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Kính gửi PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng và Độc giả, 

Căn cứ đề nghị của the Board, và nội dung tranh luận 
giữa PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng với Editors của JIPV, 
JIPV xin tuyên bố XÓA DỎM VĨNH VIỄN đối với 
PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, vì đương sự vừa công bố 
một công trình trên CARBOHYD POLYM, TOP 5 
trong Applied Chemistry , vào tháng 7 năm 2010 (theo 
tiêu chuẩn 1.1). 

Hình ảnh, bài viết liên quan đến quá trình xét dỏm đối 
với đương sự đã được xóa khỏi JIPV.  

JIPV xin chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng. Xin 
chân thành cảm ơn phản biện của đương sự và the 
Board. 

Trân trọng, 

JIPV 
===============================================================
============= 

@Nguyen Anh Dzung, TuaVan, giaosudom4, chim_nhon: 
Bác vui lòng xem lại “thời gian” như ME4 và chim_nhon đã 
đề cập. PGS.TS Nguyễn Anh Dũng sẽ được xem xét xóa dỏm 
vĩnh viễn (vừa được bài TOP 5, 5 tháng sau ngày được 
phong PGS dỏm). JIPV xin chúc mừng anh, tuy nhiên JIPV 
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sẽ không có lời xin lỗi theo yêu cầu của ứng viên (như nhận 
xét của ME4). Xin cảm ơn Giaosudom4 và Chim_nhon.  
Thông tin vế CARBOHYD POLYM 

Journals 1 – 20 (of 64) 
   

[ 1 | 2 | 3 | 4 ] 
    

Page 1 of 4 

 
Ranking is based on your journal and sort 

selections.  

Ma
rk 

Ra
nk 

Abbreviated 
Journal Title 

(linked to 
journal 

information) 

ISS
N 

JCR Data  EigenfactorTM 
Metrics  

Tot
al 

Cite
s 

Imp
act 

Fact
or 

5-
Year 
Imp
act 

Fact
or 

Immedi
acy 

Index 

Artic
les 

Cit
ed 

Hal
f-

life 

Eigenfact
orTM

Article 
Influenc

e 
Score 

TM 
Score 

 1 ADV SYNTH 
CATAL 

161
5-
415
0 

101
94 5.187 5.477 0.857 384 3.6 0.04647 1.524 

 2 CATAL 
TODAY 

092
0-
586
1 

201
94 3.526 3.659 0.462 504 6.5 0.05007 0.966 

 3 J COMB 
CHEM 

152
0-
476
6 

294
3 3.450 2.990 0.641 142 4.1 0.00937 0.674 

 4 
FOOD 
HYDROCOL
LOID 

026
8-
005
X 

453
6 3.196 3.556 0.713 293 5.3 0.01011 0.730 

 5 CARBOHYD 
POLYM 

014
4-
861
7 

973
0 3.167 3.469 0.587 465 5.7 0.02152 0.737 

 6 FOOD CHEM 

030
8-
814
6 

228
20 3.146 3.606 0.800 1127 4.4 0.05890 0.749 

 7 014DYES 522 2.855 3.075 0.795 215 4.3 0.01395 0.634 

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=5&journal=CARBOHYD+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&cursor=21�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&cursor=41�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&cursor=61�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ADV+SYNTH+CATAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ADV+SYNTH+CATAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=2&journal=CATAL+TODAY�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=2&journal=CATAL+TODAY�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=3&journal=J+COMB+CHEM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=3&journal=J+COMB+CHEM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=4&journal=FOOD+HYDROCOLLOID�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=4&journal=FOOD+HYDROCOLLOID�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=4&journal=FOOD+HYDROCOLLOID�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=5&journal=CARBOHYD+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=5&journal=CARBOHYD+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=6&journal=FOOD+CHEM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=7&journal=DYES+PIGMENTS�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&cursor=21�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&cursor=61�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HELP&help_context=2.7�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HELP&help_context=2.18�


PIGMENTS 3-
720
8 

 7 

 8 
MICROPOR 
MESOPOR 
MAT 

138
7-
181
1 

111
79 2.652 3.168 0.795 492 4.8 0.03431 0.780 

 9 SEP PURIF 
REV 

154
2-
211
9 

110 2.615 2.688 0.444 9 3.8 0.00059 0.885 

 10 J AGR FOOD 
CHEM 

002
1-
856
1 

563
40 2.469 3.051 0.303 1588 7.0 0.10382 0.669 

 11 
COMB 
CHEM HIGH 
T SCR 

138
6-
207
3 

127
4 2.464 2.248 0.625 88 4.3 0.00464 0.581 

 12 
REACT 
FUNCT 
POLYM 

138
1-
514
8 

365
7 2.461 2.626 0.388 129 5.2 0.01026 0.641 

 13 
J FOOD 
COMPOS 
ANAL 

088
9-
157
5 

256
3 2.423 2.913 0.519 133 5.1 0.00674 0.669 

 14 TOP CATAL 

102
2-
552
8 

366
5 2.379 2.971 0.233 262 5.5 0.01305 0.912 

 15 
FUEL 
PROCESS 
TECHNOL 

037
8-
382
0 

381
7 2.321 2.849 0.441 211 5.5 0.01169 0.823 

 16 
ORG 
PROCESS 
RES DEV 

108
3-
616
0 

255
5 2.238 2.061 0.335 188 4.8 0.00881 0.568 

 17 
FOOD 
ADDIT 
CONTAM A 

026
5-
203

414
1 2.131 2.527 0.226 177 6.3 0.00973 0.610 

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=8&journal=MICROPOR+MESOPOR+MAT�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=8&journal=MICROPOR+MESOPOR+MAT�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=8&journal=MICROPOR+MESOPOR+MAT�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=9&journal=SEP+PURIF+REV�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=9&journal=SEP+PURIF+REV�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=10&journal=J+AGR+FOOD+CHEM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=10&journal=J+AGR+FOOD+CHEM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=11&journal=COMB+CHEM+HIGH+T+SCR�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=11&journal=COMB+CHEM+HIGH+T+SCR�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=11&journal=COMB+CHEM+HIGH+T+SCR�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=12&journal=REACT+FUNCT+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=12&journal=REACT+FUNCT+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=12&journal=REACT+FUNCT+POLYM�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=13&journal=J+FOOD+COMPOS+ANAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=13&journal=J+FOOD+COMPOS+ANAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=13&journal=J+FOOD+COMPOS+ANAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=14&journal=TOP+CATAL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=15&journal=FUEL+PROCESS+TECHNOL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=15&journal=FUEL+PROCESS+TECHNOL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=15&journal=FUEL+PROCESS+TECHNOL�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=16&journal=ORG+PROCESS+RES+DEV�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=16&journal=ORG+PROCESS+RES+DEV�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=16&journal=ORG+PROCESS+RES+DEV�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=17&journal=FOOD+ADDIT+CONTAM+A�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=17&journal=FOOD+ADDIT+CONTAM+A�
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=17&journal=FOOD+ADDIT+CONTAM+A�


X 

 18 MOL 
DIVERS 

138
1-
199
1 

649 2.071  0.689 45 4.2 0.00214  

 19 CARBOHYD 
RES 

000
8-
621
5 

130
24 2.025 2.166 0.448 368 >10

.0 0.01858 0.526 

 20 
PLANT 
FOOD HUM 
NUTR 

092
1-
966
8 

101
2 2.016 2.178 0.417 48 >10

.0 0.00139 0.439 

Xin lỗi:

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 10:18 sáng và tập tin được lưu ở 

 Theo phản hồi thì ứng viên đã không nhận được 
thông báo của JIPV qua email. Nếu sự thật là như thế thì 
chúng tôi thành thật xin lỗi ứng viên. Chúng tôi sẽ rút kinh 
nghiệm và sẽ cẩn thận hơn trong thời gian tới. 

Volume 1. 
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.  

39 phản hồi tới “(xóa dỏm vĩnh viễn) PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – Trường Đại 
học Tây Nguyên: PGS.TS, Trưởng Bộ môn Sinh học thực vật, Giám đốc Trung 
tâm Sinh học” 

1. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 5:08 sáng  

Toi la PGS.TS. Nguyen ANh Dung (Nguyen Anh Dzung, Tay Nguyen Uni.). Toi rat buc 
suc cach lam viec cua trang Web nay. Neu ban muon search bai cua toi xin vui long dung 
ten tieng Anh: Nguyen Anh Dzung or Dzung, N. A. Hien nay tren google co 2 bai SCI 
vua published. De nghi ban lien he voi NCS hoi ve toi va co loi xin loi toi tren online. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:20 sáng  
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Để rộng đường dư luận, tôi xin công bố kết quả tìm kiếm trên google cũng như 
Scopus như sau: 

Dzung, N.A., Khanh, V.T.P., Dzung, T.T., “Research on impact of chitosan 
oligomers on biophysical characteristics, growth”, development and drought 
resistance of coffee , Carbohydrate Polymers, 2010 (Article in Press) 

Vì status của bài này là Article in Press nên tra Web of Science ko ra. 

Chất lượng tạp chí: 

For 2009, the journal CARBOHYDRATE POLYMERS has an Impact Factor of 
3.167. 
CHEMISTRY, APPLIED 64 5 Q1 
CHEMISTRY, ORGANIC 57 14 Q1 
POLYMER SCIENCE 76 12 Q1 
(Category Name – Total Journals in Category – Journal Rank in Category – 
Quartile in Category) 

Bác nào/ứng viên tìm được bài còn lại như ứng viên đã nói ở trên thì bổ sung nhé. 
Toàn board thảo luận xem có xoá dỏm hoặc hạ giảm cấp được ko. Thanks! 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 6:26 sáng  

Cám ơn bác Dzung đã có phản biện. Tôi đã kiểm tra lại thông tin bác vừa nêu thì tôi chỉ 
tìm được 1 bài SCI thôi, không phải là 2 bài như bác vừa nêu. Bài này cũng chỉ Available 
online 7 August 2010 trong khi đó việc đề cử đã diễn ra trước đó 2 tháng nên thông tin 
mà JIPV công bố ở trên là chính xác nên tôi xin thay mặt JIPV từ chối gửi lời xin lỗi đến 
bác. 

Từ ngày 7/8/2010, bác có 1 bài SCI xuất hiện online trên Sciencedirect chứ cũng chưa 
xuất hiện trên hệ thống thông tin ISI. Đó là bài này: 

Research on impact of chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, 
development and drought resistance of coffee 

Nguyen Anh Dzunga, Corresponding Author Contact Information, E-mail The 
Corresponding Author, Vo Thi Phuong Khanhb, E-mail The Corresponding Author and 
Tran Trung Dzungc 

a Biological Plant Department, Faculty of Agriculture, Tay Nguyen University, 567 Le 
Duan Street, Buon Ma Thuot City, Viet Nam 
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&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1458837500&_rerunO
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&md5=324137bec6898fb139858cf16ab38cd4&searchtype=a 

Tôi cũng xác nhận cho bác được biết rằng, tạp chí CARBOHYDRATE POLYMERS là 
tạp chí TOP trong chuyên ngành Chemistry, applied  

For 2009, the journal CARBOHYDRATE POLYMERS has an Impact Factor of 3.167. 

This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact 
Factor. 

Category Name Total Journals 
in Category Journal Rank 
in Category Quartile 
in Category 
CHEMISTRY, APPLIED 64 5 Q1 
CHEMISTRY, ORGANIC 57 14 Q1 
POLYMER SCIENCE 76 12 Q1 

Vì vậy, tôi đảm bảo với bác rằng, bác sẽ được xóa danh hiệu dỏm theo tiêu chí 1.1 của 
JIPV. Xin bác xem thêm về tiêu chuẩn xét dỏm ở đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-
chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/ 

Nhân đây tôi cũng chúc mừng bác đã có một article nằm ở tạp chí chất lượng TOP. Hy 
vọng rằng bác sẽ còn có nhiều articles hơn nữa và nâng tầm của mình trên con đường 
khoa học. Ngoài ra, mong bác hiểu cho motivation của các thành viên khi lập ra tạp chí 
JIPV này. Mục đích cũng chỉ mong muốn đưa khoa học Việt Nam phát triển lành mạnh 
mà thôi. 

Xin chúc bác nhiều sức khỏe và thành công 

Best regards, 
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Trả lời  

3. TuaVan đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:01 sáng  

Tôi nghĩ GS Dũng nên xác nhận GS có nhận được email của JIPV không? nếu có thì GS 
đã phản biện cách nay mấy tháng rồi và GS không thể yêu cầu xin lỗi được Nếu không 
thì Editor bài ấy nên đưa ra bằng chứng là đã gởi email cho GS Dũng. 

Dù sao cũng xin chúc mừng GS đã có bài báo khá cao. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:22 sáng  

Qua trường hợp này mới thấy quy định người đề cử phải gửi bài cho ứng viên và 
các tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét, rồi public review là rất chuẩn xác. Có 
như thế ứng viên khi bị phong dỏm, rất dỏm, yếu, kém, vv… phải tâm phục, khẩu 
phục. 

Qua đây, nếu bsngoc có vào JIPV thì đọc trường hợp này sẽ thông cảm cho JIPV 
hơn. 

Trả lời  

4. chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:29 sáng  

Xin bổ sung thêm publication của ứng viên để The Board thảo luận: 

- Các công trình khoa học tiêu biểu: 
+ Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đình Huyên, Trần Tích Cảnh, Nguyễn Quốc Hiến: Nghiên 
cứu cố định Trypsin trong gel chitosan-HEMA, Tạp chí khoa học công nghệ, 37(1), trang 
10 – 15, 1999. 
+ Nguyen Anh Dung, Vo Thi Phuong Khanh: Effect of oligoglucosamine and salicyden – 
oligoglucosamine on the growth inhibition of E.coli bacteria, Advances in Chitin Science, 
VII, 240 – 243, 2003. 
+ Nguyen Anh Dung, Nguyen Tien Thang: Effect of oligoglucosamine on the growth anh 
development of peanut (Arachis hypogea L), Proceedings of the Asia Pacific on Chitin, 
Chitosan Symposium, Singapore, ISBN: 981-05-0904-9, 1-5,2004. Tapj chis Sinh hocj, 
27(3), 50-54, 2005. 
+ Nguyen Anh Dung, Vo Thi Phuong Khanh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Pham Thi Anh 
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Hong: Study on effects of chitosan, chitosan oligomer and their devivatives on the growth 
inhibition of pathogenous fungi Phytopthora capsici and application for biocontrol black 
pepper, Advances in Chitin Science anh Technology, ISBN: 89 – 5708 – 110 – 0, 505 – 
507, 2006. 
+ Nguyen Van Nam, Woo-Jin Jung, Hoon Hwang Bo, Kil-Yong Kim, Nguyen Anh 
Dung, and Ro-Dong Park: Screening of chitinolytic and chitosanolytic fungi and the 
application for controlling plantparasitic nematod Meloidogyne sp, Advances in Chitin 
science and Technology, ISBN:89-5708-110-0, 254-256, 2006. 

Comment: Những bài này không phải là ISI. 

Nguồn: http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=16190&opt=brpage 

Trả lời  

5. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 10:04 sáng  

Xin chao forum 

Toi khong nhan duoc email cua web nay. neu co toi da phan ung ngay. Toi con bai nay 
Journal of the chinese Chemical Society, 2010, 57, 857-863 (SCI), Bai Radiation Physics 
and Chemistry, 1995 ma cac ban search thay la cua toi khi con la NCS cua DH KHTN 
Tp. HCM. Cac ban search CRC press, Taylor & Francis, 2010. Book: Chitin, chitosan, 
oligosaccharides, Biological activities and applications. I was a only Vietnamese 
contributor of this international book (chapter 42). I was a keynote speaker and int. 
member of committee of 7th Asia pacific chitin chitosan symopisum, Busan, Korea,2006, 
of 11th international chitin chitosan conference, Tapei, Taiwan, 2009; keynote speaker of 
european of chitin chitosan conference, Turkey, 2007. Toi se la co-chair of 9th asia 
pacific chitin chitosan symposium, Nha Trang, Viet Nam, 2011. Toi la nguoi PA va mang 
hoi nghi nay ve VN. Neu can minh chung gi toi se cung cap. 
Tran trong cam on. 

Nguyen Anh Dzung 

====================== 
JIPV@: Ngôn ngữ trên JIPV là tiếng Việt có dấu, hoặc tối thiểu là tiếng Anh. Tác 
giả vui lòng lưu ý cho. Comments sai quy định sẽ bị xóa. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:50 chiều  
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Bác nói bài của tạp chí Radiation Physics and Chemistry, 1995 là của bác. Vậy 
xin cho hỏi, thời gian bác làm NCS từ năm nào đến năm nào? Theo tôi biết thì bác 
làm NCS sau năm 1995 mà. Giả sử bài báo đó là của bác vậy cho hỏi tại sao trong 
phần khai báo công trình tiêu biểu của bác ở đây không có bài báo này mà lại có 
những bài trong nước kém uy tín hơn nhiều? 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=16190&opt=brpage 

Còn việc gửi mail cho bác thì quy định của JIPV là tất cả những ứng viên đề cử 
đều được gửi mail tham gia phản biện. Việc mail có đến nơi bác hay không thì tôi 
không biết được vì từ trước đến giờ chưa ai có thắc mắc về việc này cả. Hơn nữa 
ở thời điểm JIPV xét bác thì dù bác có phản ứng thì tôi nghĩ kết quả cũng không 
thay đổi vì lúc đó chắc chắn bác cũng chưa có những evidences để chứng minh 
bác có bài. 

Ví dụ, cho đến hiện nay bác nói rằng bác có bài ở Journal of the chinese Chemical 
Society, 2010, 57, 857-863 thì JIPV sẽ chưa thể công nhận vì tạp chí này mới 
publish online volume 57 đến trang 741 thì làm sao JIPV có thể xác nhận thông 
tin của bác được. 
http://chemistry.org.tw/public_jour_elec.php?flag=latest 

Trả lời  

 Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:25 chiều  

JIPV@: Comment đã bị xóa vì sai quy định của JIPV. 

Trả lời  

 Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:47 chiều  

JIPV@: Comment đã bị xóa vì sai quy định của JIPV. 

Trả lời  

 Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:06 chiều  

Bài published trên Radiation Physis & Chemistry, 1995 tôi không đưa vào 
công trình tiêu biểu khi xét PGS vì theo yêu cầu ứng đơn cần viết review 
4-5 công trình tiêu biểu. Toi chọn 4-5 bài cùng nhóm chitin, chitosan viết 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=16190&opt=brpage�
http://chemistry.org.tw/public_jour_elec.php?flag=latest�
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/?replytocom=835#respond�
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/comment-page-1/#comment-839�
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/?replytocom=839#respond�
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/comment-page-1/#comment-842�
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/?replytocom=842#respond�
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/comment-page-1/#comment-846�


sẽ nổi bật hơn. Nếu đưa bài này vào thì chỉ có 01 bài về cải biến tinh bột 
nên không logic. Ban có thể kiểm tra luận án của tôi tại Thư viện QG, 
hoặc ĐH KHTN. Luu ý tôi làm NCS 1995-2001. Chứ không phải thông 
tin bạn nói 1998-2002. 
Bài trên JCCS theo đường link: chemistry.org.tw/public_jour_elec.php?… 
hoặc bạn chỉ cần gõ Nguyen Anh Dzung, chitosanase, JCCS là có ngay. 
Làm sao tôi có thể gửi CV cho các bạn ? 

Trân trọng cảm ơn. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:53 chiều  

Vâng, tôi xác nhận là bác có bài này: 

Purification and Characterization of a Chitosanase and a Protease 
by Conversion of Shrimp Shell Wastes Fermented by Serratia 
Marcescens Subsp. Sakuensis TKU019 
Tzu-Wen Liang, Yi-Hsuan Kuo, Pei-Chen Wu, Chuan-Lu Wang, 
Nguyen Anh Dzung and San-Lang Wang* 

Time courses of chitosanase and protease production in a culture of 
S. marcescens subsp. sakuensis TKU019 on shrimp shell 
containing media: (▲) chitosanase activity (mU/mL); (●) protease 
activity (mU/mL); (–○–) pH; (□) OD660. 
Published online: June 09, 2010 

Bài này vẫn còn nằm trong nội bộ tạp chí nên chưa thấy link ở bên 
ngoài. 

Trả lời  

 giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:04 chiều  

http://proj3.sinica.edu.tw/~chem/servxx6/files/paper_13440
_1276052995.pdf 

Trả lời  

6. TuaVan đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 12:28 chiều  

Kính thưa Giáo Sư, 

tất cả các bài của GS chỉ có 1 bài (mà GS không phải là tác giả quan trọng) là có citation 
trên google, thêm nữa GS chỉ mới có bài trên ISI năm nay điều ấy nói lên lâu nay GS là 
incompetent theo tiêu chí của JIPV. 

Nguyen Van Nam, Woo-Jin Jung, Hoon Hwang Bo, Kil-Yong Kim, Nguyen Anh Dung, 
and Ro-Dong Park: Screening of chitinolytic and chitosanolytic fungi and the application 
for controlling plantparasitic nematod Meloidogyne sp, Advances in Chitin science and 
Technology, ISBN:89-5708-110-0, 254-256, 2006. 

only 2 cites 

Các chức danh tổ chức hội nghị, làm speakers quan trọng khi mà GS không có impact 
(citation zero) khi đưa vào thành tích CV của mình thì giới GS các nước họ sẽ cười. Ngay 
1 vị BS GD bệnh viện nỗi tiếng tiếng Anh hạn chế, không làm khoa học bao giờ mà thế 
giới họ còn mời làm Chairman nữa mà, họ vì lịch sự hay khuyến khích thế giới thứ 3 mà 
thôi. 

Nhìn vào công trình của họ Kim như bài sau 

Effect of chitosan on the biological properties of sweet basil (ocimum basilicum L.) Kim, 
H.-J., Chen, F., Wang, X., Rajapakse, N.C. 2005 Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 53 (9), pp. 3696-3701 Cited 26  

Anh ta có ít nhất 5 bài, bài nào cũng hơn 10 cited. 

Vì vậy theo tôi GS Dzung với PhD trong nước và phấn đấu như thế rất quý, và JIPV có lẽ 
sẽ đưa bác ra khỏi danh sách GS dỏm, nhưng GS nên đưa CV mình công khai, và xóa các 
cái speakers hội nghị ấy đi. 

Trả lời  

o Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:34 chiều  

JIPV@: Comment đã bị xóa vì sai quy định của JIPV. Nếu tác giả tiếp tục vi 
phạm thì tác giả sẽ mất quyền comment trên JIPV. 

Trả lời  

7. giaosudom4 đã nói 
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Tháng Chín 13, 2010 lúc 1:53 chiều  

Đề nghị bác Dzung sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, nếu không sẽ mất quyền 
comment. 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:04 chiều  

Tôi nghĩ JIPV nên linh hoạt chuyện comment không có dấu hoặc tiếng Anh đi. Có 
bác ấy không làm việc trên máy tính nhiều, hoặc gõ “mổ cò” nên ngại viết có dấu. 
Tiếng Anh cũng thế, có thể bác ấy quen dùng tiếng Anh để trao đổi với đối tác, 
đồng nghiệp (?). Tất cả hãy linh hoạt, bỏ qua những tiểu tiết để nghe ứng viên 
phản biện như thế nào. 

Trừ trường hợp xúc phạm, lăng mạ, … thì phải xoá comment thôi. 

Trả lời  

8. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:16 chiều  

Bài JCCS: chemistry.org.tw/public_jour_elec.php?… hoặc gõ Nguyen ANh Dzung, 
chitosanase, JCCS trên google sẽ hiện ra bài này. 

Trả lời  

9. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:28 chiều  

Ở Việt Nam đánh đồng bài trong nước, SCI, hội nghi quốc gia, quốc tế như nhau. Nên đa 
số chúng tôi ít chú ý submit cho tạp chí SCI. Gần đay tôi mới chú ý. Vả lại chỉ đến gần 
đây VN mới lấy được các bài báo mới nhất để viết bài. Trước đây không có để mà viết. 
Đôi điều chia sẻ với forum. 

Trân trọng. 

Trả lời  

10. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 2:42 chiều  
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Không biết các bạn có nhận được thông tin phản hồi trước không ? Tôi gõ lại: 

Tôi làm NCS trong nước tại KHTN Tp. HCM chính xác hơn là 1994-2001, không phải 
1998-2002. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cố định enzyme từ polysaccharides 
bằng KT chiếu xạ. Tôi là chủ yếu ở Viện NC Hạt Nhân Đa Lạt. Nghiên cứu đầu tiên là 
cải biến tinh bột bằng ghép chiếu xạ và cố định urease (publíhed on Radiat Phys. Chem, 
1995). Nhưng sau thấy nhược điểm của tinh bột, tôi chuyển sang làm với chitin và 
chitosan cho đến ngày nay. Bài này tham dự Hội nghị Quố tế về bức xạ hạt nhân tai 
Turkey, sau được review và published trên Radiat Phys. Chem, 1995. 
tôi copy một đoạn CV: 
CURRICULUM VITAE 

Personal Information 

Name (Surname, first name):NGUYEN ANH DZUNG Assoc. Professor, Ph.D. in 
Biochemistry. 
Date of Birth (Day/Month/Year)….7/10/1966……………….Place of Birth: Yen Bai 
Province 
Nationality:…………………………Vietnamnese…………………..Sex (M/F): Male 
Office address: Centre for Biotechnology, Tay nguyen University, 565-Le Duan St., 
Buon Ma Thuot City, DakLak, Vietnam 
Position: Director of Biotechnology Center, Head of Plant Biology Department. 
Telephone Number: 84(50) 859051/ Mobile: 0905426524 
Email Address (if available): nadzung@dng.vnn.vn 
The title of Ph.D Thesis: Modification of starch, chitin and chitosan as carier for 
immobilizing enzymes and cells by radiation technique. 
Publications: All applicants are asked to submit, a list of all scientific and technical 
publications. 
The title of Publications Names of Journal Years 
1/ Immobilization of urease on grafted starch by radiation method 
Radiation Physis and Chemistry, Elsevier Sci.,vol. 46, No. 4, pp. 1037-1042 1995 
2/ Immobilization of trypsin on the starch prepared by radiation grafting method Journal 
of Science and Technology, Vol. 35, pp.10-13.(Vnmese) 1997 
3/ Photografting acrylic acid onto chitin film by ultra violet radiation. 
Journal of Chemistry, Vol.36, No.2, pp. 61-63 (English) 1998 
4/ Immobilization of trypsin in chitosan-g-HEMA hydrogels by irrdiation technique 
Journal of Science and Technology, 10-15 pp. 1999 
5/ Preparation of chitosan-g-HEMA hydrogels by radiation technique, 
Proceedings of 3 th National Conference on Physics and Nuclear Technique, Dalat, pp. 
642-645 1999 
6/ Immobilization of trypsin on chitin-g-AAc by radiation technique, 
Proceedings of National Conference on Biotechnology, pp.505-510 1999 
7/ Study on immobilizing trypsin and cellulase on grafted starch by covalent binding 
method 
Proceedings of National Conference on Physics and Nuclear Technique, pp.647-651 1999 
8/ Preparation of oligoglucosamine and salicyden-oligoglucosamine for agricultural and 

mailto:nadzung@dng.vnn.vn�


medical applications Proceedings of scientific Conference of The Tropical Biological 
Insititute, Vietnam, pp. 162-169 11/2001 
9/ Effects of oligoglucosamine prepared by enzyme degradation on growth of soy bean, 
Advances of Chitin Science, Vol. 5, pp. 463-467 2002 
10/ Preparation chitosan-PVA cross-linking for artificial skin. IAEA research contract 
report. 1999 
11/ Effects of oligoglucosamine on the growth and development of maize. Proceedings of 
the 1 st National Agro-forest- fishery Conference, Ha noi, 10/2003, Agricultural 
Publisher, pp. 177-179. 
2003 
12/ Effects of oligoglucosamine and salicyden-oligoglucosamine prepared from sea waste 
by enzyme technology on the 
growth of escherichia coli bacteria. 
Proceedings of International Chitin & Chitosan Conference, Motreal, Canada, August, 
2003 
Advances in Chitin science, Vol. VII, pp. 240-242 
2004 
13/ Effect of chitosan, oligoglucosamine and modified oligoglucosamine on the growth 
inhibition of Fusarium sp. Fungi. Proceeding of 6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan 
Symposium, Singapore. May, 2004 
14/ Effects of oligoglucosamine on the growth and development of peanut. Proceeding of 
6th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, Singapore. May, 2004 
15/ Study on immobilization of Bacillus subtilis into cross- linking chitosan gel. 
Scientific works for developing of Agriculture and Rural ofThe Central Highland , 
Agricultural Publisher, Ha noi, 2004, pp. 173-178. 
2004 
16/ Applications of chitin and chitosan in Vietnam Proceedings of GSM-NRL 
International Symposium: Chonam National University, Gwanju, Korea, pp. 46-47.  

2005 
17/ Study of oligoglucosamine effects on the growth and development of peanut plants. 
Journal of Biology, No. 3, vol. 27, pp. 50-54. 2005 
18/ Immobilization of urease in chitosan-g.co. HEMA by radiation method Proceedings 
of National Conference on Life Science, Hanoi, Vietnam 2005 
19/ Vietnam National Environmental Prize of Year, 2005 Ministry of Environment and 
Resource, Vietnam 2005 
20/ Gold award of Sony Green Ministry of Environment and Resource, Vietnam 2004 
21/ Application of chitin and chitosan for agriculture in Vietnam J. Chitin & Chitosan, 
10(3),109-113 2005 
22/ Applications of chitin and chitosan in Vietnam, Proceedings of Science and 
Technology in Glucosamine saccharide materials GSM-NRL International Symposium, 
Gwangju, Korea, 46-47, 2005. 
2005 
23/ Study on effects of chitosan, chitosan oligomer and their devivatives on the growth 
inhibition of pathogenous fungi Phytopthora capsici and application for biocontrol black 
pepper Advances in Chitin Science and Technology, ISBN: 89-5708-110-0, 505-507. 



