngụy biện để trốn tránh trách nhiệm 
đang phá hoại nền giáo dục đất nước bằng việc liên kết với trường dỏm đào tạo 
hàng trăm bằng cấp dỏm – cấp dưới trực tiếp của GS dỏm cấp 1 Mai 
Trọng Nhuận” 

1. nguyen hoa đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 1:20 chiều  

Theo thông tin từ ĐHQGHN, nhờ kịch bản bảo kê và đạo đức & chuyên môn yếu kém 
của ông Vũ Minh Giang ( Phó giám đốc yếu kém của của ĐHQGHN), nên tiến sĩ yếu 
kém Chu Thị Thanh Tâm đã được đi Hàn Quốc và cô này đã về nước bỏ chồng (bỏ chồng 
lần thứ 2)? 

Chu Thị Thanh Tâm hy vọng sẽ thành Phó Giao sư vì có quan hệ đặc biệt với ông này. 
Chu Thị Thanh Tâm thừa nhận” Blog là đúng. Nhưng làm gì được Giang và Tâm. Anh 
Giang là Chủ tịch Hội đồng Khoa học nên ông Nhuận, ông Hòa phải nghe. ông Trung 
cũng dám làm gì! Chuyện của ĐHQGHN. T… thách đấy 

Ghi chú : Hiên nay Phó giáo sư Nguyễn Lân Trung dang làm Trưởng bộ môn lâm thời Bộ 
môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam. ông hiểu rất rõ sự thật, nhưng chưa lên tiếng xử lý 
Vụ việc Vũ Minh Giang – Chu Thị Thanh Tâm. Vì sao? 

http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://vi.wordpress.com/tag/under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/vu-minh-giang-gs-tskh-pho-bt-d%e1%ba%a3ng-%e1%bb%a7y-pgd-dhqg-ha-n%e1%bb%99i-khong-co-kh%e1%ba%a3-nang-ph%e1%ba%adn-bi%e1%bb%87t-gs-d%e1%bb%8fm-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%bb%8fm-de-d/feed/�
http://dblviet..blogspot.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/vu-minh-giang-gs-tskh-pho-bt-d%e1%ba%a3ng-%e1%bb%a7y-pgd-dhqg-ha-n%e1%bb%99i-khong-co-kh%e1%ba%a3-nang-ph%e1%ba%adn-bi%e1%bb%87t-gs-d%e1%bb%8fm-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%bb%8fm-de-d/comment-page-2/#comment-1466�


Trả lời  

2. nguyen hoa đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 2:16 chiều  

Càng tự hào về những người trẻ tuổi Việt Nam đang nghiên cứu khoa học bằng sự chân 
thực, trí thông minh, sự khám phá và tình yêu đất nước, chúng tôi càng đau đớn phải 
chứng kiến người luống tuổi làm nghiên cứu & quản lý khoa học thiếu đạo đức, dối trá 
khoa học như Phó Giám đốc ĐHQGHN – TSKH. Vũ Minh Giang. 

Vũ Minh Giang là một con người mà sự nghiệp và đạo đức gắn liền với các hành vi: 
1. Bảo kê các đề tài khoa học yếu kém cấp ĐHQG 
2. Bảo kê tiến sĩ yếu kém của ĐHQGHN 
3. Duyệt và Bảo kê cuốn “Nữ tiến sĩ Đại học Quốc Gia Hà Nội” – cuốn sách dối trá Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, dối trá Bộ khoa học Công nghệ, dối trá Hội đồng Giáo sư Nhà 
nước, dối trá các nhà khoa học chân chính và thỏa mãn những người lợi dụng khoa học 
để tiến thủ. 
4. Bảo kê các phản biện yếu kém do yếu kém về đạo đức và chuyên môn 
5. Tạo cơ hội để tiến sĩ yếu kém về đạo đức và chuyên môn như Chu thị thanh Tâm đi 
Hàn quốc vì những quan hệ cá nhân. 
6. Trinh độ phân tích Đề tài NCKH Xã hội và Nhân văn yếu kém (nên phải dựa vào 
những phản biện thiếu đạo đức và tinh thần khoa học của một số Giáo sư đầu ngành của 
ĐHQGHN như TRẦN QUỐC VƯỢNG và HOÀNG TRỌNG PHIẾN 
7. Chấp nhận và tạo cơ hội để người không có chuyên mộn day môn cơ bản ở ĐHQGHN 
8. Chấp nhận và tạo cơ hội để người đi học NCS (lấy được bằng, bỏ bằng đi buôn vặt 
hàng mấy chục năm, đến khi thất cơ lỡ vận) về dạy môn Cơ sở Văn hòa Việt Nam ở 
ĐHQGHN 