2006 
24/ Screening of chitinolytic and chitosanolytic fungi and the application for controlling 
plant-parasitic nematod Meloidogyne sp Advances in Chitin science and Technology, 
ISBN: 89-5708-110-0, 254-256. 
2006 
25/ Study on effects of chitosan oligomer on the growth development and disease 
resistance of rice Advances in Chitin Science and Technology, ISBN: 89-5708-110-0, 
381-383. 
2006 
26/ Chitosan and their derivatives as prospective biosubstances for developing 
sustainable eco-agriculture Advances in Chitin Science, Vol X, 453-459. 2007 
27/ Study on hydrolysis of chitosan by cellulase combined with gamma irradiation. 
Advancens in Chitin Science, vol. X, 96-101. 2007 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 3:21 chiều  

Xin chân thành bác đã phản biện JIPV. 

Rất hoan nghênh bác đã công khai publication để mọi chuyện đều rõ ràng. Qua 
publication bác công bố, tôi kiểm tra có bài này là ISI ở thời điểm công bố: 
1/ Immobilization of urease on grafted starch by radiation method 
Radiation Physis and Chemistry, Elsevier Sci.,vol. 46, No. 4, pp. 1037-1042 1995 

Radiation Physics and Chemistry 
Country: Netherlands 
Subject Area: Physics and Astronomy 
Subject Category: Radiation 
Publisher: Elsevier BV. Publication type: Journals. ISSN: 0969806X 
Coverage: 1978-1979, 1982-2009 
H Index: 35 

Thực ra các Editors của JIPV đã tìm được bài này rồi: 

Nguyễn Anh Dũng địa chỉ ở HO CHI MINH UNIV, FAC BIOL, THANH PHO 
HO CHI MINH, VIETNAM 

Title: IMMOBILIZATION OF UREASE ON GRAFTED STARCH BY 
RADIATION METHOD 
Author(s): DUNG NA, HUYEN ND, HANG ND, et al. 
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 4-6 
Pages: 1037-1042 Part: Part 2 Published: OCT-DEC 1995 
Times Cited: 4 
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nhưng đã không đếm là công trình của bác do phán đoán sai về thời gian học 
Ph.D. Các Editor nên nghiêm khắc rút kinh nghiệm về việc này. Tuy nhiên, với 
bài này thì việc xét phong cho bác như trước cũng không oan. 

Vì tôi đã thấy tổng cộng ứng viên đã có 2 bài ISI, đều là first author, trong đó có 
một bài TOP5 chuyên ngành hẹp nên tôi ủng hộ việc xoá dỏm vĩnh viễn. 

Qua đây, tôi cũng thay mặt JIPV mời bác vào thăm và phản biện những trường 
hợp khác cùng ngành khi bác có thời gian. 

Trân trọng! 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 13, 2010 lúc 4:13 chiều  

Xin đính chính ở comment trước do tôi không đọc được các comment của bác ở 
phía trên: 

Vì tôi đã thấy tổng cộng ứng viên đã có tên trong 03 bài ISI, trong đó có 02 bài là 
first author, có 01 bài TOP5 chuyên ngành hẹp nên tôi ủng hộ việc xoá dỏm vĩnh 
viễn. 

Trả lời  

11. Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:11 sáng  

Xin chào Forum. 

Hiện tại Tôi còn có 01 bài được acepted chờ online của Tạp chi Taiwania. 2 bài đang 
viết, 1 bài về chitosan nanoparticles for delivery H1N1 influenza vaccin. Chắc chắn sẽ 
được accepted. Cac ban chờ năm sau nhé. 
Tôi xin có một góp ý nhỏ khi các bạn góp ý hay phỏng đoán, suy diễn chụp mũ thật 
không được tốt cho lắm. Mặc dù tôi biết các bạn làm tốt cho khoa học VN phát triển. 

Trân trọng cảm ơn. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 4:23 sáng  
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@Nguyen Anh Dzung: Còn tôi cũng được mạn phép góp ý bác là bác cũng nên 
công khai CV của mình ở trang web của trường hoặc một trang cá nhân nào đó 
cho sinh viên tiện trong việc tìm hiểu. Nhiều sinh viên muốn tìm hiểu về thầy 
hướng dẫn mà không biết hỏi ở đâu phải lên JIPV mà hỏi như trường hợp bạn 
NCS ở trên đã hỏi thông tin về bác. 
Ngoài ra thông tin về publication cũng nên sắp xếp lại và nên chia theo những 
mục như Book chapters, international papers, domestic papers, conference papers 
… có đầy đủ tác giả, volume, issue, DOI, ISBN … 
Một CV được trình bày khoa học sẽ gây ấn tượng tốt cho giới khoa học. 

Trả lời  

 Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:50 sáng  

Xin cảm ơn góp ý của các bạn. Vi gấp nên tôi lấy một CV cũ (until 2007), 
chỉ để chứng minh các papers của mình. Trường tôi cũng chưa đưa CV 
cán bộ lên Web, vì web vùng sâu, vùng xa đôi khi không truy cập được, 
English version cũng không có. Tôi sẽ sắp xếp lại và gửi các bạn sau. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nguyen Anh Dzung 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 5:14 sáng  

Xin nhiệt liệt chúc mừng bác. 

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Giaosudom4 đề nghị bác sắp xếp lại mục 
publication trong CV để người xem đỡ mất thời gian tìm kiếm, kiểm tra lại, và 
nếu có thể công khai publication hoặc CV đầy đủ lên trang web chính thống. 

Hy vọng một ngày không xa bác sẽ có tên trong Viện Vinh Danh Các Nhà Khoa 
Học Việt Nam: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%e1%bb%8dc/ 

Trả lời  

 Vuhuy đã nói 
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Tháng Chín 14, 2010 lúc 7:00 sáng  

Tôi cũng ủng hộ và xin chúc mừng PGS Nguyễn Anh Dũng. Tôi cũng cảm 
ơn PGS Dũng về những tranh luận và góp ý khoa học. Như thế mới là một 
nhà khoa học đúng nghĩa. Nói không ngoa rằng phong cách của PGS 
Dũng đáng để cho nhiều GS, PGS khác xem mà học. 

PGS Dũng đang công tác ở Tây Nguyên nên tôi đề nghị có chế độ ưu tiên 
đặc biệt khi xét vinh danh ông vào danh sách những nhà khoa học tiêu 
biểu. Việc này chắc bác Chim_nhon nên ngâm cứu. Nhiều người email 
cho tôi và cho biết họ theo dõi danh sách của bác Chim_nhon rất sát đấy, 
những GS, PGS ở vùng sâu, vùng xa cần được ưu tiên. 

Một lần nữa xin chúc mừng PGS Nguyễn Anh Dũng. 

Trả lời  

 Nguyen Anh Dzung đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 10:53 sáng  

Cảm ơn thiện ý của bạn. Nhưng vinh danh mà ưu tiên vùng sâu 
vùng xa thì nghe chướng tai quá, giống thi hoa hậu mà ưu tiên. 

Trân trọng cảm ơn ! 

Nguyên Anh Dzung 

Trả lời  

12. AnT đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 10:40 sáng  

Hoan hô JIPV, hoan hô bác Nguyễn Anh Dũng! 

À, đến hôm nay anhbasam mới biết đến JIPV đấy:( 

Trả lời  

13. 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 – thà đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 6:17 chiều  
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[...] * 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. [...] 

Trả lời  

14. 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 đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:47 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ. [...] 

Trả lời  

15. 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 đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 3:51 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ. [...] 

Trả lời  

16. Ứng viên (PGS rất dỏm) Nguyễn Hữu Bảo: Phó trưởng khoa công nghệ 
thông tin trường ĐH Thủy Lợi « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 4:12 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ. [...] 

Trả lời  

17. 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 « đã nói 

Tháng Chín 25, 2010 lúc 4:17 chiều  

[...] * Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. Quy trình phản biện: Đúng 
quy định của JIPV, có thể tham khảo một ví dụ. [...] 
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Trả lời  

18. Van đã nói 

Tháng Chín 27, 2010 lúc 11:41 chiều  

I think JIPV should use “author”, or PGS instead of “đương sự”. 

Trả lời  

19. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:53 chiều  

[...] gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo 
một ví dụ, và xem tiêu chuẩn [...] 

Trả lời  

20. Ứng viên (GS rất dỏm) Nguyễn Văn Đĩnh – Viện trưởng Viện Sau Đại học, 
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – “GS.TS” – Uỷ viên Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội � đã nói 

Tháng Mười 12, 2010 lúc 11:55 chiều  

[...] gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo 
một ví dụ, và xem tiêu chuẩn [...] 

Trả lời  

21. Ứng viên (GS dỏm cấp 1) Bùi Chí Bửu – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL – 
UV HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-
LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-1014 « Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:19 sáng  

[...] gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo 
một ví dụ, và xem tiêu chuẩn [...] 

Trả lời  
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22. Ứng viên (GS dỏm cấp 2) Ngô Hữu Tình – “GS.TS” – (nguyên) Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Ngô – Uỷ viên HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2009-101 đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 12:25 sáng  

[...] gia public review. Quy trình phản biện: Đúng quy định của JIPV, có thể tham khảo 
một ví dụ, và xem tiêu chuẩn [...] 

Trả lời  
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GS dỏm cấp 1 Bạch Hưng Khang – Viện công nghệ thông 
tin: “GS.TSKH”, nguyên viện trưởng , chuyên gia “hàng 
đầu” về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, ủy viên hội 
đồng học hàm ngành tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 1 

* Danh thật: GS dỏm cấp 1 
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GS dỏm cấp 1 Đặng Vũ Bình, Hiệu trưởng Đại Học Nông 
Nghiệp, Ủy viên Hội đồng học hàm ngành 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ứng viên: Đặng Vũ Bình. 

Hành nghề: Hiệu trưởng đại học. www: www.hua.edu.vn/bangiamhieu/hieutruong/gioithi 
eu.htm. 

Công trình ISI: 1 
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1. Title: Variation in mitochondrial DNA of Vietnamese pigs: Relationships with Asian domestic 
pigs and Ryukyu wild boars 
Author(s): Hongo H, Ishiguro N, Watanobe T, et al. 
Source: ZOOLOGICAL SCIENCE Volume: 19 Issue: 11 Pages: 1329-1335 Published: NOV 
2002 
Times Cited: 9 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

Danh dỏm: GS. 

Trình độ thật: GS dỏm. 

 



GS dỏm cấp 1 Đào Huy Bích – ĐHKTN Hà Nội: “Nhà giáo 
nhân dân, Phó Khoa Toán Cơ, CN BM Cơ, PCT Hội Cơ học, 
Nguyên UV HĐ Học hàm ngành Cơ, Chuyên gia hàng đầu 
về Cơ, Huân Chương Lao Động I, Huân Chương vì sự 
nghiệp KHKT, Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 1 

1. Title: A BOUNDARY-VALUE PROBLEM OF ELASTOPLASTIC DEFORMATION 
PROCESS THEORY – EXISTENCE AND UNIQUENESS THEOREMS 
Author(s): BICH DH 
Source: JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY SERIES B-
APPLIED MATHEMATICS Volume: 35 Pages: 506-524 Part: Part 4 Published: APR 1994 
Times Cited: 0 

Danh thật: GS dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950 
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Nhà nước ngành Cơ học. 
GS.TSKH.NGND Đào Huy Bích – Chuyên gia hàng đầu về Cơ học Vật rắn biến dạng 
- E-mail: bichdh@gmail.com 

Thông tin có trong trang sau: 

100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778 /C1779/2006/… 
 
============================================ ========== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Xem thêm thông tin: 

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 

Lúc trước thấy có tấm ảnh rất “dễ thương” trên homepage, nay xoá mất rồi? 

Vô cùng khó hiểu, thật không hiểu được trình độ của “Nhà cơ học hàng đầu”! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7675/�
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inhainha says: 

90% các vị trong hội đồng học hàm ngành cơ học đều từ dỏm đến rất dỏm. Em nhìn thấy mấy vị 
tiền bối của em ngồi trong hội đồng học hàm này mà thấy ngán ngẩm. Nhà nước đổ tiền vào 
ngành này rất nhiều vì ngành cơ học, vật liệu mới và tự động hóa đang là ngành trọng điểm quốc 
gia và thực tế thì tình trạng cai đầu dài ngành này rất trầm trọng. 

 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


GS dỏm cấp 1 Hà Quang Hùng – Trường Đại học Nông 
nghiệp I – Hà Nội: “GS.TS”, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành Sinh học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

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

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 1 

* Danh thật: GS dỏm cấp 1 

* Submitted by Editor inhainha 
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* Recommended by 1st Managing Editor 
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Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 
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***************************** 

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

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


Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: . Hà Quang Hùng. 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 1 
Author=(hung hq) 
Refined by: Subject Areas=( AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED. 
1. Title: Polyphagous Liriomyza species (Diptera : agromyzidae) in vegetables in 
Vietnam 
Author(s): Andersen A, Nordhus E, Thang VT, et al. 
Source: TROPICAL AGRICULTURE Volume: 79 Issue: 4 Pages: 241-246 Published: 
OCT 2002 
Times Cited: 15 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trường Đại học Nông nghiệp I – 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 Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- 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,…): 
sites.google.com/site/caohocbvtv132/teacherin fomation 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách 
quan):hunghuong@fpt.vn; hunghaquang@yahoo.com 

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

JIPV@: under review  

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

1st ME@: 16/07/2010 ISI = 1, accept. 

Polyphagous Liriomyza species (Diptera : agromyzidae) in vegetables in Vietnam 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Andersen A, Nordhus E, Thang VT, An TTT, Hung HQ, Hofsvang T 
Source: TROPICAL AGRICULTURE Volume: 79 Issue: 4 Pages: 241-246 Published: 
OCT 2002 
Times Cited: 15 References: 16 Citation MapCitation Map 
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GS dỏm cấp 1 Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng, Chủ Tich Hội 
Đồng Gíao Sư Tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin giới thiệu một GS dỏm: Hoàng Văn Kiếm, chuyên ngành Tin học, 01 bài ISI, nhưng thật ra 
đó là proceeding paper, tệ hơn nữa là đồng tác giả. 

Title: Using rough genetic and Kohonen’s neural network for conceptual cluster discovery in 
data mining 
Author(s): Kiem H, Phuc D 
Source: NEW DIRECTIONS IN ROUGH SETS, DATA MINING, AND GRANULAR-SOFT 
COMPUTING Book Series: LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Volume: 
1711 Pages: 448-452 Published: 1999 
Times Cited: 1 
PROCEEDINGS PAPER (1) 

Nơi “nghiên cứu”: www.uit.edu.vn/gioithieu/. 

Kiêm nhiệm: Chủ tich Hội đồng học hàm ngành Tin học 

Nhận xét: Một GS dỏm luôn bỏ phiếu cho các dỏm khác, hậu quả là tạo ra cả một nhóm GS, 
PGS Tin học dỏm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 

Không biết chúng ta có nên “thông cảm” cho những loại hàng dỏm như thế này không? Cũng chỉ 
do miếng ăn, thói háo danh mới sản sinh ra ấy thứ dỏm như thế này. Như có ông cán bộ ngoại 
giao phát biểu đại loại “ở Việt Nam chỉ biết ăn thôi”……. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-hoang-van-ki%e1%ba%bfm-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-ch%e1%bb%a7-tich-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-giao-s%c6%b0-tin-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-hoang-van-ki%e1%ba%bfm-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-ch%e1%bb%a7-tich-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-giao-s%c6%b0-tin-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


Cũng vì cái ăn mà mấy vị này chạy đua để giành áo giáp GS, PGS (dù dỏm). 

Theo tôi biết thì, ví dụ như tính tiền giảng trường dân lập chẳng hạn, Ths: 45.000; TS: 60.000; 
PGS/TSKH: 80.000; GS: 100.000 (mỗi nơi mỗi khác, nhưng bao giờ cũng có khoảng cách như 
thế). Đấy cũng vì miếng ăn mà họ hùa nhau để được phong hàm, bất chấp chất luong khoa học. 

Bây giờ, nếu đổi lại mỗi người ăn mày được nhân dân cấp 100 triệu một năm, một giáo sư thật 
được nhân dân cấp 100 triệu để nghiên cứu trong một năm kèm theo điều kiện phải có tối thiểu 
một công trình chuẩn SCI nhóm 10 hay 20 gì ấy, thì tôi tin rằng vài năm nữa chúng ta ra đường 
sẽ gặp: ăn mày Hoàng Văn Kiếm, ăn mày Trần Văn Nhung, ăn mày Đào Trọng Thi,….. 

Dân toc mình phải chịu đựng nghịch cảnh như thế ấy! 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Science of Vietnam says: 

Excellent Comments….It is National Disaster as followed by traffic jam, right 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Yeah! It sounds like that. Thanks 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
chanhamara02 says: 

GS HK có công rất lớn trong giảng dạy và đào tạo vì vậy là 1 GS đích thực 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Cứ tạm đồng ý với Chanhamara02 là ông Kiểm xứng đáng là GS thật theo tiêu chuẩn nào đó, 
nhưng tôi thắc mắc bằng cách nào và ở đâu ông Kiểm có được bằng TSKH khi không có công 
trình khoa học đủ về lượng và chất. Hay là ông Kiểm có công trình khoa học nhưng mọi người 
chưa tìm ra. Đề nghị “GS và PGS dởm VN” tìm lại cẩn thận kẻo bỏ sót mà oan cho người ta. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn. Bộ phận Tin học đã tìm kỹ, nhưng chưa thấy. Bác nào tìm có thì thông báo dùm. 

Lưu ý: Có nhiều tiêu chuẩn để trở thành GS, PGS, nhưng tiêu chuẩn nghiên cứu là quan trọng 
nhất. Tiêu chuẩn này không đạt thì không thể xét đến các tiêu chuẩn khác. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 



He he, tiêu chuẩn GS còn có “râu ria” ngoài chuyên môn còn tiêu chuẩn TSKH thì thuần chuyên 
môn hơn nên có thể kết luận chính xác hơn thông qua công bố khoa học. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
nguyen phuoc loc says: 

Thầy Hoàn kiếm là 1 trong những giáo Sư hàng đầu Ở VN trong lĩnh vực CNTT, là thầy của 
những người thầy. 
Thầy có đã đóng góp rất lớn cho nền CNTT nước nhà và CNTT trên thế giới. 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L yLichNhaKhoa… 
Ở thầy tôi không những ngưỡng mộ về tư cách đạo đức mà còn ngưởng mộ về tài năng và nghị 
lực phi thường vượt qua khó khăn. 
Hầu hết tôi thấy những luận điểm các bạn đưa ra toàn theo chủ quan. 
hoàn toàn không có tính thuyết phục. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
vuhuy.number says: 

view profile 
nguyen phuoc loc says: 

Thầy Hoàn kiếm là 1 trong những giáo Sư hàng đầu Ở VN trong lĩnh vực CNTT, là thầy của 
những người thầy. 
Thầy có đã đóng góp rất lớn cho nền CNTT nước nhà và CNTT trên thế giới. 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_ L yLichNhaKhoa… 
Ở thầy tôi không những ngưỡng mộ về tư cách đạo đức mà còn ngưởng mộ về tài năng và nghị 
lực phi thường vượt qua khó khăn. 
Hầu hết tôi thấy những luận điểm các bạn đưa ra toàn theo chủ quan. 
hoàn toàn không có tính thuyết phục. 

khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L yLichNhaKhoa… 
============================================ ========== 

Toàn công trình rác. Bạn và GS dỏm Kiếm, PGS dỏm Phúc chịu khó vào đây để mọi hướng dẫn 
cho thế nào là làm khoa học nghiêm túc. 

JIPV không chấp nhận những người vừa yếu về năng lực nghiên cứu, vừa kém về nhận thức. 

Bạn về nhà đóng cửa lại hỏi GS dỏm Kiếm, PGS dỏm Phúc đã hiểu thế nào là làm khoa học 
nghiêm túc chưa, biết tra cứu ISI chưa? Nếu đã hiểu, đã biết thì chúng ta bắt đầu trao đổi, ngược 
lại thì tiếp tục làm “kinh tế” đi. 

Sản phẩm của dỏm là dỏm và rất dỏm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 



Các bạn học trò của PGS, GS dỏm thân mến và tội nghiệp! 

Về nhà hỏi xem các thày dỏm đã biết truy cập trang này chưa? 

db.vista.gov.vn/login.aspx 

Chúc các bạn học trò của PGS, GS dỏm thân mến và tội nghiệp sớm thoát dốt và xoá dỏm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
vuhuy.number says: 

Học trò của dỏm thì khó mà thoát dỏm: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4620372706 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Đinh Bá Tiến says: 

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em Lộc. 
Không phải có ISI là giỏi. Bản thân tôi cũng có 1 số bài ISI, nhưng tôi vẫn là đồ đệ, đồ tôn của 
các Thầy. 
GS Hoàng Kiếm là người khởi thủy khoa CNTT và đặt nền móng cho IT ở toàn miền Nam. Ông 
là người khiêm tốn, sắc sảo (nói Thầy giảng khó hiểu là do trình độ của người nghe thôi), là 
Thầy của các thầy như Dương Anh Đức, Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc, Vũ Hải Quân, Lê 
Hoài Bắc,… và còn rất nhiều giáo sư tiến sĩ đầu ngành khác. 
Mọi phát biểu xem Thầy là giáo sư dỏm hay rất dỏm chỉ là những lời quá khích và không đáng 
tin. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Gửi anh Đinh Bá Tiến: 

Tôi cũng phải copy bài của anh lại, để khi anh bị cấm vì phát biểu quá dốt của anh thì người đọc 
cũng biết tôi đang nói ai. 

>Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em Lộc. 

Dỏm đồng ý với dỏm là chuyện nhỏ. Hai dỏm không ôm hôn thấm thiết mới lạ. 

>Không phải có ISI là giỏi. 

Nhận xét chính xác: có ISI chưa hẳn là giỏi, ngược lại không có ISI và cũng không thoả 1.2. thì 
toàn dỏm và dốt và đa số là dân buôn, ví dụ như GS dỏm HK. 

>Bản thân tôi cũng có 1 số bài ISI, nhưng tôi vẫn là đồ đệ, đồ tôn của các Thầy. 



Có nhiều bài ISI thì cũng chưa chắc khá, đăng toàn tạp chí cuối bản thì chỉ có kém với yếu. 
Những người không dỏm đều biết: Thầy chỉ hướng dẫn giai đoạn đầu, con đường nghiên cứu là 
phải do nỗ lực bản thân. Ai không hiểu được điều này thì chỉ có dốt hoặc dỏm. Đồ đệ đồ tôn thì 
sao? Ai không có thầy, ai không có bà? Đã nói đến khoa học thì chỉ nói khoa học, công trình; 
chuyện tình cảm thầy trò là chuyện khác. Người không phân biệt được tình cảm với khoa học thì 
là người u mê, đầu óc bị tối lắm. 

>GS Hoàng Kiếm là người khởi thủy khoa CNTT và đặt nền móng cho IT ở toàn miền Nam. 

Hèn gì kiểm tra thử thấy IT của Miền Nam toàn yếu với kém, đa số là dân chép sách, tìm kiếm 
bài dễ hiểu của nước ngoài rồi chế biến này nọ và sau đó mang đi nổ ở các hội nghị hoặc hướng 
dẫn sinh viên. Kết quả toàn dốt và dỏm. Được đồng môn dốt khen tặng, được sinh viên tung hô 
nên bây giờ toàn hư hỏng: lúc nào cũng cho mình là giỏi, nền móng này nọ. Một anh đi buôn đặt 
“nền móng” nên giờ hỏng hết. Quá nhục nhã. 

>Ông là người khiêm tốn, sắc sảo 

Đánh giá khả năng nghiên cứu không ai count mấy thứ này. What a pity! Khi kén rể hoặc chọn 
đối tượng kết hợp buôn bán thì mấy thứ này được taken into account. 

>(nói Thầy giảng khó hiểu là do trình độ của người nghe thôi): 

Trên tạp chí này, chưa thấy ai quan tâm đến điểm này. Tự khai thì rất đáng hoan nghênh. Giảng 
khó hiểu có hai nguyên nhân chính: quá cao siêu hoặc quá tệ. Căn cứ công bố khoa học của GS 
dỏm Kiếm, kết luận: GS dỏm Kiếm quá tệ, cụ thể là dỏm. 

>là Thầy của các thầy như Dương Anh Đức, Trần Đan Thư, Nguyễn >Đình Thúc, Vũ Hải Quân, 
Lê Hoài Bắc,… và còn rất nhiều giáo sư >tiến sĩ đầu ngành khác. 

Sẽ đề nghị JIPV xét thêm mấy học trò của GS dỏm Kiếm xem coi thế nào. Cảm ơn anh đã gửi 
danh sách. Đầu ngành: ở đây phân biệt dỏm với trung bình trở lên thôi; “đầu ngành” ở VN chưa 
được count. Những tên tuổi anh kể có ai là GS không? Theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT thì mấy 
người này chỉ PGS gần đây. JIPV không phải là nơi phịa chuyện, ở seminar của HK chắc các anh 
quen làm thế? Đúng là sản phảm của dỏm thì cùng lắm là dốt trở lại. 

>Mọi phát biểu xem Thầy là giáo sư dỏm hay rất dỏm chỉ là những >lời quá khích và không 
đáng tin. 

Dỏm thì dám tin ai, có biết gì để tin hay không tin. Dỏm thì chỉ có nổ và chép – cóp thôi. Nhờ 
anh báo HK lên đây để mọi người tập huấn một khóa truy cập: db.vista.gov.vn/login.aspx. Khi 
HK thoát dỏm thì những người như các anh mới có cơ hội khá lên. Về hỏi HK và băng nhóm 
nghiên cứu dỏm có biết cái này không? www.nafosted.gov.vn/ 

Kết luận chung: Rất mong anh học trò của GS dỏm Hoàng Kiếm sớm thoát khỏi u mê, mù 
quáng. Sớm được mở mắt ra. 



Nổ có vài bài ISI, đâu thử cho biết 10 tạp chí hàng đầu của ít nhất 3 chuyên ngành hẹp trong 
CNTT xem? Nếu trả lời không xong thì trò hỏi xem HK có biết không? Rồi cho biết thêm công 
bố ISI gồm những loại gì? 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 

Tôi đề nghị Admin không ban những học trò của các dỏm. Các dỏm đã làm hư hỏng họ thì giời 
mọi người nên bỏ ít thời gian giúp họ hiểu biết, từ đó họ có thể về dạy lại các dỏm. Các bác cũng 
nên biết các dỏm cũng có tự ái nên việc học học hỏi cũng hạn chế. 

Chúng ta sử dụng toàn dữ liệu của Bộ, Trung Tâm Thông Tin Quốc Gia mà các dỏm lại “phán” 
là quá khích. Đúng là các dỏm đã xúc phạm Bộ, xúc phạm nhà nước. Học trò của các dỏm quá ư 
là hư hỏng. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:16 sáng và tập tin được lưu ở Volume 1. 
Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Tạm thời 
ngưng đáp ứng, nhưng bạn cũng có thể trackback từ trang của bạn.  

2 phản hồi tới “GS dỏm cấp 1 Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng, Chủ Tich Hội 
Đồng Gíao Sư Tin học” 

1. trandinhdat đã nói 

Tháng Chín 14, 2010 lúc 5:57 sáng  

ME4@: Tất cả những comments mang tính chửi bới, nhục mạ, chụp mũ phản động 
đều sẽ bị xóa. Đề nghị trandinhdat phản biện theo đúng khoa học. Những lời lẽ như 
vậy chúng tôi đã quá quen rồi. Nhàm lắm 

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 15, 2010 lúc 2:28 chiều  

Đề nghị bác admin đưa đối tượng này vào danh sách spam. Đối tượng này 
thường xuyên post bài chửi bới, chụp mũ. Xin cám ơn 

============= 
 
JIPV@: Ok 
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GS dỏm cấp 1 Nguyễn Viết Thịnh, Hiệu trưởng ĐHSP Hà 
Nội, Đại biểu quốc hội, UV hội đồng học hàm ngành khoa 
học trái đất 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS 

Công bố ISI (1.4.2010): 1 

Danh thật: GS dỏm. 

Đề cử: Ngotrung 

============ công bố khoa học ================= 

Implications of economic reform in Vietnam: Agrarian and environmental change in Hien Luong 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Hirsch P, Thinh NV 
Source: AUSTRALIAN GEOGRAPHER Volume: 27 Issue: 2 Pages: 165-183 Published: NOV 
1996 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%ba%bft-th%e1%bb%8bnh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhsp-ha-n%e1%bb%99i-d%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-uv-h%e1%bb%99i-d/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%ba%bft-th%e1%bb%8bnh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhsp-ha-n%e1%bb%99i-d%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-uv-h%e1%bb%99i-d/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-nguy%e1%bb%85n-vi%e1%ba%bft-th%e1%bb%8bnh-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-dhsp-ha-n%e1%bb%99i-d%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-uv-h%e1%bb%99i-d/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


Times Cited: 1 References: 29 Citation MapCitation Map 
Abstract: Economic reform in Vietnam has been pervasive. To date, there have been few studies 
of the wider implications of reform outside urban and lowland agricultural areas. This study of 
agrarian and environmental change in a mountainous commune in north-western Vietnam shows 
some of the consequences of the transitional economy for more peripheral communities and 
ecosystems. The study focuses on some Key aspects of change, notably large scale infrastructure 
development, decollectivisation and the emergence of a market economy. It also investigates 
recent initiatives such as forest land allocation and small-scale irrigation development within a 
more decentralised administrative and economic framework. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: Vietnam; environment; economic reform; rural development; land use; 
forestry 
Reprint Address: Hirsch, P (reprint author), UNIV SYDNEY, DEPT GEOG, SYDNEY, NSW 
2006 AUSTRALIA 
Addresses: 
1. HANOI NATL PETAG UNIV, HANOI, VIETNAM 
Publisher: CARFAX PUBL CO, PO BOX 25, ABINGDON, OXFORDSHIRE, ENGLAND 
OX14 3UE 
Subject Category: Geography 
IDS Number: WA204 
ISSN: 0004-9182 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
lan1010 says: 

xin chao thua 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GVdom says: 

Không ngờ một Giáo sư hiệu trưởng mà chỉ 1 bài trong ISI, thế mà hô hào anh em nghiên cứu 
với học tiếng Anh ghê lắm. Đề nghị thông báo cho trường ĐHSP Hà Nội biết để loại bỏ kẻ dỏm 
này. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 



GS dỏm cấp 2 Lâm Minh Triết – Viện nước và CNMT: Viện 
trưởng, Ủy viên HĐHH liên ngành xây dựng – kiến trúc, 
PCT hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, nguyên GĐ 
trung tâm kỹ thuật môi trường 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 2 

* Danh thật: GS dỏm cấp 2 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
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============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Editorial Board quyết định kỷ luật Editor inhainha, hình thức: phạt 100.000 vnđ (tự nộp 
vào một quỹ từ thiện gần nhất, và báo cáo lại cho JIPV trước ngày 30/6/2010, nếu “trên 
bảo dưới không nghe” thì Editor sẽ bị loại khỏi the Board, nghiêm cấm mọi hình thức chạy 
chọt) , lí do: bài viết bị sai cơ bản (the candidate has two, but the editor claimed this 
candidate has nothing). 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Xin đề cử tiếp 1 vị rất “trọng điểm”: 

- Tên đầy đủ: Lâm Minh Triết 
- Chuyên môn: environmental engineering 
- Chức danh: GSTS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 ISI? 
lý lịch khoa học: www.hcmier.edu.vn/vie/IER-Organization/IER-He adCEFINEA.htm 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): đương kiêm phó chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
VN, Viện trưởng Viện nước và CNMT, nguyên giám đốc trung tâm kỹ thuật môi trường, viện 
môi trường và tài nguyên. 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành liên ngành xây dựng – kiến 
trúc 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: nhà giáo nhân dân, 
- 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,…): 
thv.vn/news/Detail/?gID=6&tID=18&cID= 9984 
nhansuvietnam.vn/tintuc/giao_duc_du_hoc/phong -tang-danh-h… 
vicongdong.vn/print.aspx?code=VUYUNQ 

Đặc biệt, là một trong những cá nhân nổi bật trong nhóm cai đầu dài các đề tài công trình để 
cướp tiền của nhà nước: 
trích: 
“”Siêu” nghiên cứu! 
Một trường hợp khác không thể không nói đến. Đó là trường hợp GS TS Lâm Minh Triết, 
nguyên giám đốc Trung tâm Tài nguyên-Môi trường (TN-MT). Theo tìm hiểu riêng của phóng 
viên TS, trong khoảng thời gian tám năm (1996-2004), nhà khoa học này đã nhận tất cả 31 đề tài, 
công trình nghiên cứu khoa học. Bình quân, mỗi năm ông phải “sản sinh” cho Nhà nước bốn 
công trình nghiên cứu khoa học, mà lại toàn là công trình lớn, cấp ĐH Quốc gia, cấp tỉnh, thành 
phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nội dung các đề tài nghiên cứu cũng toàn những vấn đề quan trọng 
như xây dựng cơ sở khoa học quản lý cấp vùng, miền, tỉnh, thành phố. Nghiên cứu nhiều như thế 
nên trong “bảng phong thần” của ĐH Bách khoa TP.HCM, vị này còn để lại “món nợ” bốn đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ và thành phố, với tổng số tiền còn “nợ” (do đề tài chưa 
nghiệm thu) là 317 triệu đồng. 
“ 
vietbao.vn/Khoa-hoc/162-nha-khoa-hoc-ngam-cuu -tien-ty/203… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): nomail@vnth.vn, lmtriet@hcmier.edu.vn 
Viện trưởng Viện nước và CNMT, C17, Cư xá Long Sơn, Đường Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp, TP 
HCM, ĐT:08-9-844443, Fax: 08-9-844442, 0903951051 
www.vnth.vn/vn/h14476/vien-nuoc-va-cong-nghe- moi-truong-1… 

http://www.hcmier.edu.vn/vie/IER-Organization/IER-HeadCEFINEA.htm�
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http://www.vnth.vn/vn/h14476/vien-nuoc-va-cong-nghe-moi-truong-14476/trang-chu.htm�


viện môi trường và tài nguyên 142 Tô Hiến Thành, Q.10. NR: 215E/42 Phan Đăng Lưu, P.1, Q. 
PN. 
www.hcmier.edu.vn/vie/index_VIE.htm 
============================================ ========== 

JIPV@: Bài viết tốt. Under review. 
============================================ ========== 

1st Managing Editor@: ISI =2, not top. Recommendation: accept. Congratulations. The 
editor should be fined  

1. Title: PAH contamination levels in air particles and sediments of Ho Chi Minh City, Vietnam 
Author(s): Anh MT, Triet LM, Sauvain JJ, et al. 
Source: BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 
Volume: 63 Issue: 6 Pages: 728-735 Published: DEC 1999 
Times Cited: 5 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: APPLICATION OF 3-STEP-BIOLOGICAL POND WITH THE USE OF AQUATIC 
PLANT FOR POST TREATMENT OF PETROLEUM WASTE-WATER IN VIETNAM 
Author(s): TRIET LM, VIET NT, THINH TV, et al. 
Source: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 23 Issue: 7-9 Pages: 1503-1507 
Published: 1991 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
======================== 
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GS dỏm cấp 2 Lê Văn Thuyết – ĐH Huế: Trưởng ban Đào 
tạo sau ĐH, (có nghi vấn liên quan đến đề tài NAFOSTED 
2009 và hàm GS dỏm) 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 2 

Danh thật: GS dỏm, có ghi vấn liên quan đến đề tài NAFOSTED. 

Giới thiệu: Editor Hội Viên.Hội Toán Học 

Bài gửi của Editor: 
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Xin JIPV xét đăng bài sau: 

- Tên đầy đủ: Lê Văn Thuyết 
- Chuyên môn: Toán 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 2 

1. Title: ON RING EXTENSIONS OF FSG RINGS 
Author(s): VANTHUYET, L 
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 49 Issue: 3 
Pages: 365-371 Published: JUN 1994 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: ON CO-FPF MODULES 
Author(s): VANTHUYET, L 
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 48 Issue: 2 
Pages: 257-264 Published: OCT 1993 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng ban Đào tạo sau ĐH (ĐH Huế) 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoaho c/chitiet/84; ứng 
viên này rất yếu nhưng đã được ông Ngô Việt Trung, Viện Trưởng Viện Toán học, bảo vệ và 
tâng bốc một cách vô lý trong cuộc họp của Hội Đồng Học Hàm Ngành Toán nên mới được 
danh giáo sư. Đề nghị JIPV làm rõ động cơ phía sau hành động phản khoa học của cá nhân ông 
Ngô Việt Trung. Ông Thuyết rất yếu nhưng lại được đề tài của NAFOSTED, 
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 63. Đề nghị JIPV làm rõ vấn đề này, xin lưu ý 
thêm ông Ngô Việt Trung là Chủ tịch Hội đồng NAFOSTED ngành Toán học. 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): lvthuyethue@gmail.com, office@hueuni.edu.vn, 
hitec@hueuni.edu.vn, nvtrung@math.ac.vn 

Với thông tin đầy đủ, đúng yêu cầu của Journal of Incompetent Professors in Vietnam, kính 
mong JIPV sớm xem xét bài gởi của tôi. 

Trân trọng, 

Editor Hội Viên.Hội Toán Học 

JIPV@: JIPV chưa kiểm chứng thông tin liên quan đến ông Ngô Việt Trung. Ứng viên, cơ 
quan của ứng viên và ông Ngô Việt Trung đã được JIPV mời tham gia public review. 

http://hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoahoc/chitiet/84�
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=63�


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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Bác Hội Viên.Hội Toán Học có thể quẳng cái danh sách Hội đồng NAFOSTED ngành Toán học 
lên đây cho anh em chiêm ngưỡng được không? Không nhẽ một mình ông chủ tịch Ngô Việt 
Trung muốn là được à? Họ phải bỏ phiếu hay thế nào chứ? 

Tôi thấy trong cái danh sách chủ nhiệm các đề tài ngành Toán của NAFOSTED có nhiều thành 
phần yếu kém đấy. Điển hình như ông Đỗ Ngọc Diệp, đã được phong giáo sư kém trên JIPV. 
Hay như ông Đặng Hùng Thắng với đề tài rất lởm “Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu 
nhiên”. Ông này toàn đi luyện thi toán cấp 3 kiếm tiền chứ có nghiên cứu gì đâu mà cũng ăn tiền 
của Nafosted. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Chào bác Tiên Sư! 

Bác có quan tâm thế là tốt, nhưng tôi hơi buồn: Bác đã tu luyện đạt danh Tiên Sư mà vẫn chưa 
hiểu quy trình rất nghiêm ngặt của thuật toán voting by selling của ta. Tiên Sư này có dỏm không 
đó? (đùa tí nhé). 

Tôi thấy NAFOSTED chưa công khai các hội đồng ngành nên nếu tôi tung lên đây thì có thể 
chưa phải lúc? Mong Tiên Sư thông cảm. Tiên Sư có thể liên hệ với vị chủ tịch Ngô để biết thêm 
chi tiết. Về hình thức thì chủ tịch Ngô hình như nghiêm túc! Tiên Sư thử xem. 

Nếu Tiên Sư không dỏm thì chắc cũng đoán được vị nào có tên trong hội đồng Toán của ta mà. 
Nhưng xin tiết lộ thiên cơ cho Tiên Sư: phần lớn là chủ nhân của các đề tài NAFOSTED; chỉ 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750/comment72157624089203892/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750/comment72157624090739070/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


khác chút ít so với Hội đồng học hàm (mấy vị dỏm, gian dối không tham gia); có một anh PGS 
trẻ (cũng khá, nhưng về … thì cũng nên xem lại vì có xu hướng giống các vị “tiền bói”, cũng vì 
…. thôi, điều đáng buồn là những người trẻ nếu muốn có chút danh, chút đề tài thì phải hạ mình 
hoặc tự biến đổi lương tâm của mình thành dạng “phù hợp với cơ chế”). 

Nhiêu đó đủ rồi! Chuyện Tiên Sư quan tâm là “Tôi thấy trong cái danh sách chủ nhiệm các đề 
tài ngành Toán của NAFOSTED có nhiều thành phần yếu kém đấy. Điển hình như ông Đỗ Ngọc 
Diệp, đã được phong giáo sư kém trên JIPV. Hay như ông Đặng Hùng Thắng với đề tài rất lởm 
“Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên”. Ông này toàn đi luyện thi toán cấp 3 kiếm 
tiền chứ có nghiên cứu gì đâu mà cũng ăn tiền của Nafosted”. Hội Viên Hội Toán Học đánh giá 
rất cao nhận định của Tiên Sư, có thể xem là “nhận định hàng đầu, mang tính lâu dài,….”. Xin 
Tiên Sư phán thêm về vấn đề tranh cãi này. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Mọi chi tiết về Ngô Việt Trung, xin liên hệ: 

www.math.ac.vn/algebra/nvtrung/nvtrung.html 

Hỏi đề tài thì xin liên hệ: www.nafosted.gov.vn 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Bác Tiên Sư có thể tìm câu trả lời thông qua ý kiến của GS Huỳnh Hữu Tuệ: 

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

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

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

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

NVT 

nguyenvantuan.net/index.php?option=com_conten t&view=a… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Cám ơn các bác đã cho những thông tin cập nhật và bổ ích. Trao đổi và tranh luận với các bác rất 
sướng. 

Gửi bác Hội Viên.Hội Toán học: Bác đưa ra thông tin như vậy thì tôi cũng mang máng được 
các thành phần trong hội đồng xét duyệt đề tài ngành toán học của Nafosted. Đúng là các vị 
trong hội đồng này không dỏm, nhưng tôi e rằng có nhiều vị xét duyệt rót tiền cho các đề tài theo 
kiểu dĩ hoà vi quý, ngại va chạm, sư nói cũng phải vãi nói cũng hay. Ông chủ tịch Ngô là một ví 
dụ điển hình! 

Nhân tiện nói đến ông GS.TSKH Đặng Hùng Thắng 

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 

Trên ISIwebofKnowlege thì không thấy bài nào, trên MathScinet thì có 35 bài nhưng tuyền là 
Vietnam Journal of Math mí lị Acta Vietnamatica. Các bác kiểm tra lại hộ em cái, nếu chính xác 
thì em sẽ “submit” ngay vào JIPV. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
========================= 
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GS dỏm cấp 2 Mai Trọng Nhuận – đại học quốc gia HN: 
Giám đốc đại học, Chủ tịch hội đồng học hàm GS Hội đồng 
Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 2 

* Danh thật: under public review 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-mai-tr%e1%bb%8dng-nhu%e1%ba%adn/�
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* Submitted by Editor usavn 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor usavn: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 

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

Tên đầy đủ: Mai Trọng Nhuận 
- Chuyên môn: Địa chất 
- Chức danh: GS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc đại học quốc gia HN; 
- Chủ tịch hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ. 

Hình trong trang sau: 
Rất nhiều ảnh và video trên mạng, cụ thể ảnh ở đây: 

www.vnu.edu.vn/en/contents/index.php?ID=336 
Email:nhuanmt@vnu.edu.vn 

============================================ ===== 
2nd Editor-in-Chief@: ISI = 2, not top 10. Accepted. Congratulations. 

1. Title: Acoustical facies analysis at the Ba Lat delta front (Red River Delta, North Vietnam) 
Author(s): van den Bergh GD, van Weering TCE, Boels JF, et al. 
Source: JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES Volume: 29 Issue: 4 Pages: 532-544 
Published: FEB 15 2007 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
2. Title: Sediment distribution and transport at the nearshore zone of the Red River delta, 
Northern Vietnam 
Author(s): Duc DM, Nhuan MT, Van Ngoi C, et al. 
Source: JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES Volume: 29 Issue: 4 Pages: 558-565 
Published: FEB 15 2007 
Times Cited: 2 
View full text from the publisher 
============================================ ========== 

JIPV@: Bài không hợp lệ =====> Đã bổ sung thông tin cần thiết! Đề nghị phong hàm khẩn 
cấp cho ông này vì các chức vụ đặc biệt đang đảm nhiệm. 
============================================ ========== 

JIPV@: To appear. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

http://www.vnu.edu.vn/en/contents/index.php?ID=336�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4665832149/comment72157624195470704/�


 

giaitonghop says: 

Ông này từ ngày lên Giám đốc ĐHQG chỉ thấy chỉ đạo tổ chức thi Miss and Mister thôi, trình độ 
loại thường làm công tác Đoàn cả mà…. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 2:44 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

3 phản hồi tới “GS dỏm cấp 2 Mai Trọng Nhuận – đại học quốc gia HN: Giám 
đốc đại học, Chủ tịch hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư liên 
ngành Khoa học Trái đất – Mỏ” 

1. Nguyễn Lân Hòa đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 6:43 sáng  

Ông Mai Trọng Nhuận chỉ có 2 công bố ISI. Nên theo tiêu chuẩn của JIPV thì ông nhuận 
là GS rất dỏm mới đúng. Các bác nên xác định cho chính xác. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 15, 2010 lúc 7:19 sáng  

Tiêu chuẩn phong: 

(Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0. 

(Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5. 

(Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (4) 7. 

(Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (5) 9. 

Đối với KHXH: PGS, GS có 0 bài ISI ghi địa chỉ Việt Nam = rất dỏm (việc xem 
xét cũng ưu tiên cho các trường hợp thật “hot” = đang phá hoại nền giáo dục của 
đất nước = lợi dụng báo chí để chống đối khoa học chân chính). 

Trả lời  
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2. Bác sĩ Dao nhọn đã nói 

Tháng Chín 23, 2010 lúc 4:56 sáng  

GS Nhuận đảm nhận nhiều trọng trách khoa học như thế mà chỉ 
có 02 bài báo ISI đăng ở tạp chỉ hạng thường, không phải tác giả chính mà chỉ là tác giả 
ăn theo. Vị này quá ư là dỏm. 

Trả lời  
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news.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C177 8/C1779/2006… 

GS. Nguyễn Văn Mậu – nhà toán học đầu ngành 
[Xem hinh dung kich co] 

Không ít nhà khoa học tài danh, có nhiều đóng góp cho xã hội xuất thân từ một gia đình nông 
dân nghèo, tuổi thơ của họ lam lũ, không có điều kiện “học thêm”, không có điều kiện vật chất 
để mua sách vở, một buổi giúp việc nhà và một buổi được cắp sách tới trường đã là may mắn. Họ 
thành tài, thành danh là nhờ nghị lực, chí tiến thủ và chút thông minh trời cho. Một trong những 
người như thế là GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu. 

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê chiêm trũng nghèo thuộc xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải 
Dương, ngay từ những ngày còn theo học phổ thông, Nguyễn Văn Mậu đã bộc lộ tư chất và khả 
năng của mình. Nhà nghèo, đông anh em, trường ở xa, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa thiếu, 
nhưng Nguyễn Văn Mậu nổi tiếng là một thanh niên học giỏi. Nhắc đến tên anh, cả vùng ai cũng 
biết. Chịu suy nghĩ, chịu lật ngược vấn đề, trăn trở với những điều mới, điều lạ là lối tư duy của 
anh. Và lối tư duy ấy theo anh mãi những năm tháng sau này… 

Tốt nghiệp phổ thông với thành tích xuất sắc, năm 1967, Nguyễn Văn Mậu là một trong những 
thanh niên được nhà nước chọn đi học ở Liên Xô. Bất ngờ quá! Con một nông dân đi học nước 
ngoài. Song ở một góc độ nào đó lại chẳng bất ngờ. Anh học giỏi và tư chất. Được đi học nước 
ngoài là xứng đáng. Cả nhà mừng. Và cả xã mừng. Đây là vinh dự và niềm tự hào của vùng quê 
nghèo. 

Những năm anh học ở nước ngoài, đất nước đang có chiến tranh. Bom Mỹ ném xuống thành 
phố, ném xuống ruộng đồng. Để đền đáp nghĩa tình quê hương không gì hơn là gắng học giỏi để 
sau này có dịp phục vụ Tổ quốc. Và Nguyễn Văn Mậu đã làm được điều ấy! Năm học đầu tiên 
anh đoạt giải nhất trong kỳ thi Toán dành cho sinh viên nước ngoài học đại học ở Matxcơva. Với 
đà ấy, khi tốt nghiệp Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Minxk, anh đã đạt được bằng đỏ. Và 



đấy là cơ sở đầu tiên để dần dà anh trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu của Toán học 
Việt Nam. 

Về nước, Nguyễn Văn Mậu được phân công công tác tại Viện Toán. Đấy là ước mơ của bất kỳ 
một sinh viên nào. Song, như thể là định mệnh, anh không làm công tác nghiên cứu đơn thuần 
mà cuộc đời lại gắn với nhà trường, với nghề dạy học. 

Năm 1974, Việt Nam chính thức đăng ký dự thi Olympic Toán quốc tế. Để có người đủ năng lực 
“đưa chuông đi đấm nước người”, nhà nước rất cần học sinh giỏi, đã đành, mà cũng rất cần có 
giáo viên giỏi để giảng dạy, hướng dẫn. Một đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình là yếu tố 
quan trọng để tạo nên đội ngũ học sinh đủ khả năng dự thi. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Văn 
Mậu được cử về Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội lúc bấy giờ, tức Trường ĐHKHTN ngày nay, 
để làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Cuộc đời nhà giáo của anh bắt đầu từ đấy và trong gần 
30 năm qua, với cương vị giáo viên rồi sau này là hiệu trưởng, bằng khả năng và tài trí của mình 
anh đã góp phần quan trọng tạo dựng được một đội ngũ học sinh giỏi, giành nhiều kết quả cao 
trong các cuộc thi toán quốc tế, đào tạo được nhiều trí thức cho đất nước và xây dựng nhà trường 
trở thành đơn vị anh hùng. 

Sau 5 năm dạy lớp chuyên Toán ở Trường, nhiều học sinh của anh đã đoạt giải cao trong các kỳ 
thi toán quốc tế. Đó là các em Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Bảo Châu… 

Năm 1978, anh vừa làm nhiệm vụ giảng dạy hệ chuyên Toán phổ thông, vừa là giảng viên đại 
học. Dạy Toán sơ cấp và dạy Toán cao cấp, anh đều dạy giỏi. Đó là niềm tự hào, là sự kính trọng 
của học sinh, sinh viên, là uy tín đối với nhà trường. Song năng lực cũng phải chịu thiệt thòi. 
Trước mắt nhà trường rất cần những giáo viên có khả năng như anh, bởi vậy Nguyễn Văn Mậu 
không được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Thế là anh quyết định tự nghiên cứu. Những 
năm đầu thập niên 80, anh công bố nhiều công trình khoa học toán học. Và năm 1982 được đặc 
cách bảo vệ luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công. Đây là một giảng viên trẻ đầu tiên bảo vệ thành 
công tiến sĩ Toán học trong nước. Vừa giảng, vừa dạy, vừa nghiên cứu, vừa làm luận án, ở lĩnh 
vực nào anh cũng thể hiện khả năng vốn có của mình. 

Trong thập niên 80, nhà nước cử nhiều người đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh cao cấp. 
Nguyễn Văn Mậu may mắn là một trong số đó. Trong thời gian nghiên cứu ở Ba Lan, anh đã 
hoàn thành 2 cuốn sách chuyên khảo bằng tiếng Anh, được bạn bè và các giáo sư hoan nghênh 
và đánh giá cao. Việc viết hai cuốn sách bằng tiếng Anh không chỉ thể hiện học vấn chuyên 
ngành mà còn thể hiện khả năng ngoại ngữ ở anh. 

Hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ, năm 1990 anh trở lại trường và ngoài vai trò là một giảng 
viên, anh lần lượt đảm nhận các cương vị chủ nhiệm bộ môn Toán giải tích, Khoa Toán – Cơ – 
Tin học (1991); Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy (1995), Hiệu trưởng (1997). Trong cương vị 
nào anh cũng có những đóng góp đáng trân trọng. 

Trường ĐHKHTN không chỉ là đơn vị dẫn đầu về thành tích đào tạo cán bộ khoa học cơ bản, là 
nơi cung cấp cán bộ giảng dạy về khoa học cơ bản cho các trường đại học và cao đẳng trong 
nước, cung cấp cán bộ khoa học cho các viện nghiên cứu, mà còn là nơi dẫn đầu về thành tích 
đào tạo tài năng trẻ cho đất nước. Các hệ THPT chuyên mà nhà giáo Nguyễn Văn Mậu đã tham 



gia giảng dạy ngay từ đầu đã đào tạo hơn 2.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông giỏi và 
xuất sắc cho các trường đại học. Học sinh hệ chuyên đã đoạt 99 huy chương (20 vàng, 42 bạc, 37 
đồng) trong các kỳ thi Olympic quốc tế; đoạt 209 giải (27 giải nhất, 94 giải nhì, 88 giải ba) trong 
các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm 1995, trong cương vị Trưởng đoàn dẫn học sinh Việt Nam 
tham dự cuộc thi toán quốc tế tại Canađa, thầy giáo Nguyễn Văn Mậu đã góp phần đưa đoàn 
Việt Nam đoạt thứ hạng cao. Lần đầu tiên đoàn Việt Nam xếp thứ 4, trong 6 em đi dự thi có 4 
em đoạt huy chương vàng, 2 em đoạt huy chương bạc. Các giải thưởng quốc tế và trong nước đã 
đem lại niềm tự hào cho nền giáo dục – đào tạo Việt Nam. Số huy chương vàng ở các giải thi 
quốc tế của hệ THPT chuyên (ĐHKHTN) chiếm hơn 2/3 tổng số huy chương vàng mà học sinh 
cả nước đoạt được. Đây là niềm vinh quang của nhà trường, cũng là niềm tự hào của GS.TSKH 
Nguyễn Văn Mậu. 

Trong cương vị Phó hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng, anh đã góp phần cùng các giáo sư, giảng viên 
và các cán bộ công nhân viên nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Trường ĐHKHTN 
trở thành một trung tâm đào tạo có uy tín trong nước, ở khu vực và quốc tế, được xã hội tín 
nhiệm, Đảng và nhân dân đánh giá cao. 

Để đào tạo nhân tài cho ngành khoa học cơ bản, từ năm 1997, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mậu và 
Nhà trường đã đưa ra mô hình hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng, được Bộ GD&ĐT chấp 
nhận. Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng đã thu hút được nhiều học sinh giỏi trong cả nước, 
70% số sinh viên ở hệ này là những em đã đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và 
quốc gia. Mô hình này được các trường đại học trong cả nước hưởng ứng. Và hệ đào tạo cử nhân 
khoa học tài năng đã được mở vào những năm tiếp theo ở các trường như: ĐHBKHN, ĐHSPHN, 
ĐHKHTN (ĐHQG TP.HCM)… Chất lượng của hệ này được đánh giá cao, có nhiều sinh viên đủ 
tiêu chuẩn để được cử sang nước ngoài, học ở những trường đại học danh tiếng, nhiều em đứng 
đầu các kỳ thi Olympic giữa các trường đại học trong nước. 

Một trong những trọng tâm mà Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mậu và lãnh đạo Nhà trường đặt ra là 
tích cực đổi mới phương thức đào tạo, nhà trường đã chuẩn hóa 133 bộ giáo trình ở tất cả các 
ngành, các bậc học, xuất bản hơn 300 giáo trình mới, nhân bản 300 đầu sách giáo khoa của các 
nước Nga, Anh, Mỹ, Nhật, Úc …, và 6830 sách chuyên đề khoa học lớn. Bên cạnh đó chú ý 
nâng cấp mở rộng các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực… Bởi vậy chất lượng đào tạo 
được nâng cao. 

Là nhà giáo, song GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu còn là nhà khoa học, là người làm công tác quản 
lý. Anh coi công tác nghiên cứu khoa học là khâu quan trọng của nhà trường. Bởi vậy Trường 
ĐHKHTN là nơi dẫn đầu về thành tích nghiên cứu khoa học cơ bản trong cả nước. Chỉ tính 5 
năm qua, Nhà trường đã thực hiện 660 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài cấp 
nhà nước, 10 dự án sản xuất thử, thử nghiệm 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ… Kinh phí 
nghiên cứu khoa học hơn 4,5 triệu USD. Nhiều thiết bị hiện đại được tiếp nhận thông qua hợp 
tác quốc tế. Trường có quan hệ với hơn 20 trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. 
Trong đó 1000 công trình khoa học đăng ở các tạp chí khoa học quốc tế, nhà giáo Nguyễn Văn 
Mậu góp nhiều công trình toán học có giá trị. Cá nhân anh đã có hơn 40 bài báo đăng trong các 
tạp chí quốc tế, 9 đầu sách và giáo trình toán học… 



Bận công việc quản lý, bận công tác dạy học nhưng thầy Nguyễn Văn Mậu luôn dành thời gian 
cho nghiên cứu khoa học. Anh quan niệm rằng muốn dạy tốt phải nghiên cứu và nghiên cứu tốt 
để dạy học có hiệu quả. Đào tạo và nghiên cứu cùng song hành. Bằng những thành tích của 
mình, Trường ĐHKHTN đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại đặc 
biệt năm 2001 được tuyên dương là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Thành tích thuộc về tập thể các giáo sư, các giảng viên và công nhân viên của Nhà trường song 
vai trò của người đứng đầu, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Mậu góp phần không nhỏ. Anh là một Nhà 
giáo ưu tú, một nhà khoa học, chuyên gia về toán học. Anh là một nhà quản lý giỏi và anh còn là 
một nhà hoạt động xã hội. Nhiều năm anh là ủy viên Ban Chấp hành Hội Toán học Việt Nam, 
Phó chủ tịch Hội đồng Toán học Bộ GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Toán học 
và Tuổi trẻ. 

Bằng học vấn, tài năng, kinh nghiệm và sự nhiệt tâm, tận tình và chí cốt của mình trong việc đào 
tạo các cán bộ khoa học cho bộ môn khoa học cơ bản anh được học sinh, sinh viên kính trọng, 
đồng nghiệp vị nể và cấp trên tin tưởng./. 