Trả lời  

3. Hai Lúa đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 5:06 chiều  

Ông Vũ Minh Giang có làm Tiến sỹ KH tại Liên xô.Về mặt chuyên môn Lịch sử thì ông 
không có gì phát kiến ra mới cả,còn lâu mới bằng Nhà sử học đầu bù tóc rối Lê Văn 
Lan.Nhưng ông cũng không tệ như nhà sử học Phạm Huy Thông ,Giáo sư,cựu Hiệu 
trưởng DHSP 1 như thơ vè dân gian : 
Huy Thông ơi hỡi Huy Thông 
Ông ngồi đó có như không 
……. 
Một tay bóp sử nước nhà 
Tay kia bóp tí lệnh bà tướng công 
Ông Giang chỉ là người tham tiền,không có nhân cách chứ cũng không đến nỗi quá đáng 
như ông Thông 
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Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/08/vu-minh-giang-gs-tskh-pho-bt-d%e1%ba%a3ng-%e1%bb%a7y-pgd-dhqg-ha-n%e1%bb%99i-khong-co-kh%e1%ba%a3-nang-ph%e1%ba%adn-bi%e1%bb%87t-gs-d%e1%bb%8fm-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%bb%8fm-de-d/?replytocom=1888#respond�

	Bà Trần Thị Luyến
	UBà Trần Thị Luyến – “GS.TS” – nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủy sản Nha Trang – HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y – THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2009-1014U
	UgiaosudomU đã nói


	Bùi Chí Bửu
	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 2009-1014U

	BÙI VĂN MIÊN
	UỨng viên (PGS rất dỏm) BÙI VĂN MIÊN: Trưởng phòng QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC + Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM + Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 2002 -2003 + Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM 1980-1982 + Huy hiệu thành phố 1976-1981 + Huy chương và...
	Utien sy domU says:
	UJIPVU đã nói
	Có mộ phản hồi tới “Ứng viên (PGS rất dỏm) BÙI VĂN MIÊN: Trưởng phòng QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC + Trưởng Bộ môn PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM + Giáo viên giỏi cấp Bộ năm học 2002 -2003 + Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM 1980-1982 + Huy hiệu thành phố 1976-1...
	1. Tuan Ngoc@ đã nói


	Đặng Vạn Phước
	UĐặng Vạn Phước – “GS.TS” – nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM – UVHĐHH ngành YU
	UinhainhaU says:
	25 phản hồi tới “Đặng Vạn Phước – “GS.TS” – nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM – UVHĐHH ngành Y”
	1. Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom3U đã nói
	o UboxitvnU đã nói
	2. Ugiaosudom4U đã nói
	o Tan Hoa đã nói
	3. Mike đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	4. Mike đã nói
	o Uchim_nhonU đã nói
	 Mike đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	5. micti đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 Mike đã nói
	6. Mike đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	 TCHHGD đã nói
	 micti đã nói
	 Mike đã nói
	7. Đại Việt đã nói
	8. Đại Việt đã nói


	Hà Văn Quyết
	UÔ. Hà Văn Quyết – “GS.TS” – Trưởng BM Ngoại, ĐH Y Hà Nội, ủy viên hội đồng học hàm ngành YU
	UinhainhaU says:
	UJIPVU đã nói


	Hoàng Trọng Kim
	UHoàng Trọng Kim – “GS.TS.BSCK2″ – Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM – UVHĐHH ngành Y – Phó chủ tịch Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm si...
	10 phản hồi tới “Hoàng Trọng Kim – “GS.TS.BSCK2″ – Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Tp.HCM – UVHĐHH ngành Y – Phó chủ tịch Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Quốc gia VN, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch N...
	1. Ugiaosudom4U đã nói
	2. Mike đã nói
	o Hội Toán Học đã nói
	 GM đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	 vuhuy đã nói
	 Ugiaosudom4U đã nói
	 UgiaosudomU đã nói
	3. Tiến Sư Giáo Sĩ đã nói


	Lê Bách Quang
	ULê Bách Quang – “GS.TS” – Chủ tịch Tổng Hội Ký sinh trùng Y học Việt Nam – Phó viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng – UVHĐHH ngành YU
	UinhainhaU says:


	Lê Quang Nghĩa
	ULê Quang Nghĩa – “GS.TS” – Phó Giám đốc BV Bình Dân TPHCM – Chủ tịch Hội Tiêu hoá TPHCM – UVHĐHH ngành YU
	UinhainhaU says:


	Ngô Hữu Tình
	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 2009-1014:U
	 U@JIPVU đã nói


	Nguyễn Hữu Bảo
	UỨng viên (PGS rất dỏm) Nguyễn Hữu Bảo: Phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Thủy Lợi + uỷ viên ban chấm hành Hội Ứng dụng toán học Việt Nam và thành viên hội Đập cao của Thuỷ LợiU
	/
	UinhainhaU says:
	UJIPVU đã nói


	Nguyễn Hữu Quang
	UNguyễn Hữu Quang – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Học trò của GS kém và gian dối Đào Trọng ThiU
	UTS_Dom2010U says:
	UHội Viên.Hội Toán HọcU says:
	Có mộ phản hồi tới “Nguyễn Hữu Quang – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Học trò của GS kém và gian dối Đào Trọng Thi”
	1. Hạ Trắng đã nói


	Nguyễn Lân Việt
	UNguyễn Lân Việt – “GS.TS” – Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam – UVHĐHH ngành Y – Em ruột GS dỏm cấp 3 và phản cảm Nguyễn Lân Dũng (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...
	UinhainhaU says:


	Nguyễn Thanh Nam
	UNguyễn Thanh Nam – “PGS.TS” – Viện trưởng Viện nghiên cứu Đào tạo Kinh tế – Tài chính – có hành vi bảo kê cho những đối tượng mua bằng dỏm từ trường dỏmU
	UinhainhaU says:
	5 phản hồi tới “Nguyễn Thanh Nam – “PGS.TS” – Viện trưởng Viện nghiên cứu Đào tạo Kinh tế – Tài chính – có hành vi bảo kê cho những đối tượng mua bằng dỏm từ trường dỏm”
	1. Ugiaosudom4U đã nói
	2. Ugiaosudom4U đã nói
	3. GM đã nói
	o UnguoiquaduongU đã nói
	4. UnguoiquaduongU đã nói


	Nguyễn Văn Đĩnh
	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 đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014U
	2 phản hồi tới “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 đồng CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 20...
	1. UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói
	2. UTạp Chí Blogger Dỏm Việt NamU đã nói


	Ô Lê Năm
	UÔ Lê Năm – “GS.TS” – Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia – ủy viên hội đồng học hàm ngành YU
	UJIPVU đã nói


	Ô Nguyễn Minh Hiển
	UÔ Nguyễn Minh Hiển – “PGS.TS” – Nguyên bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nguyên hiệu trưởng trường ĐHBK Hà NộiU
	UgiaosudomU đã nói
	2 phản hồi tới “Ô Nguyễn Minh Hiển – “PGS.TS” – Nguyên bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nguyên hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội”
	1. Zhang đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói


	Ô. Trần Văn Sáng
	UÔ. Trần Văn Sáng – “GS.TS” – Trưởng bộ môn lao, Trường Đại học Y Hà Nội – ủy viên hội đồng học hàm ngành Y?U
	UJIPVU đã nói
	Có mộ phản hồi tới “Ô. Trần Văn Sáng – “GS.TS” – Trưởng bộ môn lao, Trường Đại học Y Hà Nội – ủy viên hội đồng học hàm ngành Y?”
	1. Lê Phi Hùng đã nói


	Tôn Thất Nguyễn Thiêm
	UTôn Thất Nguyễn Thiêm – “GS.TS” – “Cộng tác viên” ĐHQG Hà Nội + ĐHQG TPHCM + ĐH Hoa Sen – Giám đốc chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ quản trị kinh doanh của United Business Institutes (UBI) liên kết với Đại học Hoa Sen (TPHCM), Đại học Quốc gia H...
	10 phản hồi tới “Tôn Thất Nguyễn Thiêm – “GS.TS” – “Cộng tác viên” ĐHQG Hà Nội + ĐHQG TPHCM + ĐH Hoa Sen – Giám đốc chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ quản trị kinh doanh của United Business Institutes (UBI) liên kết với Đại học Hoa Sen (TPHCM), Đạ...
	1. Tuan Ngoc@ đã nói
	2. UBS Hồ HảiU đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	o Hội Toán học đã nói
	 UBS Hồ HảiU đã nói
	 TCHHGD. đã nói
	 TCHHGD. đã nói
	3. Utruth-tellerU đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói
	4. UKanU đã nói


	Trần Công Toại
	UỨng viên (dỏm và phản cảm) Trần Công Toại – “PGS.TS”- Phó trưởng Bộ môn mô – phôi – di truyền học, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM – tự xưng là chuyên gia di truyền học – thành viên của ủy ban nghiên cứu khoa học của Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch ...
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