Đình Kính 
Theo: [100 Years-VietNam National University,HaNoi 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Nếu bác không sử đụng được thông tin ISI thì bác sẽ bị block. Công bố 
10000000000000000000000 bài (chẳng ai quan tâm) mà không có ISI là dỏm. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 



GS dỏm cấp 2 Trần Ích Thịnh – ĐH BKHN– UV Hội đồng 
học hàm ngành Cơ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 2 

Danh thật: GS dỏm cấp 2 

Bài báo ISI: 

1. Title: Large deformation analysis of inflated air-spring shell made of rubber-textile cord 
composite 
Author(s): Nam TH, Thinh TI 
Source: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Volume: 24 Issue: 1 Pages: 31-

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-tr%e1%ba%a7n-ich-th%e1%bb%8bnh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-tr%e1%ba%a7n-ich-th%e1%bb%8bnh/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


50 Published: SEP 10 2006 
Times Cited: 0 

2. Title: Analysis of pressure equipment by application of the primal-dual theory of shakedown 
Author(s): Vu DK, Staat M, Tran IT 
Source: COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Volume: 23 
Issue: 3 Pages: 213-225 Published: MAR 2007 
Times Cited: 1 

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

vị này dỏm thế mà có tên trong danh sách nhận tiền đề tài của NAFOSTED 
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 69 
=====================================================================
======================= 
 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623332108573/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/�
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http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623452567143/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623452567143/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4507737224/comment72157623823600406/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=69�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


GS dỏm cấp 3 Lê Hùng Sơn – ĐHBK Hà Nội: “GS.TSKH”, 
(nguyên) Chủ tịch Hội đồng khoa học Liên ngành Toán tin, 
Chủ tịch Hội đồng Khoa Toán, Chủ nhiệm bộ môn Giải tích, 
PCN Khoa Toán; PCT Hội Toán học HN, UV BCH Hội 
Toán học VN, “người làm toán bằng …” 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: GS. TSKH 

* Công bố ISI: 3 

* Danh thật: GS dỏm cấp 3 

* Submitted by Editors Hội Viên.Hội Toán Học, connan2010, inhainha  

* Recommended by 4th Managing Editor 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-3-le-hung-s%c6%a1n-dhbk-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-nguyen-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa-h%e1%bb%8dc-lien-nganh-toan-tin-ch%e1%bb%a7-t/�
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============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Thấy ĐHQG mới lăng xê bác này khiếp quá, mấy bác ngành toán nhận xét xem trình độ 
thật của bác này ra sao nhé: 
100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1840 /2006/10/N8398/ 
Posted 7 hours ago. ( permalink ) 

connan2010 says: 

Theo như Mathscinet thì bác LHS có 42 bài. Tổng số citations là 12. Những tạp chí 
publish bài của LHS không phải là tạp chí tốt bên Toán. LHS chỉ có 1 bài trên Math. 
Narch. (Impact Factor: 0.57). Tạp chí này cũng chỉ ở mức khá (chắc chắn KHÔNG nằm 
trong top 50). Nếu chiếu theo list của ISI, chắc LHS sẽ đủ điều kiện được sắc phong. 
Nhưng nhìn chung có 1 điểm sáng duy nhất, đó là LS vẫn còn làm nghiên cứu (bài gần 
nhất là năm 2009). Tóm lại, theo ý kiến cá nhân mình, LHS cũng chỉ ở mức bình thường. 
Báo chí chúng ta có bệnh hay ca ngợi quá lời. 
Posted 2 hours ago. ( permalink ) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

Theo sự phát hiện của editor inhainha và sự khẳng định của editor connan2010, tôi xin 
kính chuyển JIPV xét dỏm cho trường hợp dỏm và phản cảm sau: 

- Tên đầy đủ: Lê Hùng Sơn 
- Chuyên môn: Toán 
- Chức danh: GS.TSKH 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 3 

1. Title: EXTENSION PROBLEM FOR FUNCTIONS WITH VALUES IN A 
CLIFFORD-ALGEBRA 
Author(s): SON LH 



Source: ARCHIV DER MATHEMATIK Volume: 55 Issue: 2 Pages: 146-150 Published: 
1990 
Times Cited: 3 
2. Title: A CONTINUATION THEOREM FOR HOLOMORPHIC-FUNCTIONS IN 
THE SPACE 
Author(s): SON LH 
Source: MATHEMATISCHE NACHRICHTEN Volume: 106 Pages: 121-128 Published: 
1982 
Times Cited: 2 
3. Title: CONTINUATION THEOREMS OF HARTOG TYPE FOR GENERALIZED 
ANALYTIC-FUNCTIONS OF SEVERAL COMPLEX-VARIABLES 
Author(s): SON LH 
Source: MATHEMATISCHE NACHRICHTEN Volume: 93 Pages: 177-186 Published: 
1979 
Times Cited: 3 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (nguyên) Chủ tịch Hội đồng khoa học Liên ngành Toán 
tin Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Khoa Toán Đại học Bách khoa Hà 
Nội, Chủ nhiệm bộ môn Giải tích, Phó chủ nhiệm Khoa Toán Đại học Bách Khoa Hà 
Nội; Phó chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: Danh hiệu phản cảm “người làm toán bằng cả 
tinh thần dân tộc” 
- 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,…): 100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1840 
/2006/10/N8398/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): hcth@mail.hut.edu.vn, 
lehung@math.harvard.edu, lhvietbao@googlemail.com, bantin@vnu.edu.vn 

Một vài đề nghị: 

Tác giả: inhainha, connan2010, tui (if possible). 

Xét vào danh sách phản cảm, lí do: nổ linh tinh, toàn công bố rác, dùng báo chí để tự 
đánh bóng, cố tình cấu kết với người chẳng hiểu gì về Toán để viết bài ca ngợi phản cảm. 

Trả lời inhainha: bài này do inhainha phát hiện trước nên phải trân trọng đóng góp của 
tác giả; phản cảm: người không chuyên không thể hành văn được như bài báo trên, phải 
là dân trong ngành (nghĩa là đương sự phải mướm trực tiếp, đương nhiên những bài như 
thế tác giả đều nhờ đương sư đọc lại trước khi đăng). Do đó đề nghị JIPV đặc cách xét 
phản cảm cho ứng viên này. 

Xin chân thành cảm ơn JIPV. 

http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1840/2006/10/N8398/�
http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1840/2006/10/N8398/�


Ps: Nếu nhân vật phản cảm xoá ảnh phi tang thì có đây: 
www.flickr.com/photos/48868034@N08/4681818786 / 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 3, not top. Accepted. Good job done! Authors: 
HVHTH, connan2010, inhainha  

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48616733@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vientoan (2 months ago | reply) 

Tôi xin copy một câu chuyện liên quan đến CÁI DANH của một anh bạn, khi anh viết về 
mẹ của mình. 

MẸ TÔI 

Tết năm Canh Tý 1960, lúc đó tôi sáu tuổi. Gia đình tôi vừa mới hoàn hồn vì đã trải qua 
những tai nạn kinh thiên động địa, cha tôi sẽ được nhận làm việc ở một Sở Điện, cái nghề 
mà ông đã được học và làm từ thời Tây. Tôi nghe lỏm được cha mẹ tôi bàn với nhau, 
Mồng Bốn tết này sẽ làm vài mâm thịnh soạn để mời nhiều khách, và hoá vàng luôn thể. 

Bữa cơm hoá vàng năm đó có đến chục khách, ngoài ông bà, cha mẹ và bốn chị em tôi. 
Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây đã theo tôi suốt 50 năm qua, phần vì thương nhớ mẹ, 
phần vì lời tiên tri của Cụ Trẻ tôi ngày ấy. 

Pháo Hồng Điều nổ ngân vang, tôi lao ra sân nhặt những quả bị văng ra mà chưa kịp bén 
ngòi. Trở lại nhà trong cảnh nghiêm trang trầm lắng, chỉ còn tiếng nói của Cụ Trẻ. Tôi 
gọi là cụ trẻ, vì Cụ là em Cụ Ngoại tôi, Cụ là Tú Tài theo kháng chiến, lúc đó mang hàm 
Thiếu Tá, có tiếng trong họ là giỏi xem Tử Vi. Cụ chỉ vào mẹ tôi, lúc Bà đang tất bật 
mang thêm thức ăn cho các mâm, phán rằng, Con này là người có danh. Nghe câu đó mọi 
người đưa mắt nhìn nhau, như có ý chia sẻ với Cụ Trẻ về lời động viên khéo léo của Cụ. 
Như đáp lại sự hiểu nhầm của mọi người, Cụ Trẻ cất cao giọng, phân tích thêm về ngày 
giờ sinh của cháu Cụ, rằng: “Con này nó có danh còn hơn tất cả các anh đấy”. Mọi người 
im lặng, như có vẻ sợ sệt, tôi linh cảm như vậy. 

Bữa cơm ngày tết đó, gồm những người trong hai họ nội ngoại của tôi, những người được 
ăn học nhiều và tương lai rất sáng sủa. Chỉ có mẹ tôi là người mới học hết lớp 4 thời Tây, 
Bà Ngoại tôi mất lúc mẹ tôi còn bé, mẹ chỉ có hai chị em. Tuy Ông Ngoại tôi là viên 
chức khá, nhưng lại còn Bà Ngoại Kế. Mẹ và Cậu tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng của Bà 
Nội, tuy Ông Nội mẹ tôi là một công chức lương cao, Cụ Bà là con thứ hai mươi của Cụ 
Thượng Đào, một thượng thư Triều Huế, nhưng trong buổi giao thời, nên cuộc sống cũng 
không lấy gì sung túc. Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp, sắc xảo, bướng bỉnh có tiếng trong họ. 
Bà trực tính và rất ghét sự gian dối, nịnh hót. 
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Chiến tranh xảy ra, sáu mẹ con chúng tôi bị chôn chặt tại quê nhà, năm 1968 bà sinh 
thêm cô em út của tôi. Mẹ thương chúng tôi lắm, vì Bà cho rằng chúng tôi khổ hơn Bà 
ngày bé. Bà hay kể về tuổi thơ của Bà, đặc biệt là Bà được ăn, được mặc, được theo cha 
sống qua nhiều thành phố từ Nam chí Bắc, như thế nào. Nhiều món ăn Bà kể khiến chúng 
tôi thèm rơi nước miếng, thế rồi như để chiều sự ao ước của chúng tôi, Bà cố làm lại các 
món ăn đó, chúng tôi thích lắm, nhưng Bà bảo vẫn thiếu vị này, vị kia, nhưng thời nay 
không có. Một lần năm tôi học lớp 6, thậm thụt đọc hai cuốn tiểu thuyết bị cấm, Bà phát 
hiện được và bảo các tiểu thuyết đó là hay, sao bây giờ người ta lại cấm…Rồi Bà còn kể 
và phân tích cho tôi nghe, tôi vô cùng ngạc nhiên. Năm tôi học lớp 3, Bà hỏi tôi một mét 
vuông là gì ? Rồi Bà nói ngay rằng: Một mét vuông là diện tích của một hình vuông có 
cạnh dài 1 mét, thật trực quan và dễ hiểu! Sự thực mẹ tôi giáo dục chúng tôi có thể nói là 
rất nghiêm khắc. Bà không bắt chúng tôi làm nhiều, nhưng cũng không cho chúng tôi học 
quá nhiều, mọi thứ từ ăn ngủ, vui chơi, bạn bè, đọc sách gì, đều bị Bà kiểm soát chặt chẽ. 
Trộm vong linh Bà, ngày thơ bé nhiều lúc tôi ao ước được như mấy đứa trẻ hàng xóm, vì 
chúng rất được tự do. 

Thân thế bảy mẹ con chúng tôi ở quê, thật tội! Họ hàng nội ngoại nhờ cậy được đều ở xa. 
Mẹ tôi đâu có thạo nghề nông, chỉ bù lại là sự chăm chỉ, chắt chiu. Vốn chữ nghĩa và hiểu 
biết của Bà, Bà mang ra giúp đỡ tất cả mọi người, Bà dạy họ tính diện tích các mảnh 
ruộng, tính khối phân, khối cát…, tính công, tính điểm, viết đơn, viết thư, rồi cả tham 
mưu cố vấn cho bà con trong làng khi họ hỏi ý kiến Bà, về chuyện này chuyện kia. Bà 
còn dạy chữ, dạy tính cho những bà con mù chữ. Rồi tủ thuốc gia đình của Bà, đã cứu 
giúp bao người hàng xóm đau yếu. Chẳng thế, mặc dù không có ai nâng đỡ, nhưng chính 
quyền địa phương vẫn phải mời Bà làm Kế Toán, Đội Phó… Hợp Tác Xã. Mà Bà làm thì 
ai cũng được nhờ, vì mọi người không bị tính toán gian dối. Bà là người phụ nữ được cả 
dân làng nể trọng! Thời gian trôi đi, anh chị em chúng tôi, khôn lớn, dẫu không thành đạt 
bằng ai, nhưng chúng tôi đều có nghề nghiệp và gia đình riêng nền nếp. 

Mẹ tôi mất năm 2005, lúc bà 79 tuổi, nhớ lại lời tiên tri của Cụ Trẻ tôi 50 năm trước như 
đã nói ở trên, với những người ngồi ăn cỗ hoá vàng tết năm Canh Tý 1960, rằng ” Con 
này nó có danh còn hơn tất cả các anh đấy”. Có thật thế không? 

Điểm lại trong số đó có bốn người là quan chức cấp Cục-Vụ trưởng, nhưng nghe đâu lúc 
nhiệt huyết muốn đóng góp công sức thì bị phá lên phá xuống, sau này hiểu ra lẽ đời ráng 
hết sức hoạt động để được vào Đảng, rồi tìm người nâng đỡ, đến khi lên được thì con 
người đã khác trước, rồi cũng chỉ là những người kéo bè, kéo cánh, vơ vét mọi thứ cho 
mình, thời thế mà! 

Bốn người khác đều trở thành những trí thức lớn ở các Viện Nghiên Cứu và các Trường 
Đại Học, danh khoa học nổi như cồn, vì đều là Giáo Sư-Tiến Sĩ Khoa Học, là những nhà 
khoa học đầu ngành mà. Các vị này đã từ lâu dồn sức vào những việc: Nghiên Cứu Sinh; 
Thực Tập Sinh; Nghiên cứu Sau Tiến Sĩ, đi làm Luận Án Tiến Sĩ Khoa Học…, hội thảo 
Quốc Tế, lo cho đủ các chức danh PGS rồi GS… rồi tham gia đủ các kiểu hội đồng, đề 
tài, dự án…, quyền sinh quyền sát đối với bao kẻ leo thang trên con đường danh vọng. 
Các ông làm toàn những việc cao siêu, xuất hiện ở toàn những nơi sang trọng, khiến 
người người chỉ biết cung kính, cúi đầu trước các ông. Thiên hạ chỉ biết các ông là các 



Giáo Sư Tiến Sĩ Khoa Học, các Nhà Khoa Học lớn. Còn cụ thể các ông làm gì thì có trời 
mới biết. Các ông đã trở thành những Ông Quan Khoa Học, mang bên mình đủ thứ danh 
hiệu. Nghe nói các ông còn giúp quê hương tỉnh nhà rất nhiều bằng cấp, từ Cử Nhân Tại 
Chức đến Tiến Sĩ, rồi mở trường đại học. Hồi còn sống mẹ tôi nói với các ông ấy rằng : 
Các ông làm thế là hại Quê, chứ đâu phải là giúp Quê.. 

Thế rồi một buổi tối một đứa cháu ruột của tôi, gửi email từ Mỹ về cho bố nó, thông báo 
rằng: “Bốn vị họ nhà ta, con đã xem rất kỹ Website khoa học quốc tế thì hai vị không có 
tên, một vị được 2 bài không có trích dẫn, vị còn lại được 4 bài thì đều viết chung với 
người nước ngoài, dạng ăn theo”. Bức thư thật tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng biết làm sao 
được. Tám vị này có thể gọi là những người có danh hay không? và nếu là danh, thì danh 
gì? 

Còn mẹ tôi một người phụ nữ, bằng những tâm huyết và khả năng của mình, đã đóng góp 
cho quê hương những việc làm thiết thực. Quả thật cho đến nay con cháu của Cụ về quê, 
vẫn được nghe dân của cả vùng kể về Cụ những điều tốt đẹp, với lòng biết ơn. Cụ đã để 
lại cho quê hương và con cháu Cụ một thương hiệu, một mẫu người, ở một vùng quê. 
Như vậy, mẹ tôi có phải là người có danh không? 

Ngày còn học Cấp 1, một thầy dạy giờ Luân Lý đã dạy chúng tôi rằng: “Danh do Công 
mà ra, không có Công thì không thể có Danh”. Và phải chăng lời tiên tri của Cụ Trẻ tôi, 
giờ đã được giải mã! 

CD:15/5/2009 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 
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inhainha (2 months ago | edit | delete) 

bài của bác rất xúc động, cám ơn bác viện toán. đề nghị JIPV lưu bài này trong topic bài 
học cho các dỏm 

4. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

“Xét vào danh sách phản cảm, lí do: nổ linh tinh, toàn công bố rác, dùng báo chí để tự 
đánh bóng, cố tình cấu kết với người chẳng hiểu gì về Toán để viết bài ca ngợi phản 
cảm.” 

Ủng hộ vị này là phản cảm, chính xác là cực kỳ phản cảm. 
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GS dỏm cấp 3 Phạm Thế Long – Học Viện KTQS: không 
hiểu đúng nghĩa của từ “reproduce” (~ plagiarism) – dùng 
quyền lực để che chở cho PGS dỏm gian dối NXT, UV 
HĐHH ngành Tin học, nguyên Chủ Tịch Hội Toán học, 
nguyên Tổng Thư Kí Hội Toán học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TSKH 

Công bố ISI: 3 
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Danh thật: GS dỏm 

Giới thiệu: Editor Tongdai1080 

Checked by Third Managing Editor 

Bảo kê: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4484737390 /in/set-7215… 

==============bài ISI ============================== 

Title: THE MULTISTEP METHOD FOR SOLVING A NONSMOOTH PROBLEM OF 
OPTIMAL-CONTROL (in Russian) 
Author(s): FAM TL 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK BELARUSI Volume: 30 Issue: 8 Pages: 685-688 
Published: 1986 
Times Cited: 0 

Title: THE DUAL 2-STEP METHOD OF LINEAR-PROGRAMMING (in Russian) 
Author(s): LONG FT 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK BELARUSI Volume: 26 Issue: 4 Pages: 297-299 
Published: 1982 
Times Cited: 1 

Title: ON MULTISTEP METHODS OF CANONICAL PROGRAMMING (in Russian) 
Author(s): LONG FT 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK BELARUSI Volume: 25 Issue: 9 Pages: 784-787 
Published: 1981 
Times Cited: 2 
========================================== 

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 
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6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

N.T. An says: 

Kính chào The Board of Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV: 

Mặc dù tôi chưa là editor, nhưng tôi thấy JIPV cho phép phản biện công khai và thật thú vị là 
độc giả được xem là guest editor. Đây là điều tôi chưa từng thấy ở các nơi. 

Qua theo dõi cách làm việc khoa học của JIPV, tôi xin cảm ơn JIPV đã tổ chức một Tạp chí 
thuộc dạng CÓ MỘT KHÔNG HAI này. Thông tin về công bố khoa học ở đây rất bổ ích cho 
những ai thích làm khoa học nghiêm túc, nhưng lại bất lợi cho những ai chưa hiểu nghiên cứu 
khoa học là gì và những ai đã và đang làm khoa học dỏm. Thông tin về công bố khoa học 
nghiêm túc thì ai cũng có thể kiểm tra được. 

Với tư cách một guest editor, tôi đề nghị JIPV làm rõ thông tin liên quan đến Phạm Thế Long 
trong bài này: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4484737390 /in/set-7215… 

Với thông tin đó tôi đề nghị JIPV nên xét phong cho ông Long danh hiệu: bảo kê học giả gian 
dối Nguyễn Xuân Tuyến và học giả không hiểu đúng nghĩa của từ reproduce. 

Xin chân thành cảm ơn JIPV. Kính chúc JIPV tiếp tục làm việc nghiêm túc, khoa học, không phụ 
lòng mong đợi của những người làm khoa học nghiêm túc. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

Ông Phạm Thế Long có 3 bài (được tính là ISI) trên tạp chí DOKLADY AKADEMII NAUK 
BELARUSI,. Hiện nay tạp chí này không còn nằm trong danh sách ISI nữa. 
Hãy kiểm tra điều đó trên trang web này cho MATHEMATICS: 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst /jlresults.cgi?PC=D&SC=PQ 

và trên trang web sau cho APPLIED MATHEMATICS: 

scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst /jlresults.cgi?PC=D&SC=PN . 
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Như thế đủ thấy tạp chí nói trên ngay khi được tính vào ISI cũng nằm ở tốp cuối. 

Về khoa học thì như vậy, nhưng không hiểu ông Phạm Thế Long có tài cán gì mà được làm 
Tổng Thư ký Hội Toán học VN hai nhiệm kỳ 3 (1994-1999) và 4 (1999-2004), rồi Chủ tịch Hội 
Toán học VN nhiệm kỳ 5 (2004-2008), tổng cộng 15 năm. (Xem trang web của Hội: 

www.vms.org.vn/intro/LichSu_Soluoc.htm .) 

Nên nhớ rằng cho tới nay Hội Toán học VN mới bắt đầu nhiệm kỳ 6 (2008-2013). Như vậy ông 
Phạm Thế Long làm quan to nhất nhì Hội Toán học VN trong suốt 3/6 nhiệm kỳ của BCH Hội 
tính cho tới nay. Đương nhiên khi hành đạo ông Phạm Thế Long muốn nhào nặn Hội THVN 
theo cái mẫu là chính ông ta, và bằng cách đó ghi dấu ấn của mình vào nền KH nước nhà. 

Thật là một tấm gương đáng để thiên hạ soi chung. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Vị này là UV HĐ học hàm ngành Tin học thì chắc phải “trùm” về Tin học chứ nhỉ! 

Chú Long tham gia xét các GS, PGS Tin học thì chắc phải có kinh nghiệm, có nhiều công trình 
về máy tính, xử lí thông tin,….. Mấy ông có ém công trình của chú Long không vậy? 

(Đương nhiên chú Long không được nại ra “tớ nghiên cứu ứng dụng”, hay “toàn bộ công trình 
của tớ là mật” nhé! Nếu chú Long làm thế thì mọi người sẽ biết chú Long có hiểu thế nào là 
nghiên cứu khoa học hay không?) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Trình độ ông Long thế này mà làm đến Tổng thư ký rồi Chủ tịch Hội Toán học, đúng là loạn. 

Bác Lá trúc che nghiêng có biết được “đòn bẩy” nào đã đẩy ông ấy lên cao như thế? 

Quy trình bầu Chủ tịch của hội Toán học thế nào? Các thành viên bỏ phiếu à? Nhẽ đâu thế? 
Không lẽ mọi người mù mắt à? 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

không phải mọi người bị mù mà nền khoa học nước nhà bao năm qua không cho phép ai được 
sáng mắt. =)). 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

Tôi hiểu rằng bạn TS rất bức xúc khi đặt câu hỏi thế này: 

> Quy trình bầu Chủ tịch của hội Toán học thế nào? Các thành viên 
> bỏ phiếu à? Nhẽ đâu thế? Không lẽ mọi người mù mắt à? 

Nghĩ vừa thấy đúng vừa thấy oan ức cho Hội Toán học Việt Nam. 
Vậy xin hỏi lại bạn TS một câu thế này: 

Bạn có được bao nhiêu ví dụ về một tổ chức nào đó trên đất VN 
ở đó dân tình đã chọn được người lãnh đạo xứng tầm? 

May ra câu hỏi này giải được nỗi oan cho Hội THVN, 
mà cũng bớt được phần nào gánh trách nhiệm cho ông Nguyên 
Chủ tịch, Nguyên Tổng Thư ký Hội THVN Phạm Thế Long. 

Mới hay Tập rỗng là một khái niệm quan trọng của Toán học. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

1) Tôi không cho là cái tập mà bác đang đề cập là một tập rỗng. Bác có cực đoan không? Theo 
tôi thì nó là một tập có độ đo không lớn. Lớn nhỏ thế nào thì rất khó trả lời, ngoài hiểu biết của 
tôi. 

>Mới hay Tập rỗng là một khái niệm quan trọng của Toán học. 
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2) Bác lấy “nhiều tổ chức ở VN không/chưa chọn được người lãnh đạo xứng tầm” để bào chữa 
cho Hội Toán học, tôi thấy chưa thuyết phục lắm. Hội Toán học toàn những thành viên tri thức, 
có tư duy. Mà đã có tư duy là phải có chính kiến. Sao lại để một người có trình độ như ông Long 
làm chủ tịch được? Tôi không thủng! 

3) Vô tình tôi vào tạp chí Vietnam Journal of Mathematics và thấy ông Long còn năm trong 
“Editorial Board” (ngoài ông Long ra còn mấy GS dỏm nữa). Không hiểu mục đích và phương 
châm hoạt động của tạp chí này là gì mà lại để những “thành phần” như ông Long trong ban biên 
tập? 

Một câu hỏi lớn. Không lời đáp 
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau…(@ Huy Cận) 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

> Không hiểu mục đích và phương châm hoạt động của tạp chí này là gì 
> mà ban biên tập tuyền những “thành phần” như thế? 

Bạn TS đã vơ đũa cả nắm rồi đấy. Theo tôi, bạn phải sửa lại cụm từ 

“ban biên tập tuyền những “thành phần” như thế” 

để tránh xúc phạm những nhà toán học đàng hoàng trong BBT. 

Tôi không định bào chữa cho Hội THVN. 
Ý tôi muốn nói cái “cơ chế” tổ chức cài người ở nước ta nó dẫn đến 
kết quả “bầu cử” như thế ở hầu khắp mọi nơi. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Thực tế các hội ở Việt Nam đều có sự can thiệp của chính trị, mà các nhà khoa học làm chính trị 
ở Việt Nam đại đa số là cực dỏm và gian dối. Nên ngoài các nhà khoa học chân chính nòng cốt 
của hội Toán học thì đương nhiên sẽ có những vị như ông Long ở trong hội. Tôi đã từng nghe 
các GS, TS làm toán thực sự, họ khá “cay” về chuyện ông Long được bầu làm Chủ tịch nhưng 
buộc phải chấp nhận nếu muốn hội tồn tại! 
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Chủ tịch hội hiện nay GS TSKH Lê Tuấn Hoa thì khá ổn phải không các bác!!! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

1) OK tôi đã sửa sai. Thực ra ý của tôi là tạp chí Vietnam Journal of Mathematics có khá nhiều 
GS dỏm trong ban biên tập. Tuy nhiên cũng phải xin lỗi bác vì đã diễn đạt sai ý. 

> Bạn TS đã vơ đũa cả nắm rồi đấy. Theo tôi, bạn phải sửa lại cụm từ 

> “ban biên tập tuyền những “thành phần” như thế” 

> để tránh xúc phạm những nhà toán học đàng hoàng trong BBT. 

2) Tôi và bác toàn đặt ra các câu hỏi nhỉ? Không có giải pháp gì chăng? Có lẽ phải sửa lại hai 
câu thơ của nhà thơ Huy Cận thế này: 

Nhiều câu hỏi lớn. Không lời đáp 
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau… 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tổng Đài 1080 says: 

CHUYỆN BẦU CỬ Ờ HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM 

Dưới đây là chuyện tôi nghe được từ một bậc trưởng lão. 
(Xem niên biểu của Hội THVN ở trang web 
www.vms.org.vn/intro/LichSu_Soluoc.htm .) 

BCH khoá 1 lãnh đạo Hội THVN từ 1966 đến 1988: Chủ tịch: Lê Văn Thiêm, Tổng thư kí: 
Hoàng Tụy. Ở Đại hội khoá 2 (1988-1994) ông Tuỵ cảm nhận được nguy cơ Hội Toán sắp rơi 
vào tay những nhà toán học dỏm, nên ông phát biểu (đại ý): “Hội Toán là một hội nghề nghiệp, 
vì thế lãnh đạo Hội Toán cần phải là các nhà toán học chuyên nghiệp”;. Có hai liên danh ra tranh 
cử lần đó, một của Nguyễn Đình Trí – Đỗ Long Vân, và một của PHS – NDT. Kết quả liên danh 
Nguyễn Đình Trí – Đỗ Long Vân trúng cử. Nhiều người cho rằng nếu kết quả ngược lại, Hội 
THVN có thể đã không đi vào một thời kỳ bi đát như thế. Đề nghị JIPV kiểm tra xem các ông 
Trí và Vân có (cực) dỏm hay không. 
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Kể từ Đại hội 3 HTHVN trở đi, đã thành lệ, mỗi khi thấy không thể kéo dài thêm một nhiệm kỳ 
nữa, ông Chủ tịch bèn giới thiệu ông Tổng Thư ký ra tranh chức Chủ tịch mới. Ông Nguyễn 
ĐÌnh Trí đã lăng xê ông Đỗ Long Vân như thế ở ĐH 3 (1994-1999). Ông ĐL Vân chọn ông 
Pham Thế Long làm Tổng Thư ký. Để cho BCH dễ hoạt động, ý kiến đề cử TTK cuả ông CT 
thường được ĐH thông qua khá dễ dàng. 

Liên danh Vân – Long làm 2 khoá 3 (1994-1999) và 4 (1999 – 2004). Rồi ông Đ L Vân giới 
thiệu ông P T Long ra tranh chức Chủ tịch khoá 5 (2004 – 2008). Ông P T Long chọn ông Lê 
Tuấn Hoa làm TTK. 

Ở trên đã nói kể từ ĐH 3, các CT truyền ngôi cho TTK của mình. Thế còn các TTK được chọn 
thế nào? Tất nhiên TTK phải hợp chắn hợp cạ với CT. Thêm vào đó, ông CT có xu hướng chọn 
TTK là một ông đang làm Phó HT một ĐH nào đó, hoặc Phó VT một VIện NC nào đó. Vì sao? 
Bởi nhờ thế ông TTK dễ sai quân của mình làm các việc của Hội, và dễ mượn Hội trường cơ 
quan mình cho các cuộc họp BCH Hội Toán. (Nhớ rằng HTHVN chẳng có trụ sở gì cả!) TTK 
Long (1994) đương thời là Phó GĐ HVKTQS, TTK Hoa (2004) đương thời là Viện phó VT, 
TTK Dư (2008) đương thời là Hiệu Phó ĐHKHTN HN. Ngoài ra, có thể có thêm những mối liên 
hệ phụ trợ khác, chẳng hạn các ông Long và Hoa cùng học PT chuyên Toán ĐHSP Vinh, cùng 
học ĐH Minsk (Belarusia) vào các giai đoạn khác nhau. 

Ông P T Long đã được bầu làm CT HTHVN Khoá 5 (2004-2008) như thế nào? ĐH đại biểu 
HTHVN lần đó họp ở 19 Lê Thánh Tông HN. Như thường lệ, các nhà Toán học thứ thiệt thường 
thì ai cũng có ý hay, cho nên ít ông nào nghe ông nào. Trái lại, các nhà toán học dỏm rất ít ý, mà 
rất nhiều mẹo tổ chức, họ ý thức được rằng phải dựng một nhà toán học dỏm lên để dễ bề hoạt 
động. Trước ĐH, ông NQH, chủ tịch một Hội con của HTHVN, một người làm toán theo lối 
Hồng Vệ Binh, đứng ra tổ chức một cuộc họp trù bị của “phe dỏm”, để phe này phân công người 
che chắn, tung hứng cho ông Phạm Thế Long rất bài bản. Trái lại, “phe toán học thật” thì chả có 
họp hành gì, mà thật ra cũng chẳng thành một phe có tổ chức gì cả. Các nhà toán học từ các tỉnh 
lẻ (với số lượng về dự ĐH hạn chế) thì cứ tin rằng “Các GS ở Hà Nội đều nghiêm chỉnh cả”. 
Những người này thấy CT cũ giới thiệu ai thì bỏ cho người đó. (Nên nhớ ở thời điểm 2004 chưa 
ai ý thức gì về công bố ISI, và mạng internet ở VN vẫn còn hạn chế lắm.) Ông ĐL Vân giới thiệu 
ông PT Long ra tranh chức CT, với sự tung hứng của “phe dỏm”. Một ƯCV khác, ông HHK, thì 
không có sự hậu thuẫn tương tự từ “phe thật”. Thế là ông P T Long trúng cử CT Hội THVN. 
Như thế, việc ông P T Long trở thành TTK rồi CT HTHVN là kết quả của một giai đoạn dài phe 
làm toán dỏm thao túng Hội này. 

Nếu những điều nói trên là đáng tin thì dân tình hãy chờ đợi ở ĐH kỳ tới (2013), CT Lê Tuấn 
Hoa sẽ giới thiệu TTK Nguyễn Hữu Dư ra tranh chức CT mới. 

“Lời quê góp nhặt dông dài 
Mua vui cũng được một vài trống canh.” 
(Kiều – Nguyễn Du) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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chim_nhon says: 

@Tổng Đài 1080: Chuyện của bác rất hay, làm em tò mò quá! Bác cố gắng viết rõ tên người thì 
hay biết mấy. Em dân ngoại đạo nên đọc chẳng hiểu ông PHS, NDT, HHK, … là ai? hix. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@Tổng đài 1080: em thấy ông Lê Tuấn Hoa có nhiều bài và được trích dẫn rất nhiều, chứng tỏ 
ổng xịn chứ, bác dùng “phe dỏm” làm em hiểu lầm ổng dỏm (phải search thông tin ra mới biết 
không dỏm). Chuyện bên lề của bác rất hay, cho em mở rộng tầm mắt về thâm cung bí sử ở cái 
viện trí thức hàng đầu. Cám ơn bác. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

@chim nhon: PHS: Em đoán là GS Phạm Hữu Sách 
HHK: Thì chắc là GS TSKH Hà Huy Khoái – Nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam. 
Còn NDT: là GS Nguyễn Duy Tiến! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TS tinh thuong men thuong says: 

Các bác cho em hỏi, là vào 1 cái hội gì đó thì nó có quyền lợi và nghĩa vụ gì? CT hay TTK có 
quyền lợi gi mà phải lắm mưu mô mới trúng cử? 
Em dân ngành khác, cái chuyên ngành của em nó có rất nhiều cây đa cây đề từ thời cụ bành tổ 
ngành Y hiện đại, nhưng chả cây nào chịu đứng ra lập hội cả. Vì thế cho đến nay, mặc dù cái 
chuyên ngành này nó có mặt ở tất cả các lĩnh vực, các bài báo nủi tiếng (do mấy thằng Tây nó 
viết), mấy cái giải Nó Bèn, nhưng ở xứ An Nam thì vẫn ko có hội. 
Mà em cũng chẳng thấy đồng ngành của em có ai bức xúc vi chuyên ngành mình ko có hội hè gì 
hết, trong khi ngành nào cũng có, thậm chí như chỉ có 1 cái phổi thôi mà thiên hạ tranh nhau lập 
hội: hết hội hô hấp, rồi đến hội lao và bệnh phổi, rồi đến hội truyền thống, rồi hội hữu nghị Pháp-
Việt (về phổi) v.v…ngay trong cùng 1 nước, thậm chí 1 thành phố. 
Thế nên em cứ thắc mắc, CT/TTK hội nó có quyền lợi gì ghê gớm? 
Và làm sao mà cái đồ dỏm làm lãnh đạo hội lại làm khoa học nước nhà tụt …? 

http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/comment72157623870071447/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/comment72157623870364401/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935/comment72157623995119140/�
http://www.flickr.com/photos/49075898@N03/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�
http://www.flickr.com/photos/49075898@N03/�


Cảm ơn các bác. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Bác Tổng Đài 1080 giải thích giùm em cái cụm từ “làm toán theo lối Hồng Vệ Binh” cái. Đọc nó 
xong thấy sướng quá nhưng mà cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu là làm toán kiểu gì? 

> Trước ĐH, ông NQH, chủ tịch một Hội con của HTHVN, một người làm 
> toán theo lối Hồng Vệ Binh, đứng ra tổ chức một cuộc họp trù bị của 
> “phe dỏm”… 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tổng Đài 1080 says: 

Hồng Vệ Binh gồm các Tiểu tướng, tuổi chừng 14-15, 17-18, là lực lượng chính của Đại Cách 
mạng Văn hoá do Mao Trạch Đông phát động. Các Tiểu tướng Hồng Vệ Binh, được coi là đại 
diện cho nền Văn hoá mới, đập phá chùa chiền và các công trình kiến trúc cổ, đóng cửa các 
trường đại học, đưa các giáo sư, trí thức, sinh viên về nông thôn lao động cải tạo; bởi vì đó là tàn 
dư của chế độ cũ. Hồng Vệ Binh say sưa chém giết đến mức cuộc Đại Cách mạng Văn hoá này 
đã xoá sổ hàng trăm triệu người Trung quốc trong những năm 1960. 
Trung quốc điêu tàn sau Đại Cách mạng Văn hoá. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TS tinh thuong men thuong says: 

Các bác ơi, sao chẳng ai giải thích cho em câu hỏi của em cả. Rằng thì là mà CT/TTK hội nó có 
quyền lợi gì ghê gớm? 
Và làm sao mà cái đồ dỏm làm lãnh đạo hội lại làm khoa học nước nhà tụt …? 
Em đang học hỏi mà! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Ông NQH rất xứng đáng nằm trong tạp chí dỏm này, bác Tổng đài 1080 “đề cử” ông ấy với  
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

@TS tinh thuong men thuong: 
>> Các bác ơi, sao chẳng ai giải thích cho em câu hỏi của em cả. Rằng thì là mà CT/TTK hội nó 
có quyền lợi gì ghê gớm? 

Để trả lời được câu hỏi của bác một cách đầy đủ, người trả lời phải có kinh nghiệm làm việc ở 
Việt Nam đầy mình, phải hiểu những chuyện thâm cung bí sử khoa học ở Việt Nam, … nói tóm 
lại là phải một lão làng hoặc đến khi râu tóc bạc phơ chắc mới trả lời tường tận được hết. Với 
khả năng hóng hớt hiện tại, em xin kể hầu bác một chuyện thế này, để thấy CT/TTK có quyền lợi 
thế nào. 

Em có biết một ông GS X (sorry các bác vì không tiện nói tên vị đấy ở đây, nếu xét dỏm thì chắc 
là đạt!), là chủ tịch hội đồng học hàm học vị của một ngành mũi nhọn của VN. Trước đó, ông 
này đã từng làm trưởng khoa một đại học to ở HN. Chẳng hiểu có thù oán gì với trường đại học 
cũ hay không, ông thẳng tay gạch rất nhiều hồ sơ phong GS/PSG của các giảng viên ở trường cũ 
của ông. Thành thử, giảng viên ở trường cũ căm ông lắm. Một số khác thì nghe ông tăm tắp, ông 
nói sao nghe vậy, hô một tiếng thì tất cả đều sợ dúm dó … Đây là ví dụ cho cái chức CT mà 
quyền lực và quyền lợi đôi khi không đo bằng VNĐ được! 

>> Và làm sao mà cái đồ dỏm làm lãnh đạo hội lại làm khoa học nước nhà tụt …? 

Cái này nhiều bác nói rồi mà. Khoa học dỏm cực kỳ ghét khoa học thật; gs dỏm cực kỳ ghét gs 
thật! Ví dụ cho bác PGS rất dỏm VNC có những phát biểu để đủ thấy, nếu lãnh đạo nào cũng 
như ông này thì khoa học nước nhà sẽ đi về đâu? 

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:11 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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. Chỉnh sửa  
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Be the first to like this post. 

2 phản hồi tới “GS dỏm cấp 3 Phạm Thế Long – Học Viện KTQS: không hiểu 
đúng nghĩa của từ “reproduce” (~ plagiarism) – dùng quyền lực để che chở cho 
PGS dỏm gian dối NXT, UV HĐHH ngành Tin học, nguyên Chủ Tịch Hội Toán 
học, nguyên Tổng Thư Kí Hội Toán học” 

1. Hai Luá đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 1:11 chiều e  

Phạm Thế Long ngày là học sinh khá nổi tiếng về cách giải toán nhanh như chớp và 
thông minh trên báo Toán học Tuổi trẻ.Mọi người kỳ vọng nhiều vào cậu này.Lọt vào 
mắt xanh cuả anh Nguyễn Đình Trí không phải chuyện vưà. 
Thế nhưng,đến khi đi dạy ở DHKTQS rồi thì Long lại chẳng có bài báo khoa học nào nổi 
trội cả.Ngày xưa thì tạp chí đó có tiếng,bây giờ thì chẳng có trên ISI nưã.Nhưng không 
nên dùng tiêu chuẩn bây giờ để xét ngày xưa.Luật Quốc tế đã có hẳn chương Bất hồi tố, 
Giá sử như anh này không làm Tổng thư ký Hội thì cũng chả ai để ý tới,cùng lắm là được 
phong học hàm Giáo sư yếu kém là cùng.Nhưng Phạm Thế Long lại được làm boss 
lớn,tiêu biểu cho nền Toán học nước nhà.Giá như không có tên tuổi Ngô Bảo Châu tại 
Pháp thì cái nền Toán học Việt nam còn suy đồi đến cỡ nào. 
Mà tôi lấy làm lạ cho anh Trí và Long Vân.Ngô Việt Trung lù lù ra đấy.Anh Việt Trung 
(con bác Ngô Điền) là niềm tự hào,tấm gương cuả học sinh – sinh viên trong những năm 
đánh Mỹ.Đến bây giờ anh bạn này hàng ngày vẫn nghiên cứu chắc,đẻ ra những bài báo 
khoa học khoẻ,giao lưu khoa học quốc tế tùm lum.Thế mà các anh lại không chọn ,lại 
chọn thế hệ đàn em sau,nhưng èng èng. 
Cũng không nên đập Thế Long nhiều quá.Cậu này thực ra cũng có tài,nhưng ăn mày dĩ 
vãng thôi. 
Tôi cũng lấy làm lạ ở cái chuẩn Việt nam.Lúc nào cũng nói chẳng theo chuẩn nào.Thành 
ra ông nói ông giỏi,bà khen bà hay,Hội đồng bảo vệ học vị, học hàm cứ loạn cả 
lên.Chẳng thà sau Giải phóng thủ đô cứ để nguyên xi xì cốc cái nền Giáo dục cuả Pháp 
như mấy nước thuộc địa cũ thì đâu nên nỗi.Thế cho nên bây giờ áp dụng chuẩn mới cho 
Thế Long,chính chúng ta mới ngã ngưả người ra. 
Một số nước áp dụng chuẩn bài báo khoa học làm mẫu.Tôi có người em họ,giáo sư 
D.Nguyen tại Đức.Anh ta dạy học trên 25 năm tại Hamburg.Năm 2001 tôi qua Berlin 
định thăm anh này thì thấy hiện đang thất nghiệp,đi chạy bàn tại Nhà hàng cuả em 
gái.Hỏi ra anh này có mấy công trình nghiên cứu,nhưng hai năm rồi chẳng có bài nào 
được đăng cả (mặc dù cậu này đã có trên 50 bài,gần chục đầu sách).Theo lệ cuả trường 
thì mỗi năm phải có 2 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín.Mặc dù dạy lâu rồi,hoc trò là 
trưởng khoa,nhưng học trò vẫn phải 
cho thầy nghỉ việc.Ông này đành xoá học hàm Giáo sư trên danh thiếp.Theo quy định cuả 
họ,Giáo sư là đang dạy ở trường nào đó,nếu không,phải ghi rõ là cựu Giáo sư. 
Thất nghiệp chán chê mấy năm,cậu này ngày thì vào labo nghiên cứu theo kiểu quen 
biết,tối đi học thêm hay vào thưu viện.Lại đẻ cho đủ chục bài báo,được một vài tạp chí 
Mỹ đăng tên,được hai nơi nhận việc.Thì chính lúc đó cậu học trò Trưởng khoa cũ mời về 
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dạy lại.Cân nhắc mãi,lại về trường.Có sao đâu.Khoa hoc là khoa học.Thụt lùi,để cỗ xe đó 
chạy xa tít,phải bưng phở,ney chạy tắt,đón đầu được thì vẫn được lên đó đồng hành 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 3:43 chiều e  

Tôi thấy bác Hai Lúa cũng biết nhiều chuyện thâm cung bí sử của các vị khoa 
bảng VN nhỉ. Bác bảo xét bà Sính không đúng vậy trường hợp bà Sính có khác gì 
ông Long đâu? 

Trả lời  
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GS dỏm cấp 3 và phản cảm Nguyễn Lân Dũng: “GS.TS”, 
nhà giáo ưu tú, đại biểu quốc hội, chuyên gia cao cấp Đại 
Học QG Hà Nội, có nghi vấn chống lại hoạt động cải tổ 
KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, 
chưa hiểu thế nào là một công trình khoa học nghiêm túc 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

# 

(5 months ago) 

Nguyễn Lân Dũng sau nhiêu năm nghiên cứu, tiêu nhiều kinh phí đã thu được 3 công trình ISI 
sau: 

1. Title: Bullera hoabinhensis sp nov., a new ballistoconidiogenous yeast isolated from a plant 
leaf collected in Vietnam 
Author(s): Luong DT, Takashima M, Ty PV, et al. 
Source: JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY Volume: 51 Issue: 6 
Pages: 335-342 Published: DEC 2005 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: Laccase from the medicinal mushroom Agaricus blazei: production, purification and 
characterization 
Author(s): Ullrich R, Huong LM, Dung NL, et al. 
Source: APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 67 Issue: 3 Pages: 
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357-363 Published: MAY 2005 
Times Cited: 11 
View full text from the publisher Springer Verlag 
3. Title: Four new species of Kockovaella isolated from plant leaves collected in Vietnam 
Author(s): Luong DT, Takashima M, Van Ty P, et al. 
Source: JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY Volume: 46 Issue: 6 
Pages: 297-310 Published: DEC 2000 
Times Cited: 1 

Nhận xét: Cả ba công trình này đều là đồng tác giả (chưa biết ai làm), tạp chí thuộc loại trung 
bình trong lĩnh vực sinh học, bài đăng ít được quan tâm…. 

Kết luận: Nguyễn Lân Dũng đạt chuẩn GS dỏm – kém hơn yêu cầu trung bình của một anh sau 
tiến sĩ chất lượng. 

Bàn thêm: Với 3 công trình đồng tác giả trên, rất khó để tác giả viết một luận án tiến sĩ chất 
lượng, tác giả phải chứng tỏ được mình làm trong đó. Tuy nhiên, nếu tác giả giỏi tiếng anh thì có 
thể xin học bổng sang các cơ sở đào tạo mạnh của quốc tế, khi đó tác giả có thể bảo vệ một luân 
án tiến sĩ không cần công bố quốc tế. Xin chúc anh Dũng thành công khi có ước mơ bảo vệ một 
luận án tiến sĩ chất lượng. 
# 

ChauMinhLinh (5 months ago) 

Sao chỉ thấy có một cái tên Dung NL thôi bác? 
Ông này thấy hồi trước hay lên ti vi, giảng giải mấy cái khoa học thường thức, cũng vui (có nên 
coi đó là tình tiết giảm nhẹ?) Hehehe! 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

@ChauMinhLinh: Cảm ơn bác nhiều. Bác xem kỹ lại thì sẽ thấy “et al.”, nghĩa là có rất nhiều tác 
giả trong đó và anh Nguyễn Lẫn Dũng đứng ở phía sau….. ấy. Bác nên phân biệt giữa yêu cầu 
“khoa học thường thức” và yêu cầu về khả năng nghiên cứu của một giáo sư. 

Một giáo sư thường được rất nhiều tiền cho nghiên cứu, chế độ đủ thứ,…., tạm gọi là “ông vua 
trong khoa học”. Hơn nữa họ có thể cho ra hàng lọat tiến sĩ, và nhiều trong số đó sẽ trở thành 
PGS, GS. Và kết quả của dỏm là gì thì chúng ta ai cũng biết. 

Chúng tôi xét phong PGS, GS dỏm theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất 
lượng về mặt khoa học. 

Xin nhấn mạnh “theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng về mặt khoa 
học”, chúng tôi không có tham vọng so sánh GS, PGS của ta với GS, PGS trong khu vực hay 
trên thế giới. 
# 



TPHCM (5 months ago) 

Xin dinh chinh voi Hoi dong la bai so 2 Cited 14 bai tai google scholar, 18 bai tai Scopus trong 
vong 4 nam, nhu vay noi it ai quan tam cung k dung. 

Dong y voi Hoi dong la GS khong phai la 1, hay last name trong cac bai nay nen chi tinh 1/n so 
diem nhu GS Nguyen Van Tuan chi ra. 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Khiển trách: TPHCM. 

Lí do: 

1. Không bỏ dấu tiếng việt gây khó hiểu. 

2. Không hiểu về giới hạn citations của Web of Science. 

Cảm ơn TPHCM về gợi ý 1/n. 
# 
★ 

NhatLe added this photo to his favorites. (5 months ago) 
# 

Trần Minh (5 months ago) 

Xin các vị viết tiếng Việt có dấu đầy đủ để thể hiện sự tôn trọng mọi người. Cảm ơn! 
# 

manhhai (4 months ago) 

Tôi rất thích loại BIA Tiến sĩ trên mạng Internet như thế này, nó giúp mọi người trên khắp thế 
giới biết rõ thêm về các vị “Tiến sĩ Giấy” của nước ta thời nay. Mong “Hội đồng phong hàm GS-
TS Dzỏm” sẽ tiếp tục bổ sung danh sách, với những thông tin TRUNG THỰC và đầy đủ về các 
vị GS-TS dzỏm khác, để họ khỏi… chạy thoát và để họ cùng được “lưu danh muôn thuở”! Xin 
cảm ơn. 

Tôi nhớ GS Nguyễn Lân là thân phụ của GS này, cũng chuyên làm rất nhiều Từ điển Tiếng Việt 
dỏm, với rất nhiều sai sót, cẩu thả mà sau này đã được một số tác giả chỉ ra. Làm thầy mà dạy sai 
thì có tội hơn là không dạy gì cả, vì học sai rồi thì sẽ rất khó sửa. Viết sách sai, cẩu thả mà phổ 
biến rộng, thì theo tôi còn tai hại cho xã hội hơn là không viết gì cả, vì làm nhiều người tin theo 
những cái sai của mình, rồi lại truyền bá cái sai lan rộng thêm, nhất là khi tác giả sách là người 
có chút tiếng tăm! 



Mời các bạn tham khảo các bài viết dưới đây của tác giả Huệ Thiên để biết thêm: 

Đọc lướt «Từ điển từ và ngữ Việt Nam» của Nguyễn Lân 
www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t =1646 

và: 
Những chỗ sai khó ngờ trong «Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam» của Nguyễn Lân 
www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t =1645 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 

Cảm ơn bác. Thông tin về công trình khoa học của các vị ở đây là công khai bác à. Bác có thể tự 
kiểm tra, hoặc nhờ người thân kiểm tra hộ. 

Họ được Web of Science liệt kê bao nhiêu thì chúng tôi nêu ra bấy nhiêu. Đôi khi chúng tôi cũng 
có sai sót, nhưng nếu có sai thì chúng tôi sẵn sàng sửa lại. 

manhhai (4 months ago) 

Cảm ơn bác đã cho các đường dẫn. Phải làm rõ được vàng thau thì mới tôn vinh được những trí 
thức thật và những cống hiến thật sự của họ cho khoa học hay giáo dục. Chúng ta thực sự mang 
ơn tất cả những cống hiến của các nhà khoa học hay các nhà nghiên cứu nghiêm túc của đất nước 
và của thế giới, và không chấp nhận những sự dối trá, bịp bợm của các vị GS-TS dỏm! 
# 

TS_Dom2010 (4 months ago) 

Cả nhà Bác này ai cũng háo danh một cách thái quá! Làm thế thì dễ trở thành gian dối! 
# 

inhainha (2 months ago) 

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu” 
# 

Tuan Ngoc@ (4 days ago) 

Phản hồi của một GS bị phong là dỏm 

donga01.blogspot.com/2010/08/cam-nhan-cua-gs- bi-phong-la-… 

GS dỏm cấp 3 Nguyễn Lân Dũng “bác” JIPV như thế này: 

“Trên mạng tôi gặp một bài về các Giáo sư dởm (!). Trong các vị “giáo sư dởm” đó có tên tôi. 
Nhưng tôi lại được xếp cùng với những tên tuổi lớn như Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thiện 



Nhân, Nguyễn Thị Doan, Đào Trọng Thi… Người nào viết bài đó đã cố tình lấy tiêu chuẩn phải 
có nhiều bài nghiên cứu công bố ở một số tạp chí nhất định. Tôi chẳng quan tâm vì họ nói sai. 
Không phải chỉ có các tạp chí ấy mới có giá trị. Tôi đã công bố khoảng 100 bài nghiên cứu trên 
các tạp chí trong và ngoài nước. Đâu phải là người không tận tụy với nền khoa học nước nhà. 
Dởm hay không do nhân dân đánh giá. Băn khoăn làm gì khi thế giới mạng hiện nay là nơi ai 
cũng có quyền tung lên mọi ý kiến.” 

Nguồn: bee.net.vn/channel/1988/201008/Ong-nghi-o-gam -chan-1761984/ 

Một số ý kiến giúp GS dỏm Nguyễn Lân Dũng giác ngộ khoa học nghiêm túc là gì (sưu tầm từ 
Đông A’s blog): 

Đông A: “Lần đầu tiên, một GS được tạp chí JIPV (tạp chí GS dỏm Việt Nam) phong danh hiệu 
GS dỏm phát biểu cảm nhận của mình về vấn đề này. Đây là phản hồi đầu tiên mà tôi được biết 
kể từ ngày tạp chí JIPV xuất hiện trên mạng. Như vậy thật cũng không dễ “khuất mắt trông coi” 
mà im lặng được. Nhưng có một điểm tôi không rõ lắm những người tạo lập tạp chí JIPV có phải 
là “nhân dân” theo quan điểm của vị GS này không? Nếu họ không phải là nhân dân thì họ là ai 
nhỉ? Chính phủ chăng?” 

Guest “Theo NLD thì ĐA cũng sai luôn khi ủng hộ ISI ????” 

Guest “Không hiểu số 100 của ông Dũng là gì?” 

Đông A “Có gì đâu, theo ông NLD thì không phải chỉ có tạp chí ISI mới có giá trị mà còn các 
tạp chí khác nữa. Tạp chí nào khác nữa thì do nhân dân quyết định.” 

Đông A “Đấy là những chiêu thức quen thuộc. Một là lấy tiêu chí “nhân dân” làm bình phong, 
mà thực ra thì chẳng ai biết “nhân dân” là ai cả.” 

Đông A “Hai là lập lờ đánh lận con đen, tung con số 100 bài trộn lẫn lung tung trong nước, quốc 
tế, hội nghị hay thậm chí có thể là khoa học thường thức.” 

Đông A “Ba là tung hỏa mù, muốn nói rằng còn có các tạp chí giá trị khác ngoài ISI nhưng 
chẳng bao giờ chỉ ra ít nhất 1 ví dụ.” 

Guest “Thật ra chuyện NLD mang hàm GS dỏm cũng không sao vì sự thật là thế. Nhưng cách 
ông ngụy biện thì tự nhiên tui bị mất ông ấy.” 

Guest “ĐBQH-GS.TSKH mà chưa biết ISI thì bác ĐA nghĩ sao? Hay là cũng pó tay?” 

Guest “Nếu cho GS dỏm này một lời khuyên, bác ĐA khuyên cái dzì??????” 

Guest: “haha bác NLD la làng trên báo cho mọi người biết là Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thiện 
Nhân, Nguyễn Thị Doan, Đào Trọng Thi nằm trong danh sánh GS dỏm “ 



truongthaidu: “Không biết ông NLD có xem những bài ông viết trên tạp chí Kiến Thức Ngày 
Nay là có giá trị không? Bà xã tôi đặt mua tạp chí này dài hạn, tôi hay đọc ké. Tôi thấy ông viết 
rất khỏe nhưng toàn những thứ nhảm nhí, cưỡi ngựa xem hoa. Dạo này cứ thấy tên cộng tác viên 
thường trực NLD là tôi lật nhanh cho hết mấy trang “mua lầm”. “ 

inhainha: “Xin đính chính với bác Đông A là ông này không phải thuộc ngành xã hội, mà là 
chuyên ngành sinh học! vì vậy ông ta những lời ông ta biện hộ chỉ là ngụy biện.” 

Rongsay: “Nói gì thì nói chứ NLD thì đừng có chỉ trích. làm được như vậy là ok rồi. đời người 
phấn đấu để lấy mấy cái NCKH xxx thì liệu có bằng làm việc cần cù vất vả giúp ích cho người 
khác không chứ??? 
tớ nghĩ vậy,:|” 

Đông A: “Vấn đề có ích cho xã hội là một vấn đề dễ tạo ra ngụy biện. Một nhân công quét rác, 
một nông dân trồng lúa, một công nhân sản xuất … đều có ích cho xã hội và cho người khác. 
Thế nào là một GS có ích cho xã hội và cho người khác? Trước hết đó phải là một GS thực sự, 
tức là một người làm tốt trách nhiệm GS của mình, tức là trách nhiệm vừa nghiên cứu và vừa 
giảng dạy. Nếu vai trò GS của mình không làm tốt thì đấy chắc chắn không phải là một GS có 
ích cho xã hội và cho người khác. Ông NLD, theo tạp chí JIPV, không phải là một GS thực sự, 
do vậy không phải là một GS có ích cho xã hội và cho người khác. Ông NLD có thể là một đại 
biểu Quốc hội có ích cho xã hội và cho người khác. Nhưng với vai trò là GS thì không. Theo như 
tôi hiểu, JIPV chỉ đánh giá về vai trò GS trong nghiên cứu khoa học và không đánh giá về các 
mặt khác con người khác.” 

Ngoài ra ông NLD là một trong những người phản đối cải cách trong khoa học của quỹ 
NAFOSTED. Rất tiếc vấn đề này tôi lại không có thông tin chính thức để dẫn chiếu. Điểm này 
lại cho thấy ông NLD không những là một GS không có ích mà còn lại có hại cho xã hội nữa. 

Đông A: “Tất nhiên chuyện GS dỏm này nếu có thể thì cũng nên thể tất, bởi vì nói theo kiểu như 
ông Nguyễn Trần Bạt, thì họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân. Tôi không nghĩ vấn đề mấu chốt 
ở đây ai là dỏm hay thật. Vấn đề này không quan trọng lắm. Cái quan trọng là cơ chế nào đã đẻ 
ra các hiện tượng như vậy và cần phải cải cách nó. 

Đông A: “Tôi thấy vấn đề đưa khoa học và giáo dục của Việt Nam hội nhập với thế giới thật là 
gian nan và khó khăn, bởi vì luôn có những hòn đá tảng cản đường thay đổi hay cải cách, xem 
tạp chí JIPV thì sẽ thấy đa số họ đều nắm giữ những vị trí chủ chốt và có ảnh hưởng chính trị xã 
hội nhất định trong hoạch định chính sách khoa học và giáo dục của quốc gia.” 

уго: “Bác Đông A ạ! GS đây là GS ta, GS Việt Nam và như vậy các vị ấy là GS thật hẳn hoi. 
Bác GS NLD nói “tôi lại được xếp cùng với những tên tuổi lớn” là bác ấy dỗi đấy, bởi vì bác ấy 
hơn hẳn các GS khác là trước đây (không hiểu bây giờ còn không) bác ấy có mục trả lời gì đó 
trên TV và mục hỏi gì đáp nấy trên báo Nông nghiệp Việt Nam hoành tráng lắm, chứ tạp chí 
JIPV kể cả không ít GS biết là cái gì đâu.” 

ngoc: “Ông Nguyễn Lân Dũng chỉ nổi tiếng nhờ mấy chuyên mục trả lời lăng lăng về kiến thức 
trên TV. Em trai ruột ông này Nguyễn Lân Hùng xuất hiện trên VTV 1 sáng sáng trong chuyên 



mục mà nhiều người gọi là “xui dại nông dân”. GS Việt Nam không thể khá được “ 
# 

Tuan Ngoc@ (4 days ago) 

Với những thông tin trên, tôi đề nghị xét thêm tính “ngụy biện và cản trở khoa học phát triển” 
đối với GS dỏm Nguyễn Lân Dũng. 

inhainha (2 hours ago) 

hehe, có bài này đọc tức cười chết, xin trích một số câu: 

“Vì bận, thời gian đi vệ sinh là lúc duy nhất ông có thể tranh thủ đọc truyện” 
Ông nghị phân trần: “Nói ra thì hơi thô nhưng quả thực tôi phải tranh thủ lúc đi vệ sinh để đọc 
truyện. Đó là lúc tôi rảnh nhất để có thể dành cho công việc này. Mỗi lần đọc tôi cố gắng đọc 
khoảng một chương.” 
———->Haha, đi đại tiện mà cố gắng đọc hết một chương. Một chương cả trăm trang chắc ông 
ấy ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng nhỉ. 

Tôi xin Thủ tướng… 2 triệu USD 
Ông nghị dù trăm công nghìn việc nhưng có một thứ công việc mà ông đã dành cho nó tâm huyết 
gần như cả đời: xây dựng và phát triển Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học tại Đại học Quốc 
Gia Hà Nội. Hiện nay ông đang là cố vấn cao cấp của Viện. 
“Lúc nào tôi cũng nghĩ về Viện đó. Viện đó ra đời và phát triển như ngày hôm nay là cả một quá 
trình nỗ lực lớn của tôi và các bạn đồng nghiệp. Trong một buổi gặp các trí thức với Thủ tướng 
Phan Văn Khải. Tôi xin phát biểu: Thời Cách mạng tháng Tám mới thành công rất nhiều trí thức 
còn trẻ và chỉ có bằng cử nhân nhưng đã đề nghị với Bác Hồ được nhận những nhiệm vụ nặng 
nề. Bác Hồ đã tin cậy họ và trao vào tay họ những nhiệm vụ trọng đại và họ đều hoàn thành rất 
tốt cho đến tận cuối đời. 
Năm nay tôi đã 70 tuổi, tôi xin Thủ tướng cho nhận nhiệm vụ xây dựng Viện vi sinh vật học. Tôi 
không dám xin nhà, xin đất, xin người, chỉ xin Thủ tướng cấp cho khoảng 2 triệu USD để có thể 
mua được một số thiết bị nghiên cứu tối cần thiết. 

————>Xin 1 đống tiền từ thời ông Phan Văn Khải đến giờ mà chưa viết nổi vài bài là sao 
nhỉ? chắc cũng tình trạng mua trùm mền của rất rất nhiều thiết bị thí nghiệm trong chương trình 
đầu tư trọng điểm của nhà nước. Toàn thiết bị đắt tiền nhưng hầu hết trùm mền! 

bee.net.vn/channel/1988/201008/GS-DBQH-Nguyen -Lan-Dung-Kh… 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:11 sáng và tập tin được lưu ở Volume 1. 
Tagged: Nguyễn Lân Dũng. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 
dòng thông tin. Bạn có thể Để lại lời nhắn, hoặc trackback từ trang của bạn.  

One blogger likes this post 
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12 phản hồi tới “GS dỏm cấp 3 và phản cảm Nguyễn Lân Dũng: “GS.TS”, nhà 
giáo ưu tú, đại biểu quốc hội, chuyên gia cao cấp Đại Học QG Hà Nội, có nghi 
vấn chống lại hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học 
phát triển, chưa hiểu thế nào là một công trình khoa học nghiêm túc” 

1. chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 2:44 chiều  

Đúng là dỏm và nổ thường đi cùng nhau.  

- Trả lời trên TV câu cửa miệng là: “để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi đến gặp GS. 
xxx”. 
- Chính xác nữa là xin Thủ Tướng 200,000 USD, Thủ Tướng cho gấp 10 lần (2 triệu) mà 
chẳng lên cơm cháo gì lại còn khoe để có cơ ngơi như ngày hôm nay xyz…  

Kiến thức đi vay, tiền đi xin, hỏi ông nghị/dỏm đã làm gì cho đất nước? 

Trả lời  

2. Nguyễn Lân Lân đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 12:49 chiều  

Khổ cho bác NLD quá. Cuối đời lại vạch áo cho người xem lưng. Bác nói như thế thì cở 
trình độ cao học cũng có thế thấy bác dốt như thế nào? Tạp chí ISI là những tạp chí được 
tuyển ra trong số nhiều tạp chí quốc tế, có phản biện bài bản bởi các chuyên gia. Bác 
NLD dốt vừa phải thôi bác à. Việc bác chỉ có ba bài dạng ăn ké cho đến trên 70 tuổi cũng 
đã cho mọi người biết trình độ khoa học thực sự của bác đến đâu. 

Dốt không phải là cái tội, dốt hoàn toàn được thông cảm. Tuy nhiên đem cái dốt của 
mình để làm cho tuổi trẻ hiểu lệch về khoa học như bác NLD là có tội lớn với đất nước. 

Nhân dân Nguyễn Lân Lân đánh giá bác NLD như thế. Bác thấy có quá không? 

Trả lời  

3. nguyen hoa đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 12:54 chiều  

Nếu thật sự là giáo sư chân chính ở Việt Nam thì Ngài Nguyễn Lân Dũng sẽ có những 
bài viết vạch trần những hành vi yếu kém về đạo đức và Trình đô NCKH của ông Vũ 
Minh Giang và những người cùng ê kíp dối trá và yếu kém với ông này. 

Trả lời  
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4. Trần lê Phương đã nói 

Tháng Mười 1, 2010 lúc 11:35 chiều  

Cái danh hão của người Việt Nam ta, nó đã được ấp ù từ trong xa xưa và nó bùng phát 
lên dữ dội như hôm nay, tôi không nhớ câu nói này của Hoài Thanh hay của TRÍ sỹ NÀO 
? “NGƯỜI Việt Nam ta có tiếng là hiếu học, nhưng cái học mà không mang lại danh lợi 
thì chẳng ai màng đến cái học làm gì nữa, vừa rồi trên mạng cũng có một bài viết, nói về 
giáo dục, TG kết … truyền thống hiếu học của dân ta thực ra là ham lợi hám danh, tham 
chức quyền. . .mà thôi 
Thật là nhục nhã, một Quốc Gia nghèo nàn và lạc hậu, thuộc thế giới thứ 3 mà số lượng 
tiến sỹ khoa học nhiều hơn cả Hoa Kỳ ! theo số liệu điều tra năm 2006, người trong độ 
tuổi lao động là 49 triệu/85 triệu dân số, trong đó 26,87 triệu người có bằng cử nhân đến 
TSKH (trong số này có 266 ngàn tiến sỹ khoa học) vô cùng kinh ngạc tỷ lệ trí thức chiếm 
trên 1,2 số người lao động, đúng là xấu hổ tuyệt vời. 
Trên bản đồ khoa học thế giới: cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là không ! nhục nào 
hơn các nhà khoa học không biết làm khoa học. các phát minh sáng chế trong nước hình 
như là hoàn toàn các tá điền làm ra, như máy gặt đập liên hòan, máy sạ lúa, máy gieo hạt, 
máy phun thuốc trừ sâu, máy tách vỏ đậu phộng, máy dệt chiếu, máy thái hành tỏi .. . 
Hậu thế sẽ mỉa mai chúng ta. con cháu chúng ta chúng sẽ rất căm phẫn và nguyền rủa. 
Thật là buồn tôi xin kể một câu chuyện như sau: 
khoảng tháng 6 năm 2005 (vì là chuyện chẳng nên nhớ làm gì) tôi có tham dự một buổi 
phản biện một chương trình của CP, do TP.HCM tổ chức, qua các ý khen, chê, từ nhè 
nhẹ, nhẹ và lên âm ấm, thế rồi lên nóng, phần đông các nhà khoa học phản bác dự thảo, 
trong phản bác có nhiều ý, bỏ và thêm. . . thế rồi quay ngoắt ra xỉa xói nhau về bằng cấp, 
hôm ấy một vị thạc sỹ (phó một ban thuộc LHCHKH&KT TP.HCM)đã nói toẹt ra rằng: 
tôi trân trọng tôi, đến giờ này nhân cách tôi vẫn còn trong lắm ! chứ tôi mà lem nhem thì 
7.500 USD cho cái bằng TSKH, tôi chỉ thua anh là không có miếng giấy vô hồn đó thôi, 
còn tri thức, anh không đáng xách dép cho tôi, hôm ấy vị PCT. TP phải đứng lên can 
thiệp “xin các đồng chí hiểu cho, chúng ta phản biện cho chương trình .. . chứ không phải 
bàn cãi bằng cấp”. 
Theo thiển ý của tôi, các Bác nên đưa ra một danh sách, chỉ mặt điểm tên các GS dỏm và 
PGS dỏm, phản cảm, lấy từ 02 nguồn, một là do các Bác có, hai là do độc giả cung cấp, 
nguồn do độc giả cung cấp thì các Bác cứ trích dẫn từ link và email, người cung cấp chịu 
trách nhiệm. 
Còn cử nhân dỏm thì không có giấy mực nào ghi ra cho hết đâu ! có lẽ, phải vài trăm 
nhân viên, cả đời ăn lương để đánh danh sách này không làm xong ạ. 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 2, 2010 lúc 5:53 sáng  
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theo số liệu điều tra năm 2006, người trong độ tuổi lao động là 49 triệu/85 
triệu dân số, trong đó 26,87 triệu người có bằng cử nhân đến TSKH (trong số 
này có 266 ngàn tiến sỹ khoa học)  

Đề nghị bác cho biết, bác dẫn nguồn những con số này từ đâu? Tôi thì tôi không 
tin con số này. 

Trả lời  

 tiensydom đã nói 

Tháng Mười 2, 2010 lúc 10:36 sáng  

Xin lỗi Trần Lê Phương, người không hiểu về khoa học như anh thì không 
nên nói về khoa học, nếu anh chưa phân biệt được phát minh và cải tiến, 
chưa biết đưa ra nguồn dẫn chứng thì đừng xúc phạm đến những nhà khoa 
học. 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 2, 2010 lúc 11:46 chiều  

@Bác Tiensydom: Tôi nghĩ nên tử tế với nhau trong trao đổi. Tôi thấy nói 
rằng Trền Lê Phương không hiểu về khoa học thì hơi quá đáng và cũng 
không có cơ sở để nói bác ấy như thế. Bác phải để bác ấy có dịp trình bày 
quan điểm của bác ấy chứ. Tôi ủng hộ bác TLP nêu ý kiến (nếu bác ấy có 
nguồn dữ liệu thì hay hơn), dù có thể tôi không thích cách nói của bác ấy. 
Onlooker 

Trả lời  

 tiensydom đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 10:09 sáng  

Có lẽ onlooker chưa đọc những tranh luận trên vnexpress vào 
khoảng giữa tháng 8 năm 2009, lúc đó có 1 bạn đọc viết, tôi không 
nhớ rõ vì không tìm được bài cũ, không biết có phải vnexpress xóa 
không, nói đại ý là: các nhà khoa học VN không phát minh, nghiên 
cứu được gì cả, chỉ có nông dân phát minh ra đủ thứ, những tranh 
luận đó đã chỉ rõ tác giả không hiểu biết về khoa học khi không 
phân biệt được phát minh và cải tiến, ý của tôi khá rõ khi tác giả 
không phân biệt được cải tiến và phát minh thì đừng nên bàn về 
khoa học, xúc phạm đến các nhà khoa học chân chính. Onlooker và 
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TLP có thể đọc các bài tranh luận liên quan đến vấn đề này trong 
mục bạn đọc viết trong khoảng thời gian gần với thời gian tôi gửi 
bên dưới 
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Khoa-
hoc/2009/08/3BA12790/ 

Trả lời  

 Onlooker đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 12:39 chiều  

Không, tôi không nói về nội dung. Tôi chỉ nói về thái độ tranh 
luận. Tôi có thể không đồng ý với những gì TLP viết, nhưng tôi ok 
quyền bác ấy viết, miễn là phải có cơ sở và lịch thiệp.  

Cái bài trên Vnexpress vẫn có thể tranh cãi. Tôi hiểu nghiên cứu 
khoa học cần thời gian để ứng dụng, nhưng điều đó không biện 
minh cho sự yếu kém của tiến sĩ VN. Sự thật là có nhiều tiến sĩ 
chẳng biết gì về thực tế. Thử hỏi các tiến sĩ trong cái gì đó của Bộ 
Quốc phòng mà đi kiểm tra máy bay của 2 ông Hai Lúa! Khôi hài. 
Thời của tôi, các bạn bên Phú Thọ họ chẳng những giỏi về thực tế 
mà còn khoa học.  

Onlooker 

Trả lời  

o Onlooker đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 11:10 chiều  

Tôi nghĩ người dân thường có một kỳ vọng thiếu thực tế là: hễ tiến sĩ thì cái gì 
cũng biết, cái gì cũng làm được. Đó là họ hiểu lầm. Lầm không phải do họ, mà do 
chính mấy ông bà tiến sĩ. Họ TỰ TẠO cho mình cái vị trí cao hơn người thường. 
Họ vênh váo với cái bằng tiến sĩ như là nhà thông thái. Họ dùng cái bằng đó để 
làm bùa hộ mệnh, để phản bác bất cứ ai nói không theo ý của họ. Bởi thế người 
dân cứ tưởng tiến sĩ là một nhà bác học!  

Một anh kỹ sư cơ khí có vai trò khác với anh thợ máy. Kỹ sư có thể không sửa 
được cái xe gắn máy, nhưng anh ta biết cơ chế vận hành của nó. Một anh tiến sĩ 
cơ khí có vai trò khác với anh kỹ sư. Một anh tiến sĩ có thể không chế ra cái máy 
mới như anh kỹ sư, nhưng anh tiến sĩ có thể nghĩ về một mô hình mới. Nhưng 
trước khi học tiến sĩ anh phải là kỹ sư và có kiến thức cơ bản. Nếu tiến sĩ mà 
không có kiến thức như kỹ sư thì rõ ràng là dỏm rồi.  
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Bác Trần Đình Bá mới đây viết bài nói rằng tại sao ngành đường sắt có 300 tiến sĩ 
mà để đường sắt tệ hại như hiện nay, còn thua thời Pháp để lại. Bác Bá hiểu 
không đúng về vai trò của MỘT tiến sĩ. Nhưng với một TẬP THỂ 300 tiến sĩ, tức 
là tri thức hùng hậu như vậy mà làm cái gì cũng có vấn đề, thì bác Bá hoàn toàn 
có lý đặt vấn đề.  

Tôi từng ngồi trong hội đồng phản biện với rất nhiều tiến sĩ và giáo sư. Tôi có thể 
nói rằng nhiều người ngồi lầm chỗ. Họ chỉ có danh chứ không có thực tài. Bác thử 
tưởng tượng ngồi duyệt xét đề tài khoa học mà người ta dành ra cả nửa giờ để cãi 
nhau về chính tả và từ ngữ! Khi họ nói về chuyên môn thì kiến thức của họ quá 
kém và lạc hậu. Tiến sĩ giáo sư của ta là thế đó. Bởi vậy cái ông thạc sĩ kia bức 
xúc “quật” lại các vị tiến sĩ giáo sư là hoàn toàn hiểu được.  

Onlooker 

Trả lời  

5. tiensydom đã nói 

Tháng Mười 3, 2010 lúc 9:53 chiều  

Cảm ơn bác Onlooker, tôi sẽ rút kinh nghiệm, có lẽ do tôi quá bức xúc, vì trước đó cũng 
đã tranh luận khá nhiều và cũng có những đồng tình với tác giả Trần Thanh Phương mà 
tôi đã gửi link. Tôi đồng ý là có rất nhiều nhà khoa học dỏm, đó là lý do mà tôi lấy nick 
là tiensydom để theo dõi tạp chí GSD, và tôi rất trân trọng những đóng góp của tạp chí 
cho khoa học nước nhà, dù tạp chí có vẻ tập trung nhiều cho ngành toán, còn tôi làm việc 
nhiều bên lĩnh vực ứng dụng hơn. Trân trọng. 

Trả lời  

6. Hai Lúa đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 4:25 chiều  

Các bác cứ đánh anh Lân Dũng mãi làm gì ! 
Thực ra,nếu nói về bác Lân Dũng thì bác này là nhà phổ biến khoa học kỹ thuật,cỡ như 
bác Kính Viễn ngày xưa,chứ không phải là nhà nghiên cứu khoa học. 
Bác ấy lập ra Trung tâm Vi sinh thuộc khoa Sinh vật DDHTH Hà nội cũ,là để lấy tiền 
Nhà nước nuôi tới gần 30 biên chế.Đề tài thì toàn thuộc dạng có từ ngàn xưa đã làm 
rồi.Ví dụ bác ấy làm Bia Vi sinh khoảng 30 năm trước,đăng ký đề tài,quảng cáo,đóng 
chai ầm ỹ.Nhưng Ủy ban KHKT NN đến thì thấy cách làm của Bút Thép trên báo Thiếu 
niên TP cách đó gần 20 năm hay hơn.Hồi đó,báo TNTP đã dạy các em lấy chuối chín cho 
chút bia để lên men ngâm xuống giếng.Uống loại đó còn hay hơn Bia Vi sinh Lân 
Dũng.Đến thăm cơ sở làm Bia thì thấy ngài đập bẹp ống bơ làm may so thả vào thùng 
phuy đun nước làm bia nên quan khách sợ quá,bụng đã trót uống bia rồi reo ồng ọc. Bác 
ấy làm nấm thì mọi người trồng loại đó trước lâu rồi.Bác ây là thuốc tăng trọng lợn từ 
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thảo mộc thì anh em nghi mua thuôc của Trung quốc bán đầy ngoài chợ về trộn với 
cám,nấm,v.v.. 
Thế mà cơn cớ gì đẩy cái Trung tâm ấy thành viện.Hai Lúa tui ngu dốt quá,hổng hiểu. 
Hồi bác ấy làm Phó Giáo sư mà chưa có bằng Phó tiến sỹ,anh em trường giục mãi bác ấy 
bảo đứng tuổi rồi.Sau thì cũng cố có cái bằng vớ vỉn. 
Nhưng anh Lân Dũng chỉ loằng ngoằng thế thôi mà vui vẻ,chẳng làm hại ai. 
Thực là vui như Tết ! 

Trả lời  
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view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Vị này có thể xem là nguyên nhân của hàng loạt GS, PGS dỏm của nước ta. 

Chức vụ: Nguyên Tổng Thơ Kí Hội Đồng Học Hàm Nhà Nước (to quá, giống cai thầu nên chế ra 
những tiêu chuẩn phản khoa học và chống lại các tiêu chuẩn khoa học để tăng cường lực lượng 
GS, PGS dỏm nhằm làm thụt lùi khoa học nước nhà). 

Chuyên ngành: Vật lí 

Công bố ISI: 4 

1. Title: ELECTRON PHASE-TRANSITION IN ONE-DIMENSIONAL METALS 
Author(s): CAT DT 
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 74 Issue: 4 Pages: 465-472 Published: OCT 
1988 
Times Cited: 1 

2. Title: ON HALF-METALLIC FERROMAGNETISM IN SEMIMETALS 
Author(s): KAT DC 
Source: UKRAINSKII FIZICHESKII ZHURNAL Volume: 29 Issue: 10 Pages: 1595-1596 
Published: OCT 1984 
Times Cited: 0 
3. Title: ON SOLUTION OF PEIERLS PROBLEM IN ONE-DIMENSIONAL METAL 
Author(s): KAT DC 
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Source: UKRAINSKII FIZICHESKII ZHURNAL Volume: 31 Issue: 12 Pages: 1871-1873 
Published: DEC 1986 
Times Cited: 0 
4. Title: COEXISTENCE OF FERROMAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY IN 
SEMIMETALS 
Author(s): KAT DC 
Source: ZHURNAL EKSPERIMENTALNOI I TEORETICHESKOI FIZIKI Volume: 86 Issue: 
6 Pages: 2134-2140 Published: 1984 
Times Cited: 0 

Trình độ dỏm nên phải ra sức bảo vệ các tiêu chuẩn phản khoa học, nếu dùng các tiêu chuẩn 
khoa học thì bản thân bị phát hiện dỏm thì nguy! 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ của ứng viên Đỗ Trần Cát, chúng tôi xin công nhận anh đạt hàm 
giáo sư dỏm. 

Xin lưu ý thêm: Theo kết quả nghiên cứu của anh Cát thì anh đủ tiêu chuẩn để viết một luân án 
tiến sĩ, và nếu anh vượt qua kỳ kiểm tra ngoại ngữ (thi thật, không chạy chọt) thì anh có thể bảo 
vệ luân án tiến sĩ cấp bộ môn. Nhưng không hiểu sao anh Cát lại ôm ở đâu được cái áo giáp 
“GS.TSKH” (= cái máy kiếm tiền?) 

Xem đường link về yêu cầu của một luận án TS: 
www.math.ac.vn/training/Quyche_tiensi.pdf 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Linh33 says: 

ai co the kiem tra thong tin ve ba Trần Kim Bảo. Ba nay vua khong co tai vua khong co duc, lam 
o Bo Giao duc, hoi giang vien DH di nuoc ngoai con phai qua bo, ba nay voi tien trang tron. 

“Tiến sĩ khoa học Trần Kim Bảo, cán bộ giảng dạy khoa tiếng Nga trường ĐH Sư phạm ngoại 
ngữ Hà Nội vừa được Ban Khoa học xã hội – Viện Hàn Lâm khoa học tự nhiên Liên bang Nga 
bầu là Viện sĩ Hàn lâm của viện. (đăng trên tờ Thanh niên) 

xem link: math.berkeley.edu/~ddhanh/Maths/chetaoviensi. pdf 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin cảm ơn bác. Đã kiểm tra bà này, kết quả là o0o. 

Mong bác thông cảm vì bà này không thuôc diện xét của chúng tôi, đối tượng chúng tôi xét là 
các “GS, PGS” thuộc dạng hot cở Mỹ Tâm, Mr. Đàm,…, thông qua báo chí, chức vụ khoa học, 
vinh danh. 



Rất mong bác giới thiệu thêm ứng viên mới. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 

Theo biết thì chính ông Cát đã từng chống lại việc dùng các chuẩn mực quốc tế để phong hàm 
PGS, GS ỏ nước ta. Ông đồng ý việc xét khả năng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế là đúng, 
nhưng ông phản bác việc áp dụng vào Việt Nam. Kết quả thế nào thì chúng ta đã thấy, khoa học 
Việt Nam vẫn đi bên lề của thế giới, hằng năm không có phát minh, nghiên cứu gì được thế giới 
công nhận, chỉ toàn là những thứ rác rưởi do các GS, PGS dỏm và đồng bọn (tiến sĩ, thạc sĩ giấy) 
cùng nhau ca tụng và công nhận. 

Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hiểu tại sao ông Cát lại bao che cho cái chẩn mực yếu kém, lạc hậu 
để phong hàm ở Việt Nam. Ông ấy quá yếu kém như thế thì làm sao ông ấy dám “tự đốt vào 
chân mình” bằng việc sử dụng các chuẩn mực quốc tế để phong hàm. 

Đúng là sản phảm của những kẻ dốt thì chỉ có dỏm và dưới mức dốt! 

Theo tôi thì tội của ông Cát đối với đất nước, dân tộc không nhỏ. Bây giờ thì đến GS dỏm Trần 
Văn Nhung, ….. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Không biết vai trò của ông Cát đến đâu khi đưa ra những tiểu chuẩn phong PGS/GS nhí nhố như 
tính điểm công trình và chia đều cho số tác giả, để đăng ký GS cần phải có sách giáo khoa (đa số 
là dổm), … Chưa kể cùng một nơi phong nhưng có 2 loại PGS/GS đó là PGS/GS “trường” và 
PGS/GS “viện”, … với tiêu chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khác xa nhau một trời một vực. Yêu 
cầu điểm công trình cho PGS/GS trường chỉ khoảng 1/2 yêu cầu đối với PGS/GS viện và anh 
PGS/GS trường có thể đánh đổi 1/2 số điểm công trình còn lại bằng một số giờ dạy (nhiều khi 
cũng dởm nốt) nhiều hơn. Cuối cũng hai loại người rất khác nhau này có chung một nhãn hiệu 
hổ lốn là PGS/GS “made in Việt Nam”. 

Tại sao phải có một hội đồng ôm trách nhiệm phong PGS/GS chung cho cả nước tập hợp nhiều 
cơ sở nghiên cứu và đào tạo với nhiều điều kiện, mặt bằng và nhu cầu rất khác nhau ? 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

… còn anh ứng viên PGS/GS ở viện thì nhiều khi là “mất dạy” do ở một cơ quan nghiên cứu 
không phải lúc nào cũng có cơ hội được dạy nên cũng cố chạy chọt cho đủ số giờ dạy thiếu hụt 
mặc dù yêu cầu số giờ dạy ít hơn anh bên trường. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 



Tôi vừa tìm thấy một số bài của anh Cát đăng trong tạp chí tiếng Nga mà tên anh Cát được dịch 
sang tiếng Anh là Do Chan Kat, ví dụ như 

‘”A. I. Rusinov, Do Chan Kat, and Yu. V. Kopaev, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 65, 1984 ( 1973) [Sov. 
Phys. JETP. 38, 991 (1973)]. 

Do vậy đề nghị mọi người cẩn thận trong việc tìm thống kê, nhất là các công trình được dịch từ 
tiếng Nga ra tiếng Anh. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin cảm ơn và rút kinh nghiệm. Đã có đính chính. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Các bác “PGS/GS dởm VN”, 

Hôm trước tôi viết là anh Cát có một số bài mang tên Do Chan Kat chứ không khẳng định chỉ 
một bài mà tôi đưa ra làm ví dụ. Các bác trên cơ sở ấy nên tìm kiếm thêm để đảm bảo khách 
quan và công bằng. 

Chẳng hạn tôi tìm thêm được một bài này nữa 

Do Chan Kat, Yu. V. Kopaev, and R. Kh. Timerov, Fiz. Tverd. Tela (Leningrad), 15 (1973), 
537; Sov. Phys. Solid State, 15 (1973), 372, 

được trích dẫn trong bài 

Spin-density waves and itinerant antiferromagnetism in metals 
N I Kulikov, V V Tugushev 
SOV PHYS USPEKHI, 1984, 27 (12), 954–976. 

Tôi sẽ để ý giúp các bác nhưng không chắc sẽ có nhiều thời gian để tìm kiếm thêm bài của anh 
Cát và các ứng viến PGS/GS “dởm” khác cho nên các bác phải là những người chịu trách nhiệm 
chính. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn bác nhiều. Chúng tôi sẽ lưu các thành viên cẩn thận khi tìm kiếm. Chúng tôi cũng đã 
đính chính. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 



Gởi ykiendom: Kiểm tra lại, kết quả khác bác à. Mong bác kiểm tra lại dùm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Gửi “PGS/GS dởm VN”: vậy hãy thêm 2 bài tôi tìm được vào danh sách cùng với những bài các 
bác tìm được. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

@ không phải ISI. Cảm ơn. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Tạp chí “Sov. Phys. JETP” là một tạp chí vật lý mạnh trong số các tạp chí vật lý của LX trước 
đây (hình như nó có impact factor cao vào loại nhất trong các tạp chí LX). Nếu nó không có mặt 
trong ISI, khi các tạp chí khác của LX có mặt, là điều rất lạ. 

Mong lưu ý là nếu các bác chỉ dùng các bài được thống kê ISI mà không tìm hiểu kỹ bài cụ thể 
hơn nội dung khoa học của các bài báo để đánh giá tôi e rằng sẽ có khả năng hoặc đánh oan hoặc 
để lọt lưới ai đó. Khi nào có thời gian tôi sẽ viết đầy đủ hơn về chuyện này. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Chúng tôi chỉ quan tâm những công trình gây tiếng vang hoặc công trình ISI. 

Những công trình gây tiếng vang thì phải được quốc tế đánh giá, có thể k cần đăng ở tạp chí nào. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:13 sáng và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “GS dỏm cấp 4 Đỗ Trần Cát, Nguyên Tổng Thư Kí Hội 
Đồng Gíao Sư” 

1. gsdom21 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 2:20 chiều  

Đề nghị JIPV đưa anh Cát vào danh sách “Giáo Sư phản cảm” vì anh Cát thỏa mãn 2 điều 
kiện: (1) Dỏm; (2) Cản trở sự phát triển của khoa học vì anh Cát đã dùng cương vị Tổng 
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Thư Kí Hội Đồng Gíao Sư để duy trì tiêu chuẩn phi khoa hoc và lập lờ khi phong PGS & 
GS. 

Trả lời  
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GS dỏm cấp 4 Nguyễn Viễn Thọ – Giám đốc ĐH Huế: 
“GS.TSKH”, ủy viên hội đồng học hàm ngành vật lý 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 4 

* Danh thật: GS dỏm cấp 4 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
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- Tên đầy đủ: Nguyễn Viễn Thọ 

- Chuyên môn: vật lý lý thuyết 

- Chức danh: GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 4 
- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Giám đốc ĐH Huế 

- 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 vật lý 

- 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,…): 
iop.vast.ac.vn/theor/vtps/member.php?id=64 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): thonv-
iep@mail.hut.edu.vn, ngvtho@dng.vnn.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =4, accept 

1. Title: Interaction of imaginary-charge-carrying dyon with particles 
Author(s): Tho NV 
Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS Volume: 49 Issue: 6 Article 
Number: 062301 Published: JUN 2008 

http://iop.vast.ac.vn/theor/vtps/member.php?id=64�


Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: A NEW METHOD FOR CALCULATING THE CARTAN FORMS AND 
APPLICATIONS TO THE GAUGE AND CHIRAL FIELD-THEORIES 
Author(s): KUVSHINOV VI, THO NV 
Source: JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL Volume: 26 
Issue: 3 Pages: 631-645 Published: FEB 7 1993 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: FINITE LOCAL TRANSFORMATIONS AND NONLINEAR REALIZATION 
OF POINCARE SUPERGROUP 
Author(s): KUVSHINOV VI, THO NV, FEDOROV FI 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK Volume: 326 Issue: 1 Pages: 68-72 Published: 
1992 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: FINITE LOCAL TRANSFORMATIONS OF POINCARE GROUP 
Author(s): KUVSHINOV VI, THO NV 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK BELARUSI Volume: 35 Issue: 7 Pages: 597-
601 Published: JUL 1991 
Times Cited: 1 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51823247@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Father’Dom (4 weeks ago | reply) 

GS này khi thi đi NCS đã trượt, chẳng hiểu sao lại đõ và đi làm NCS. Sau khi vào HĐCD 
ông ta cũng đã chặt chém một số PGS và GS dỏm nhưng theo tôi biết ông cũng thuộc loại 
dỏm thôi mpì các bác kiểm tra lại. Cám ơn 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Có một điểm hơi lạ đối với ứng viên này, đó là khoảng thời gian giữa 2 bài báo gần nhất 
của ứng viên này là 15 năm. Một người làm khoa học nghiêm túc không thể có khoảng 
thời gian ngưng công bố dài như vậy, đề nghị các bác kiểm tra lại kỹ, xem có sót bài nào 
của ông Thọ hay không. 

4. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  
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*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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GS dỏm cấp 4 Trần Văn Nhung, nguyên thứ trưởng, Tổng 
Thư Kí Hội Đồng Gíao Sư 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

Comments 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Bình luận: Kiểm tra trên Web of Science, vị này chỉ có 4 công trình chuẩn ISI, đạt GS dỏm cấp 
4: 

1. Title: ATTRACTORS OF SYSTEMS CLOSE TO AUTONOMOUS ONES HAVING A 
STABLE LIMIT-CYCLE 
Author(s): MINH NV, NHUNG TV 
Source: ACTA MATHEMATICA HUNGARICA Volume: 58 Issue: 1-2 Pages: 17-23 
Published: 1991 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: AN APPLICATION OF LYAPUNOV EXPONENT METHOD TO THE MOMENT 
STABILITY PROBLEM 
Author(s): VANNHUNG T 
Source: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK Volume: 
63 Issue: 4 Pages: T113-T114 Published: 1983 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: ASYMPTOTIC-BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF ORDINARY ASYMPTOTIC 
PERIODIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS WITH RANDOM PARAMETERS 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-4-tr%e1%ba%a7n-van-nhung-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-t%e1%bb%95ng-th%c6%b0-ki-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-giao-s%c6%b0/�
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Author(s): TRAN VN 
Source: ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE Volume: 39 
Issue: 4 Pages: 353-360 Published: 1982 
Times Cited: 1 
4. Title: ON THE BOUNDEDNESS OF THE SPECTRUM OF SOME LINEAR-SYSTEMS 
WITH STOCHASTIC PERTURBATIONS 
Author(s): VANNHUNG T 
Source: ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE Volume: 37 
Issue: 4 Pages: 413-422 Published: 1981 
Times Cited: 0 

Sản phẩm khoa học của một giáo sư kém xa kết quả nghiên cứu của một anh tiến sĩ thì ông này 
thuộc loại giáo sư gì? 

Tóm lại: không có hy vọng gì cho khoa học Việt Nam khi những kẻ bất tài, danh dỏm vẫn còn tại 
vị. 

Thế nhưng bằng cách nào mà ông này lại được “ca tụng lên mây xanh” trong bài viết “vội bộ” 
dưới đây: 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ca tụng nội bộ: 

news.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C177 8/C1779/2006… 

GS. Trần Văn Nhung – ông thứ trưởng mang cốt cách người thầy 
[Xem hinh dung kich co] 

Quả thực, khi gọi điện chuẩn bị cho cuộc gặp này, tôi không nghĩ người ngồi trước mặt mình lại 
dễ gần và thân thiện như thế. Tôi chưa hề gặp ông trước đấy, mặc dù đã có lần nghe báo, đài 
nhắc đến tên ông. Tuy công việc rất bận rộn, ông vẫn dành được gần 1 giờ để trò chuyện cùng tôi 
tại căn phòng làm việc “đặc biệt” của mình. Nói là đặc biệt bởi trong căn phòng bài trí khoa học, 
gọn gàng ấy, điều gây ấn tượng nhất là một giá sách lớn với các loại sách thuộc nhiều lĩnh vực, 
bằng các thứ tiếng khác nhau, thậm chí có những cuốn sách khó có thể tìm thấy ở các nhà sách. 
Cái cách ông giới thiệu về nguồn gốc cũng như giá trị nội dung của những cuốn sách văn học, 
những ấn bản văn hóa nghệ thuật đã làm cho tôi ngạc nhiên và thú vị. Dường như tôi quên mất 
ông là một nhà quản lý giáo dục, một nhà toán học, bởi lẽ chỉ có những người thích đọc sách thì 
mới có thể giới thiệu một cách say sưa, hào hứng đến vậy… 

GS.TSKH Trần Văn Nhung sinh ngày 1.10.1948 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình (sau đó đi tản cư, học hành và lớn lên ở xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trong 
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một gia đình nông dân mà cả cha và mẹ đều theo đạo Phật. Ông mồ côi mẹ khi mới 12 tuổi. Vốn 
tính hiếu kỳ lại chịu khó quan sát, học hỏi, ngay từ nhỏ cậu bé Nhung đã có một vốn kiến thức, 
hiểu biết tốt về văn hóa, đời sống. Điều đặc biệt là cậu thích học cả văn lẫn toán. Cũng như bao 
bạn bè đồng trang lứa, tuổi thơ của cậu bé Nhung trôi đi êm đềm cùng những trò chơi dân dã, 
những hoạt động sinh hoạt Đội, rồi Đoàn sôi nổi trong hoàn cảnh đất nước nửa hòa bình, nửa 
chiến tranh. Thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ, có khó khăn, gian khổ nhưng việc học 
tập của cậu chưa lúc nào bị gián đoạn, cậu luôn là một trong những gương mặt nổi bật trong lớp, 
ngoài trường. “Ngày còn học ở trường làng, kết quả học tập của tôi thường được các thầy cô giáo 
khen ngợi, nhưng thú thực có lúc hạnh kiểm lại xếp thấp hơn các bạn khác bởi tôi thuộc tốp học 
sinh nghịch ngợm, táo tợn. Tất nhiên là khi tin ấy đến tai bố tôi thế nào tôi cũng bị ngay một trận 
đòn ra nhẽ!” – ông ngừng kể và se sẽ mỉm cười như gặp lại những kỷ niệm thời thơ ấu. 

Học xong lớp 8, cậu rời gia đình lên Hà Nội vào học lớp 9 và 10 ở Khối THPT chuyên Toán 
khóa 1 (Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi ấy những khóa đầu chỉ có 2 lớp cuối): “Tôi còn nhớ rõ 
cảm giác lâng lâng của những ngày mùa thu tháng 9.1965 khi được cầm trên tay tờ giấy gọi vào 
học lớp chuyên Toán khóa đầu tiên, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội…”. Từ một vùng quê 
nghèo thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bất chấp máy bay Mỹ bắn phá Nam Định, Phủ Lý, 
ông khăn gói bắt xe lên Hà Nội. Cả lớp lúc ấy chỉ có 38 học sinh, vừa gặp nhau đã phải lục tục 
“hành quân” lên vùng sơ tán Đại Từ (Bắc Thái). Lớp học sinh đợt đó được triệu tập từ nhiều 
tỉnh, thành phố trên miền Bắc trong đó có cả những học sinh miền Nam theo gia đình tập kết. 
Lúc đầu, lớp này được gọi là “lớp Toán đặc biệt”, về sau được đổi thành “lớp Toán dự bị” và 
ngày nay là Khối THPT chuyên Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc 
ĐHQGHN). Sự ra đời của lớp chuyên Toán đầu tiên (1965) giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ 
đang bước vào giai đoạn vô cùng khốc liệt trên cả hai miền Nam, Bắc càng cho thấy tầm nhìn 
sâu rộng và chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo 
dục. Mô hình và thiết kế của lớp chuyên Toán đầu tiên này mặc dù còn mới mẻ, nhưng đã khá 
khoa học và thể hiện rõ chủ trương đào tạo học sinh toàn diện. Các môn chuyên ngành toán như: 
Đại số, Hình học, Lượng giác, Toán logic, Toán học hữu hạn,… được dạy một cách bài bản, 
chuyên sâu, nâng cao hơn so với khối đại trà. Ông và bạn bè có điều kiện được học trực tiếp các 
giáo sư, các nhà toán học trẻ tài ba lúc đó như Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, Phan Đức Chính, 
Hoàng Hữu Đường (đã mất), Nguyễn Thừa Hợp, Nguyễn Bác Văn, Lê Minh Khanh, Nguyễn 
Viết Phú, Nguyễn Duy Tiến, Đặng Hữu Đạo hay thầy Phạm Văn Điều (Chủ nhiệm lớp, giờ đã 
mất). Đối với các môn học khác như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Triết 
học, Ngoại ngữ, họ đều được dạy bởi các thầy, cô giáo giỏi từ các khoa của Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội ở khu sơ tán lúc đó. Vì vậy, không chỉ các môn toán mà cả các môn học khác, 
lứa học sinh khóa 1 và cả các khóa sau nữa được dạy dỗ rất nghiêm túc bởi các chuyên gia có uy 
tín… Được học tập, rèn luyện trong một môi trường thuận lợi có thầy giỏi, bạn giỏi, người học 
trò thành Nam hiếu học ngày càng được tôi luyện, trưởng thành. 

Tốt nghiệp chuyên Toán năm 1967, Trần Văn Nhung chuyển lên học hệ đại học tại Khoa Toán – 
Cơ – Tin học (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội). Ngoài thời gian học trên giảng đường, thế hệ 
thanh niên thời đó còn sôi nổi tham gia các phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước. Suốt trong 4 
năm đại học (1967 – 1971), ông luôn nằm trong tốp những sinh viên có thành tích học tập xuất 
sắc nhất để rồi sau ngày tốt nghiệp vinh dự được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Khoa. Là một 
cán bộ trẻ, có năng lực, bên cạnh công tác chuyên môn, ông còn tham gia rất tích cực vào các 
hoạt động phong trào, vào các hoạt động Đoàn thanh niên của Khoa, của Trường. 



Năm 1982, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, 
Budapest, sau 4 năm học tập, làm nghiên cứu sinh ở đất nước Hungary. Trở về Việt Nam, mấy 
năm sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Khoa Toán – Cơ – Tin học, trực tiếp giảng 
dạy cho sinh viên. Năm 1988, ông quay trở lại Hungary để vừa giảng dạy cho sinh viên quốc tế, 
vừa nghiên cứu và năm 1990, ông đã đạt được học vị tiến sĩ khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa 
học Hungary. Sau khi về nước, ông được bầu làm Chủ nhiệm Khoa Toán – Cơ – Tin học (1990 – 
1991), rồi làm Phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1992 – 
1993). Mặc dù công tác quản lý ngày càng bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian đáng kể cho 
hoạt động chuyên môn, chuẩn bị bài giảng và nghiên cứu khoa học. Từ năm 1981 đến nay, ông 
đã nhiều lần được mời đi giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các nước như Đức, Pháp, Ý, Áo, 
Nga, Úc, Đông Âu… Là một nhà khoa học tâm huyết và có uy tín, ông từng giữ vai trò là Chủ 
tịch Hội Toán học thành phố Hà Nội (hai nhiệm kỳ,từ 1991 đến 2003), Phó chủ tịch Hội Toán 
học Việt Nam (hai nhiệm kỳ, từ 1995 đến 2004). 

Khi được hỏi về những đóng góp cho lĩnh vực khoa học mà gần nửa cuộc đời ông theo đuổi, ông 
chỉ cười khiêm tốn: “Thú thực, những gì tôi làm và đóng góp được chỉ là rất nhỏ so với thế hệ 
các bậc đàn anh và đồng nghiệp. Tôi được vào học chuyên ngành Hệ động lực cũng là do sự 
quan tâm của Ban chủ nhiệm khoa và sự dạy dỗ trực tiếp của GS.TSKH Hoàng Hữu Đường (đã 
mất), GS.TS Nguyễn Thế Hoàn và các thầy cô giáo khác nữa. Mỗi con người đều có một niềm 
đam mê, mỗi nhà khoa học đều thuộc về một lĩnh vực và Toán học là sự lựa chọn của tôi. Tuy đã 
nhiều năm tham gia công tác quản lý tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên bận rộn với 
những chuyến công vụ trong và ngoài nước, nhưng tôi vẫn cố dành thời gian dù ít ỏi để liên hệ, 
cộng tác với các bạn đồng nghiệp tại Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên (thuộc ĐHQGHN), với các nhà toán học Việt Nam và quốc tế để góp phần đào tạo các nhà 
toán học trẻ và nghiên cứu khoa học. Rất tiếc là khi đã tham gia công việc hành chính, tôi làm 
được rất ít cho việc này”. 

GS.TSKH Trần Văn Nhung là đồng tác giả của 2 cuốn sách chuyên khảo và là tác giả của hơn 30 
bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín ở Việt Nam và quốc tế (trong đó có những bài viết 
chung). Ông cũng đã hướng dẫn chính cho 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
Toán học, hàng trăm học trò của ông giờ đây đang công tác tại rất nhiều trường đại học, cao 
đẳng, các cơ quan, viện nghiên cứu trong cả nước. “Niềm vui lớn nhất của tôi là trong các 
chuyến công tác ở Trung ương và các địa phương hay ở nước ngoài, tình cờ gặp lại học trò cũ 
giờ đã thành đạt nhưng vẫn không quên các thầy giáo từng có công dạy mình. Những khoảnh 
khắc tay bắt, mặt mừng, thầy trò hàn huyên tâm sự đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật đẹp…” 
– ông tâm sự như nói với chính mình. 

Tháng 4.1993, GS.TSKH Trần Văn Nhung chuyển công tác từ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
lên Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cương vị Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế. Cùng với toàn 
ngành và Vụ Hợp tác Quốc tế, ông đã đóng góp công sức để mở rộng các mối quan hệ hợp tác về 
giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tháng 4.2001, 
ông được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông đã được mời tham gia báo cáo 
khoa học và chủ trì các phiên toàn thể và tiểu ban tại các hội nghị quốc gia và quốc tế; từng làm 
chủ tịch, phản biện, ủy viên nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; là Ủy viên Hội 
đồng Chức danh Giáo sư Ngành Toán – Tin học; Phó chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà 
nước; Ủy viên Hội đồng xét Giải thưởng Hồ Chí Minh ngành Toán – Tin học của Bộ Giáo dục 



và Đào tạo. Ở cương vị công tác nào, ông cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách nghiêm 
túc, có lý, có tình và với tinh thần trách nhiệm cao. 

Trong cuộc trò chuyện với tôi, điều mà ông hay nhắc đến là những kỷ niệm về Khối THPT 
chuyên Toán – Tin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây (nay là Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, ĐHQGHN). Ông luôn cảm thấy may mắn vì mình đã được học tập, trưởng thành ở 
Khối, nơi ươm mầm cho những tài năng Toán học phát triển. Trong 10 năm trở lại đây, khi tham 
gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, ông đã trực tiếp cùng các đoàn khách 
quốc tế và ASEAN về thăm khối THPT chuyên Toán – Tin và các trường, lớp chuyên ở Hà Nội 
cũng như ở một số địa phương khác; họ đã có những nhận xét, đánh giá rất tốt đẹp về chất lượng 
cao, về trình độ quốc tế của hệ thống đào tạo tài năng này của chúng ta. Một số nước trong khu 
vực và trên thế giới đã, đang và sẽ đến thăm, tham khảo kinh nghiệm của chúng ta, gửi giáo viên, 
học sinh, sinh viên sang ta học tập, nhận tài liệu, sách giáo khoa và mời giáo sư, giáo viên của ta 
sang giảng dạy, làm chuyên gia. Đó là những tín hiệu đáng mừng, nhưng để có thể đón nhận 
được những cơ hội mới, bản thân chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị khẩn trương và nghiêm 
túc về trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp và sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học. 
“Đất nước nào cũng vậy, để có được một đội ngũ những con người tài năng cần phải làm tốt quá 
trình gồm 3 giai đoạn: Phát hiện tài năng, đào tạo và bồi dưỡng tài năng và cuối cùng là sử dụng 
tài năng đó một cách hợp lý, hiệu quả. Nói một cách nôm na, quá trình này cũng giống như công 
việc của một người làm vườn có kinh nghiệm: phải phát hiện và chọn được giống tốt, tìm được 
mảnh đất màu mỡ để gieo hạt, rồi phải có chế độ chăm sóc phù hợp và diệt trừ sâu bọ để cây ra 
hoa kết trái, khi thu hoạch lại phải tính toán đến việc sử dụng sản phẩm. Tôi tin tưởng rằng với 
những thế mạnh và tiềm năng sẵn có, cùng với sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo của Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung, Khối THPT chuyên Toán – 
Tin sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công để xứng đáng với danh hiệu một đơn vị Anh hùng 
Lao động…” – ông dừng lời và mỉm cười, nụ cười tự hào của một cựu học sinh khi kể về mái 
trường mà mình hằng yêu quý, gắn bó. Nghe ông tâm sự, tôi mới thật hiểu cái điều mà người ta 
hay nói: Khi đã quan tâm rồi thì chẳng cần ngày ngày ở gần nhau mới biết, mới hiểu hết về nhau, 
cũng như ông vậy, thoát ly mái trường THPT và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã mấy chục 
năm vậy mà vẫn dõi theo từng thông tin, từng bước chuyển mình của nó… 

“Ông Trần Văn Nhung là một con người cẩn thận, chỉn chu và rất lịch lãm”, tôi chợt nhớ đến lời 
của một ai đó đã giới thiệu, khi ông bắt tay và tiễn tôi ra cửa. “Cậu cứ cảm nhận về tôi thế nào thì 
viết thế, càng dung dị, gần gũi và khiêm nhường bao nhiêu thì càng tốt. Thú thực, khi biết mình 
được chọn là 1 trong số 100 gương mặt tiêu biểu qua các thời kỳ phát triển của Đại học Quốc gia 
Hà Nội (1906 – 2006), tôi rất vinh dự nhưng vẫn có những băn khoăn. Đứng bên cạnh các bậc 
tiền bối, các giáo sư bậc thầy đã có công tạo nên diện mạo của một trung tâm đào tạo 100 năm 
tuổi ở Đông Nam Á, mới thấy mình bé nhỏ làm sao. Ngẫm cái nghiệp của mình mà thấy như 
dang dở: khoa học chưa đi đến cùng đường mà quản lý cũng chưa đi cho hết ngõ!…”, lời dặn dò 
tâm huyết, hóm hỉnh của ông cứ líu díu theo bước chân tôi suốt chặng đường về. Cảm ơn cuộc 
gặp gỡ ngắn ngủi đã cho tôi hiểu thêm về một nhà khoa học, một nhà quản lý, vị Thứ trưởng 
mang cốt cách một nhà sư phạm… 
Posted 5 months ago. ( permalink )  
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Ôi mẹ ơi, cái ông này, mất mặt quá! 

VỊ GIÁO SƯ HÈN NHẤT VIỆT NAM 
GS.Trần Văn Nhung ‘bật mí’ cách bắt tay lâu với Bill Gates 

VNN – GS. Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, 
trong lần nói chuyện với sinh viên ngày 28/8, ông kể chuyện “làm sao để có bức ảnh để 
đời” với những nhân vật nổi tiếng mà mình đã gặp. Năm 2005, khi tháp tùng Thủ tướng 
Phan Văn Khải sang Mỹ, ông đã dự cuộc gặp với Bill Gates.  

Tôi nói với anh, chụp ảnh là chụp cho ảnh một bức ảnh để đời với Bill Gates. Anh ấy nói 
với tôi muốn chụp ảnh đẹp phải nắm tay lâu lâu vào. Chứ nếu nắm vào bỏ ra ngay thì có 
khi há mồm cũng chưa xong. Làm sao anh nắm cho được 15 giây, cứ ba giây một ảnh, 15 
giây 5 cái ảnh, thế nào cũng có ảnh đẹp. 

Nhưng bây giờ nói gì với ông Bill Gates để ông không nắm rồi bỏ tay ra ngay. Tôi mới 
nhẩm, nếu ta nói rằng Bill Gates: “Richest man in the world) (người giàu nhất hành tinh), 
anh không bao giờ thích. 

Nhưng bây giờ, nói rằng “main architecture of Micrsoft company” (bộ óc, tổng kiến trúc 
sư của Microsoft”, ông rất thích…Nói chậm thôi để được 15 giây. But today, I’m very 
happy to see you, to talk to you, to shake your hand, to see you… (Tạm dịch: Nhưng hôm 
nay, tôi rất vui được gặp ông, nói chuyện với ông, bắt tay ông, nhìn ông…) 

Khoảng mười giây rồi, còn 5 giây nữa. As I know, you canceled your study at Harvard at 
second year. But today you became the main architecture of Microsoft company, very 
happy. Mr.Bill Gates. (Tạm dịch: Như tôi biết, ông đã bỏ học từ năm thứ hai ở ĐH 
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Harvard. Nhưng hôm nay, ông đã trở thành kiến trúc sư chính của Microsoft. Tôi rất vui, 
thưa ngài Bill Gates).  

Ông cười rất tươi, vì không mấy ông lại nói và nói dí dỏm như vậy. Và ông ấy nói như 
thế này, Thank you very much. Next year, I come to VieNam, I visit you again. (Tạm 
dịch: Cảm ơn rất nhiều. Năm sau tôi tới Việt Nam. Tôi sẽ lại thăm ông) 

Và năm sau, năm 2006, tôi là trưởng ban tổ chức, tổ chức cho mấy ngàn sinh viên nghe 
Bill Gates nói chuyện ở ĐH Bách khoa Hà Nội, ông ấy rất khen sinh viên Việt Nam. 

…Tôi hơi lạm dụng, thế là đi nhiều rồi. Có bắt tay Putin, bắt tay ông Bush. Mỗi ông lại 
phải nhẩm trước một câu gì đấy để có tất cả ảnh đẹp hết. 

Nguyễn Xuân Diện bình: 
Tôi không thể tưởng tượng được, một Giáo sư Tiến sĩ, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh 
Giáo sư Nhà nước mà lại ăn nói như thế này! 
Tôi nói thật, ngay từ khi còn nhỏ sống ở quê nhà, tôi đã được gia đình dạy cho biết giữ 
lòng tự trọng hơn cả ông giáo sư này. 
http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/vi-giao-su-hen-nhat-viet-nam.html 

Trả lời  
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Comments trên blog của Nguyễn Xuân Diện: 

Nặc danh nói… 

GS.TS Trần Văn Nhung, cha đẻ của trường Đại học Quốc tế ma ở HN cách đây nhiều 
năm. 
20:26 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
DzungLam nói… 

ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC! 
20:35 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Thật tình chẳng hiểu nổi, 1 GS mà không có nổi 1 chút liêm sĩ. Mới đọc trên VN net tôi 
cứ tưởng 1 ca sĩ, diễn viên nào đó đang lăng xê….. Không hiểu nổi. Đúng là quá hèn, mạt 
20:38 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nguyễn Hữu Quý nói… 

Thật tiếc! trong khi ông ấy lại dại diện cho đội ngũ công chức hiện nay; đại diện cho các 
chức danh Học Hàm hiện nay; vì thế hôm nay đất nước ta mới lắm Tiến sỹ, giáo sư đến 
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vậy, he he!!! 
Vấn nạn của nước nhà hôm nay là lắm kẻ háo danh, sản phẩm của nền giáo dục… háo 
danh! 
20:44 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Xem cnip thấy GS lói được dăm câu Eng-nít, mình rất tự hào về nãnh đạo VN, nhất nà 
nại lói thẳng vào mặt Bill mới oách chứ. Mình nhớ không nầm, nần ấy ông TTướng ngồi 
giũa Tòa Bạch Ốc, trước mặt TT Mĩ ông móc túi xòe tờ giấy ra …đọc. Không biết ổng 
đọc chi. Mình đoán TTổng nghĩ đây nà thông điệp thành tích giáo dục: VN xóa lạn mù 
chữ trên phạm vi toàn quốc. 
Bút Nông 
20:56 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Ông ấy đang nói chuyện diễu về chụp ảnh ? Cho đối tượng nào vậy? Ông ta nói về ảnh 
đẹp của sự … nâng bi?, một người vô danh kể chuyện hài thì ok, nhưng một ông giáo? 
Chẳng lẽ để phải nói chuyện chỉ có thể ở nước CHXHCNVN? 
20:57 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Nói một cách chính xác ông Nhung đã nói một cách thực lòng. Đó là cách hãnh diện của 
một người tự xem mình không được cùng dẳng cấp với đối tượng, anh ta đang cố tìm 
cách lấy được bằng chứng rằng mình cũng đã từng bắt tay với một người “vĩ đại”. Niềm 
hãnh diện đó thật là tội nghiệp, và có phần trẻ con nữa. 
Người nào có phong thái đỉnh đạc thực sự, có tự trọng thực sự họ sẽ thấy xấu hổ với 
chính bản thân mình, tụ khinh bỉ chính mình vì niềm vui tầm thường như vậy. Nói công 
khai điều đó ra thì nó lại thêm vấn đề nhận thức. Ông Nhung ít ra phải biết rằng cá nhân 
ông ấy có thể nói tào lao nhưthế nào cũng được, nhưng là một giáo sư, thư trưởng, tổng 
thư kí hội đồng chức danh giáo sư Nha nước mà nói như vậy thì nhục lây nhiều người. 
20:57 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nguyễn Xuân Diện nói… 

Một Độc giả Nặc Danh viết: 

GS.TS Trần Văn Nhưng, cha đẻ của trường Đại học Quốc tế ma ở Hà Nội nhiều năm 
trước đây mà tiếp sức là tên cò quốc tế mang tên “Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu” 
20:57 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Thật ra GS Nhung thể hiện đầy đủ tính cách của con người VN chúng ta. 
21:01 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Tối đón tiếp NBC có truyền hình trực tiếp, khi TT Dzung bước xuống sau khi phát biểu, 
tôi tưởng sẽ là tiến đến bắt tay NBC vì ông mới là đối tượng, nhân vật chính của tối hôm 



đó (và cũng thấy ông đứng lên chờ thật), nhưng NBC đã hụt và hơi sượng sùng vì một 
đám quan chức Bộ GDDT đã lao vào bắt tay TT Dzung! Đọc bài này tôi càng hiểu rõ tâm 
thế của những người như Sir.Nhung và đồng nghiệp của ngài! 
21:03 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nguyen Quang Thach nói… 

Tầm thứ trưởng mà chỉ nghĩ được meo để chụp ảnh trách gì nhiều thầy cô giáo cứ để 
GIÁO ở nhà và đưa mỗi DỤC đến trường. Nước nhà còn lâu mới thay đổi được. 
21:30 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Câu chuyện này có lẽ phản ánh đầy đủ trình độ tư duy, đạo đức và bản chất con người 
của TTK hội đồng chức danh giáo sư nhà nước 
21:40 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Tui thấy ô GS tội nghiệp ghê! Cũng lao tâm khổ tứ lắm chơ bộ! Mà a Diện nói ô này hèn 
nhất VN là không đúng. Vì ô đã nói lên sự thực, đâu có chối bay chối biến mà nói là hèn! 
Phải nói là không có một tí teo tự trọng nào thôi! Pó tay! 
22:01 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Được chụp ảnh với lãnh tụ, nhân vật nổi tiếng nhiều người cho đấy là hãnh diện lớn. Tôi 
đã từng đến nhà một vài lãnh đạo cấp phường, thấy treo la liệt ảnh ông ta với lãnh đạo từ 
thành phố đến tứ tượng triều đình. 
Một người như B Gate tầm trên cả vĩ nhân- người từng tuyên bố tặng 95% tài sản cho 
nhân loại, nếu có một tấm ảnh với ổng thì tha hồ…lòe thiên hạ. 
Nếu Gate cũng có thói như ông kia là treo tất cả các cả các ảnh từng chụp thì có khi treo 
hết cả WC cũng chửa chắc…hết. 
Nhân Tính 
22:23 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Kopite nói… 

Đúng là cũng có tý thật thà  
22:45 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Tầm bác GS Nhung này cũng chỉ thế thôi. Vậy mà còn hơn GS Cảnh Toàn vài bậc. Mà 
bác này có nhiều bạn bè, đệ tử, học trò hậu duệ lắm đấy. Bà con tỉnh táo nhé! 
22:48 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nguyễn Xuân Diện nói… 

Một độc giả Nặc Danh viết: 
“Em vô phúc mà gặp tay giáo sư này em đếch thèm bắt tay. Nhục!” 
23:04 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 



Sao cac Bac nang loi voi Giau su the; Chuyen nay dau chi co o moi giau su. Tam Bac 
Nhung duoc bat tay voi Bill thi rat hanh phuc la phai roi. 

Hoan ho tam long chan that Bac Nhung, gang kiem vai Giao su giong Bac nua nhe. 
23:30 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

ơ hay ! các pác giề mà pức xúc thía. 
nhè… nh..ẹ thui cho GS í ! 

Các pác đã xem lễ đón tiếp NBC chưa ??? xem cá vị í thì ..để biết và thông cảm chó giáo 
sư í … 
23:39 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Vương Đạo Hoàng nói… 

Thật sự choáng…Đại GS của Việt Nam như thế này ư ??? 
23:48 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
yendieu nói… 

Ở hãng cũ mình cũng có một anh hèn hơn thế này. Đi họp đi hành gì toàn là sấn sổ tới 
ngồi gần ông to bà lớn, rồi tranh thủ xin chụp ảnh cùng họ. Thấy cái xe Ferrari cũng nhảy 
vô ngồi, dù thằng chủ xe nhăn nhó như quả táo tàu. Nhưng thường tiểu nhân như thế hay 
làm to, hố hố. 
23:51 Ngày 31 tháng 8 năm 2010 
Nặc danh nói… 

Các bác tìm xem ông Nhung có trong đây không? 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%E1%BB%83n-lam-gs-d%E1%BB%8Fm/ 

Các bác phê bình ông Nhung nhiều rồi, nhưng các bác chưa phân tích rõ động cơ của bài 
báo đó. Tôi không nghĩ là chỉ để PR không thôi đâu! 
01:41 Ngày 01 tháng 9 năm 2010 
Người kinh tởm các PGS, GS Việt Nam nói… 

Có thể nói thẳng ra rằng: hám danh, hám lợi, thích tiền, mê gái,..là bản chất của đa số 
lãnh đạo, chức sắc ở Việt nam hiện nay. Ông GSTS Trần Văn Nhung cũng mang danh 
“Nhà toán học” chứ bộ. Ông này chắc cũng mơ giải Field lắm lắm.. Trộm nghĩ, nếu nhà 
nước ta tặng giải field thì ông này có thể kiếm cả chục cái. Tôi cứ liên tưởng đến sự bình 
thản của GS Ngô Bảo Châu khi cả ngàn người đang tung hô anh. Đó là một nhân cách 
thực sự lớn, chỉ có người tài thật mới có được.Một loạt cán bộ khoa học cấp cao (chưa 
chắc đã thật!) của chúng ta một thời toàn chạy sang Liên Xô xin Viện sỹ. Thật buồn, hết 
chỗ nói. Ông Nhung này cũng có phần thật thà và ngây thơ tý chút. Thế còn hơn khối kẻ, 
không dám nói thật tý nào: tôi chả thèm,…Nhưng việc chạy phó giáo sư, GS hiện nay 
như thế nào? Tôi đố ông Tổng Thư ký Hội đồng Nhung dám nói sự tật đó!!!Nếu cần tôi 
sẽ gặp trực tiếp ông Nhung để nói thẳng về vấn đề này. 

http://giaosudom.wordpress.com/phong-tri%E1%BB%83n-lam-gs-d%E1%BB%8Fm/�


04:23 Ngày 01 tháng 9 năm 2010 
Nặc danh nói… 

các bácđừng có thắc mắc những lời nói của giáo sư mà xem ông xuất thân từ đâu ai 
phong giáo sư mới là người lăng xê 

Trả lời  

3. GS Dỏm cấp 4 Trần Văn Nhung « THÔNG TIN ĐA CHIỀU đã nói 

Tháng Chín 1, 2010 lúc 4:00 sáng e  

[...] lưu ở Volume 1. 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 [...] 

Trả lời  
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GS dỏm cấp 5 Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTN Hà Nội: 
Trưởng Bộ Môn, có nghi vấn liên quan đề tài 
NAFOSTED 2009 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TSKH 

* Công bố ISI: 5 (xem phía dưới) 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor Tiên Sư  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================ ========= 
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor Tiên Sư, discussions của the Board: 
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******************************************** ****************************** 

Xin JIPV xét đăng bài sau: 

- Tên đầy đủ: Đặng Hùng Thắng 
- Chuyên môn: Toán 
- Chức danh: GS.TSKH, NGƯT 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 5 (các bác kiểm tra lại cho kỹ) 
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1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS 
Author(s): DANG HT 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 
415-423 Published: 1992 
Times Cited: 0 

2. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES 
Author(s): THANG DH 
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 
Published: 1991 
Times Cited: 4 

3. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

4. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 
379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

5. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Trưởng bộ môn Xác suất thông kê, Đại học khoa học tự nhiên, 
Đại học quốc gia Hà nội. 

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, 1996 
* Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2001-2002 
* Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2002-2003 
* Danh hiệu thi đua: Cấn bộ Giảng dạy giỏi cấp ĐHQG, 2001-2002 
* Huy chương” Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, 2003 
* Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 2004 
* Kỷ niệm chương “ Vì Thế hệ Trẻ” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, 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,…): 

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 

Thông tin thêm: Ông Đặng Hùng Thắng là một trong những người có đề tài ngành Toán học 
thuộc quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ NAFOSTED: 
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 63. Tên của đề tài của ông nghe rất … “Một số 
khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên”. 

Ông Đặng Hùng Thắng là chuyên gia luyện học sinh giỏi toán cấp 3. Ông chạy sô khắp các tỉnh 
thành trong cả nước. Tiền nhiều như nước sông. Sở dĩ ông được mời nhiều vì ông nằm trong ban 
ra đề thi học sinh giỏi và chọn học sinh đi thi quốc tế. Theo quan điểm cá nhân tôi, trò chạy sô 
luyện thi HSG này rất…. 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): hungthang.dang@gmail.com, 
phuonglh@gmail.com. 

Với thông tin đầy đủ, đúng yêu cầu của Journal of Incompetent Professors in Vietnam, kính 
mong JIPV sớm xem xét bài gởi của tôi. 

Trân trọng, 
Tiên Sư. 
============================================ ========== 

JIPV@: Under review. Bài viết tốt. Tuy nhiên, Editor vui lòng edit lại cụm từ “vô đạo 
đức”. Các đánh giá liên quan đến ISI, đề tài thì đã rõ; đề nghị Managing Editors review 
các thông tin khác. 

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

Sông Hồng says: 

Tôi khuyên Tiên Sư và JIPV nên hết sức thận trọng với đề cử này. 

Tra Web of Science, Thang DH & Dang HT = 23 kết quả, 
trong đó ít nhất 5 bài sau đây là của Đặng Hùng Thắng: 

19. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS 
Author(s): DANG HT 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 
415-423 Published: 1992 
Times Cited: 0 

20. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES 
Author(s): THANG DH 

http://mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees&file=employees&empid=74�
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=63�


Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 
Published: 1991 
Times Cited: 4 

21. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

22. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 
379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

23. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

Ngoài ra, trên MathSciNet có 2 bài sau đây, không hiển thi trên Web of Science, dù Kyushu J 
Math và Lecture Notes in Math là SCIE. (KHÔNG RÕ LÝ DO) 

MR2117247 (2005i:47064) Thang, Dang Hung; Thinh, Nguyen Random bounded operators and 
their extension. Kyushu J. Math. 58 (2004), no. 2, 257–276. (Reviewer: Surjit Singh Khurana) 

MR0611731 (82f:60018) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguyen Zui Tien On symmetric 
stable measures with discrete spectral measure on Banach spaces. Probability theory on vector 
spaces, II (Proc. Second Internat. Conf., Bƚażejewko, 1979), pp. 286–301, Lecture Notes in 
Math., 828, Springer, Berlin, 1980. (Reviewer: J.-T. Lapresté) 

Thêm 3 bài sau đây trên Teor. Veroyatnost. i Primenen,. là một tạp chí rất tốt của LX cũ. 

MR0673921 (84b:60006) Nguy\cftil en Duy Ti\cfac en; Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang 
Mappings of stable cylindrical measures in Banach space. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 27 
(1982), no. 3, 492–501. (Reviewer: Thomas Kühn) 

MR0616630 (82m:60006) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguen Zuĭ Tien On the 
convergence of martingales and geometric properties of Banach spaces. (Russian) Teor. 
Veroyatnost. i Primenen. 26 (1981), no. 2, 385–391. (Reviewer: W. A. Woyczyński) 



MR0560062 (81f:60008) Đ\brevudot ang Hùng Th\brevac ang; Nguen Zuĭ Tien On symmetric 
stable measures on spaces $l_{p}$ $(1\leq p<+\infty )$. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 25 
(1980), no. 1, 119–128. (Reviewer: Albert Tortrat) 60B11 (28C20) 
============================================ ========== 

JIPV@: Đang under review bác à. Các thông đã rõ thì chưa có nghĩa là đúng. JIPV đã yêu 
cầu Managing Editors xem xét. Cảm ơn Editor đã thể hiện tinh thần khoa học. Tuy nhiên, 
Editor không nên “khuyên”, phản biện trên JIPV là đặc quyền tối cao của các Editors. Do 
đó Editors có quyền phản bác những thông tin sai và bảo vệ quan điểm khoa học của mình, 
không cần khuyên.  
============================================ ========== 

Sông Hồng says: 

Sở dĩ tôi có lời khuyên như thế là vì các kết quả tra cứu của Editor TS sai nghiêm trọng quá. 
(Trong trường hợp này, các tổ hợp Thang DH & Dang HT là hoàn toàn tự nhiên, không có gì đặc 
biệt hay lắt léo cả.) 

Tôi đề nghị mỗi khi kết nạp Editor mới JIPV nên đề nghị người này tra thử một vài trường hợp 
xem thế nào. Cũng nên kiểm tra lại khả năng của những Editors cũ. Ai không đủ khả năng thì 
nên loại bỏ. 
============================================ ========== 
inhainha says: 

Em tra bằng phần mềm Harzing Publish or Perish thì ra tả pí lù các tạp chí cả ISI và non-ISI. 
Trong đó em lọc một số các tạp chí và kiểm tra xem nó có thuộc ISI không thì em nhận thấy 
rằng: 

THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS thuộc ISI kể từ năm 1996, những bài 
bác liệt kê ở trên thì trước năm này nên không thuộc ISI 
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27401& tip=sid&a… 

Kyushu journal of Mathematics chỉ thuộc ISI kể từ năm 2006, bài của ông Thắng được đăng năm 
2004 nên không thuộc ISI 
RANDOM BOUNDED OPERATORS AND THEIR EXTENSION 
DH Thang, N Thinh – Kyushu Journal of Mathematics, 2004 
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=7500153 108&tip=… 

Lecture Notes in Math không phải là tạp chí mà là tuyển tập sách về Toán, tạp chí của bài mà bác 
nêu chính là tạp chí: Probability Theory on Vector Spaces II. Tạp chí này không thuộc ISI 

Ông Thắng có 1 bài SCIE thuộc hạng cuối đó là tạp chí Memoirs of Faculty of Science, Kyushy 
University. 
Sample paths of random linear operators in Banach spaces 
DH Thang – Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. …, 1992 – J-STAGE 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27401&tip=sid&clean=0�
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=7500153108&tip=sid&clean=0�


joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/kyushumfs/46.287 ?from=Google 
www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12995& tip=sid&a… 

Nhưng may mắn cho bác Thắng nhà ta, em vừa phát hiện 1 bài của bác ấy thuộc tạp chí TOP: 
On the convergence of vector random measures 
DH Thang – Probability Theory and Related Fields, 1991 – Springer 
Cited by 5 
www.springerlink.com/index/X14V677W79W63572.p df 
———–> tạp chí này đứng hạng TOP (5) trong chuyên ngành Analysis 
www.scimagojr.com/journalrank.php?category=26 03 

Bác thấy đấy, với “thành tích” như thế này thì các editors bỏ sót nếu không kiểm tra kỹ lưỡng thì 
đó cũng là chuyện bình thường (bác cũng sót bài em vừa tìm ra đấy thôi) 

Ông Thắng do có 1 bài thuộc TOP nên có lẽ sẽ bị loại theo tiêu chí của JIPV nhưng cá nhân em 
thấy ông này từ lâu đã không còn nghiên cứu khoa học nghiêm túc rồi 
============================================ ========== 
Tiên Sư says: 

Xin lỗi các bác. Sở dĩ có sự nhầm lẫn trong “bài báo” của tôi vì tôi đã chọn “subject area” của 
GS Đặng Hùng Thắng theo “Mathematics”, area chính xác của ông là “Statistics & Probability”. 
Chân thành cảm ơn 2 bác Sông Hồng và Inhainha đã sữa sai. 

Sau khi kiểm tra lại, kết quả đầy đủ của Đặng Hùng Thắng như thế naỳ: 

1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM INTEGRALS 
Author(s): DANG HT 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 
415-423 Published: 1992 
Times Cited: 0 

2. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES 
Author(s): THANG DH 
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 1-16 
Published: 1991 
Times Cited: 4 

3. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 Pages: 
525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 

4. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES OF 
BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 

http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/kyushumfs/46.287?from=Google�
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12995&tip=sid&clean=0�
http://www.springerlink.com/index/X14V677W79W63572.pdf�
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2603�


Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 Pages: 
379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 

5. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 
118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

Những bài này đều quá 18 tuổi. Như vậy nhận định của tôi về việc Đặng Hùng Thắng đang nhận 
tiền cuả NAFOSTED là chính xác. 
============================================ ========== 

============================================ ========== 
4th Managing Editor@: 

ĐHT’s ISI papers: 

1. Title: ON THE CONVERGENCE OF VECTOR RANDOM MEASURES 
Author(s): THANG DH 
Source: PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS Volume: 88 Issue: 1 Pages: 
1-16 Published: 1991 
Times Cited: 4 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: MAPPINGS OF STABLE CYLINDRICAL MEASURES IN BANACH-SPACE 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 27 Issue: 3 
Pages: 525-535 Published: 1983 
Times Cited: 0 
3. Title: ON CONVERGENCE OF MARTINGALES AND GEOMETRIC-PROPERTIES 
OF BANACH-SPACES 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 26 Issue: 2 
Pages: 379-385 Published: 1981 
Times Cited: 0 
4. Title: ON SYMMETRIC STABLE-MEASURES ON SPACES LP (1LESS-THAN-OR-
EQUAL-TOPLESS-THAN+INFINITY) 
Author(s): THANG DH, TIEN ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 25 Issue: 1 
Pages: 118-127 Published: 1980 
Times Cited: 1 

1. Title: VECTOR SYMMETRICAL RANDOM MEASURES AND RANDOM 
INTEGRALS 



Author(s): DANG HT 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 37 Issue: 3 
Pages: 415-423 Published: 1992 
Times Cited: 0 

TOP-10 journals in STATISTICS & PROBABILITY: 

1 ECONOMETRICA 0012-9682 17091 3.865 4.943 0.255 47 >10.0 0.04527 7.243 
2 BIOSTATISTICS 1465-4644 1625 3.394 5.253 0.643 56 5.1 0.01528 3.011 
3 J R STAT SOC B 1369-7412 9514 2.835 3.943 0.551 49 >10.0 0.01756 3.476 
4 ANN APPL STAT 1932-6157 97 2.448 2.483 0.403 62 0.00104 1.615 
5 J AM STAT ASSOC 0162-1459 18522 2.394 3.462 0.187 139 >10.0 0.03673 3.013 
6 ANN STAT 0090-5364 9434 2.307 3.094 0.614 101 >10.0 0.03110 2.998 
7 STAT METHODS MED RES 0962-2802 1517 2.177 2.600 0.421 38 9.1 0.00449 1.397 
8 STAT SCI 0883-4237 2252 2.135 3.144 0.222 18 >10.0 0.00800 2.471 
9 STAT MED 0277-6715 11113 2.111 2.315 0.438 388 8.8 0.03359 1.128 
10 BIOMETRICS 0006-341X 12772 1.970 2.352 0.324 136 >10.0 0.02157 1.564 

Overview: ISI = 5 – no top 10 = incompetent. Recommendation: accepted. Congratulations. 
 
============================================ ========== 

JIPV@: To appear. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Danh mục đề tài ngành Toán học 

STTMã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tài Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài 
Chức danh khoa họcHọ và tên 
1 

101.03.53.09 

Một số nghiên cứu định tính về tồn tại, ổn định và điều kiện tối ưu 

GS.TSKH 

Phan Quốc Khánh 

Đại học Quốc tế Tp. HCM 
2 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/comment72157624179816930/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�
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101.02.39.09 

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết tối ưu vector 

TS 

Nguyễn Quang Huy 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
3 

101.02.25.09 

Dưới vi phân bậc nhất, bậc hai, và ứng dụng trong lý thuyết tối ưu 

GS.TSKH 

Nguyễn Đông Yên 

Viện Toán học 
4 

101.01.09.09 

Lý thuyết các bài toán cân bằng và tối ưu trong các hệ thống đa trị 

GS.TSKH 

Phạm Hữu Sách 

Viện Toán học 
5 

101.02.63.09 

Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường 

GS. TS 

Nguyễn Hữu Dư 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội 
6 

101.01.34.09 



Một số nghiên cứu định tính cho các phương trình suy rộng và các bài toán tối ưu phi tuyến 

TS 

Bùi Trọng Kiên 

Đại học Xây Dựng 
7 

101.01.20.09 

Ổn định các hệ phương trình vi phân phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển 

GS.TSKH 

Vũ Ngọc Phát 

Viện toán học 
8 

101.01.38.09 

Hình học phức và hình học đại số 

GS.TSKH 

Đỗ Đức Thái 

Đại họcSư phạm Hà Nội 
9 

101.02.57.09 

Tối ưu d.c mở rộng và ứng dụng 

GS 

Hoàng Tụy 

Viện Toán học 
10 

101.01.33.09 

Modun đối đồng điều địa phương và ứng dụng 



PGS. TS 

Lê Thị Thanh Nhàn 

Đại học Khoa học Thái Nguyên 
11 

101.01.60.09 

Iđêan mũ và các vấn đề liên quan 

GS.TSKH 

Ngô Việt Trung 

Viện Toán học 
12 

101.01.14.09 

Cấu trúc vành giao hoán Noether địa phương và ứng dụng 

GS.TSKH 

Nguyễn Tự Cường 

Viện Toán học 
13 

101.01.12.09 

Số học, Hình học, đối đồng đều của nhóm đại số và các vấn đề có liên quan 

PGS.TS 

Nguyễn Quốc Thắng 

Viện Toán học 
14 

101.01.16.09 

Đối ngẫu Tannaka và ứng dụng trong hình học đại số và hình học không giao hoán 

PGS.TSKH 



Phùng Hồ Hải 

Viện Toán học 
15 

101.01.61.09 

Sự tồn tại và dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình tiến hóa trong không gian hàm 
chấp nhận được 

TS 

Nguyễn Thiệu Huy 

Đại học Bách khoa Hà nội 
16 

101.01.19.09 

Lý thuyết nevanlinna và các vấn đề liên quan 

TS 

Tạ Thị Hoài An 

Viện Toán học 
17 

101.01.58.09 

Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình, đạo hàm riêng trong miền với biên 
không trơn và một số ứng dụng vào lý thuyết đàn hồi 

PGS.TSKH 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Đại học Sư phạm Hà Nội 
18 

101.01.07.09 

Giải tích điều hòa, sóng nhỏ, và p-adic 

GS.TSKH 



Nguyễn Minh Chương 

Viện Toán học 
19 

101.01.56.09 

Độ phức tạp tính toán trong Đại số giao hoán 

GS.TSKH 

Lê Tuấn Hoa 

Viện Toán học 
20 

101.01.22.09 

Các phương pháp ổn định cho bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình 
parabolic và elliptic 

PGS.TSKH 

Đinh Nho Hào 

Viện Toán học 
21 

101.02.26.09 

Giải tích thô và tính toán khoa học 

GS.TSKH 

Hoàng Xuân Phú 

Viện Toán học 
22 

101.02.32.09 

Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng 

PGS.TS 

Nguyễn Văn Quảng 



Đại học Vinh 
23 

101.01.45.09 

Một số hướng chọn lọc trong giải tích toán học và ứng dụng 

TS 

Đinh Thanh Đức 

Đại học Quy Nhơn 
24 

101.02.65.09 

Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng 

GS.TSKH 

Nguyễn Hữu Công 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
25 

101.01.51.09 

Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân 

GS.TSKH 

Nguyễn Hữu Việt Hưng 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
26 

101.01.06.09 

Tính chất định tính các hệ thống điều khiển phi tuyến chịu nhiễu và ứng dụng 

GS.TSKH 

Nguyễn Khoa Sơn 

Viện Toán học 
27 



101.01.46.09 

Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không 
tuyến tính 

PGS.TS 

Hoàng Quốc Toàn 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
28 

101.02.08.09 

Lý thuyết hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng 

GS.TSKH 

Nguyễn Đình Công 

Viện Toán học 
29 

101.02.17.09 

Phương pháp giải các bài toán cân bằng không lồi và ứng dụng 

GS.TSKH 

Lê Dũng Mưu 

Viện Toán học 
30 

101.01.37.09 

Một số bài toán của lược đồ chiều 0 trong không gian xạ ảnh 

PGS.TS 

Nguyễn Chánh Tú 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế 
31 

101.02.42.09 



Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh 

GS.TSKH 

Phạm Kỳ Anh 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
32 

101.01.15.09 

Lý thuyết tối ưu vecto đa trị và ứng dụng trong kinh tế 

GS.TSKH 

Nguyễn Xuân Tấn 

Viện Toán Học 
33 

101.01.10.09 

Lý thuyết kỳ dị và hình học của đa thức 

PGS.TSKH 

Hà Huy Vui 

Viện Toán học 
34 

101.01.23.09 

Độ trơn của nghiệm cho 1 số lớp phương trình vi phân 

PGS.TS 

Nguyễn Minh Trí 

Viện Toán học 
35 

101.01.27.09 

Giải tích p-adic và ứng dụng 



GS.TSKH 

Hà Huy Khoái 

Viện Toán học 
36 

101.01.02.09 

Giải tích phức nhiều biến và lý thuyết đa thế vị 

GS.TSKH 

Lê Mậu Hải 

Đại học Sư phạm Hà Nội 
37 

101.01.13.09 

Bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn có ràng buộc 

PGS.TS 

Đỗ Văn Lưu 

Viện Toán học 
38 

101.01.21.09 

Đa chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng 

PGS.TS 

Nguyễn Xuân Thảo 

Đại học Thủy lợi 
39 

101.01.24.09 

Topo, hình học không giao hoán và tính toán lượng tử 

GS.TSKH 



Đỗ Ngọc Diệp 

Viện Toán học 
40 

101.01.50.09 

Nghiên cứu các tính chất của hàm số qua hình học của phổ 

GS.TSKH 

Hà Huy Bảng 

Viện toán học 
41 

101.01.18.09 

Một số hướng nghiên cứu chọn lọc trong tô pô và hình học 

TS 

Vũ Thế Khôi 

Viện Toán học 
42 

101.01.41.09 

Chương trình Langlands 

TS 

Nguyễn Chu Gia Vượng 

Viện Toán học 
43 

101.01.43.09 

Một số vấn đề nghiên cứu chọn lọc trong Quy hoạch toán học và ứng dụng 

TS 

Nguyễn Phương Anh 



Đại học Bách khoa Hà nội 
44 

101.01.48.09 

Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên 

GS.TSKH 

Đặng Hùng Thắng 

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
45 101.01.29.09 Về vành QF và các vành mở rộng của nó GS.TS Lê Văn Thuyết Đại học Huế 
46 101.01.30.09 Mặt cực tiểu trong không gian với mật độ và mặc cực đại trong không gian 
lorentz – minkoski PGS.TS Đoàn Thế Hiếu Đại học Sư phạm, Đại học Huế 
============================================ ========== 

Nhận xét: Toàn là băng là nhóm, xúm chùm lại để phân chia đề tài theo kiểu ăn chia. 
“GS.TSKH” thì cũng dư sống rồi, sao lại ăn hổn ăn tạp vào mấy cái đề tài này. 

Những người lớn tuổi, hết ra bài như “GS.TSKH” HHK thì làm được gì nữa mà cũng tham gia 
ăn chia, đói lắm sao? Được một bài khá (Duke) lúc học bên Nga, giai đoạn 80, về sau này chẳng 
thấy làm ra bài nào coi được, nghỉ ăn đề tài là vừa. Ông này từng phát biểu chống lại xếp hạng 
tạp chí. Tại sao? Công trình tồi thì phải chống chứ sao, nếu chấp nhận thì rất khó kiếm ăn đề tài. 

LVT, ĐTH, NPA, NCT toàn dân dốt, nhưng có “cai thầu” NVT dung túng nên cũng tham gia 
vào ăn chia. Nếu không chạy thì sao những kẻ dốt này được chia phần như thế, hay các thành 
viên hội đồng là những kẻ dại khờ, không biết suy xét? 

Những người thiếu suy nghĩ, cảm tính như NTZ nên tha cho Việt Nam, tha cho nền khoa học 
Việt Nam, bao che cái bọn dỏm để chúng ăn cướp tiền như thế sao? 

Tiền đó là xương máu của dân, nếu nghiên cứu dỏm thì không được tạo băng tạo nhóm để mà rút 
ruột như thế, phải nhường lại cho anh em trẻ có năng lực, có công bố nghiêm túc. Nhìn vào cái 
danh sách thì chỉ có thằng dốt mới tin là các “GS.TSKH” đã làm ăn trung thực. Ăn nhiều quá mà 
làm toàn dỏm thì dễ bị tiểu đường khi về già lắm, nên nhớ mà chừa. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Hai cai thầu mang danh GS-TSKH-VS HHK, NTV trước đây có tự thầu đề tài “Lịch sử 
Toán….”. Ngốn hàng trăm triệu mà không thấy kết quả gì, chả công bố gì liên quan đến đề tài. 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/comment72157624201078818/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�


Kỷ xảo của các cai thầu: 

1/ Bị người ngoài ngành nhận xét thì các cai thầu tố: ngoài ngành không hiểu. 

2/ Được người trong ngành phân tích phải trái để biết dừng lại đúng lúc thì các cai thầu cũng tố: 
ghen tỵ. 

Với hai “chiêu” này, các cai thầu tha hồ chén! Trước khi chết, ngốn càng nhiều càng tốt. Nước 
nghèo, khoa học kém thì kệ, chuyện của các cai thầu là cứ chén, chén và chén. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Các bác thông cảm cho các GS Hà Huy Khoái và GS Ngô Việt Trung, cũng vì làm toán không 
khá được về kinh tế nên họ cũng phải vẽ ra những cái đó để kiếm chút. Vẽ những cái xịn thì 
không được duyệt nên phải vẽ những cái dỏm (vì những ông ngồi duyệt trên vừa dốt vừa dỏm 
vừa tham)! Cái đáng trách của các GS là vẽ cho các GS xịn kiếm thêm thì được đây lại bảo kê 
cho các PGS, GS dỏm kiếm chác thì hơi đáng tiếc! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Em nói thiệt mấy bác nhà Toán đừng buồn, mấy bác chửi mấy ông dỏm thì em không cản, chứ 
mấy bác cứ chửi mấy GS xịn mà chẳng có chứng cứ gì thì việc làm này chỉ làm xấu hình ảnh của 
JIPV. Thà để mấy ông xịn làm cai thầu đề tài còn hơn cào bằng chia phần cho mấy ông dỏm. 
Mấy bác đừng biến JIPV thành nơi mà cả dỏm lẫn xịn đều không ưa. 

@FactMaster: bạn nên thận trọng, bạn còn trẻ, vẫn còn đi học, đừng nên bị lôi kéo vô mấy trò 
như vậy rất không tốt. Ở JIPV bạn có thể học được nhiều thứ không chỉ về cách thức nghiên cứu 
khoa học mà cả về vấn đề nhận diện bản chất con người nữa đó bạn. Hãy tỉnh táo đừng để bị lôi 
kéo! 

@Admin: mong bác lưu ý đến việc chửi, tố không bằng chứng đến các GS không dỏm của các 
thành viên. Điều đó không phù hợp với JIPV. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Giáo Sư Tồi says: 

Tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Tôi đồng ý là NVT là GS xịn, nhưng xem qua tư cách cai thầu thì tôi 
đánh giá thấp con người của ông. Tại sao ông lại bảo kê cho GS dỏm, chủ nhân dỏm của các đề 
tài? Hay GS xịn thì muốn làm gì thì làm? 

Tôi k nghĩ HHK là xịn, có thể trung bình thôi, tuy nhiên nếu ai nói ông này là tiến sĩ giỏi thì tôi 
đồng ý. Bạn vào xem công trình ông ấy thì rõ. 

Chắc bạn chưa biết HHK và NVT tự gắn nhãn đề tài trọng điểm cho cái “Lịch sử Toán” của hai 
người, cuối cùng kết quả nghiên cứu chả có gì, nhưng tiền thì các ông chén? Như thế có đáng lên 
án ông. 

Bạn tìm lại Thông tin Toán học của Hội Toán học để biết thông tin về đề tài trọng điểm của 
HHK và NVT. 

Những cá nhân mà tôi nêu thì bạn kiểm chứng lại đi, nếu tôi nói sai thì tôi xin quỳ lạy họ trước 
công chúng. 

Đã có bài về LVT: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4619891750 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Bạn kiểm tra profile để thấy tôi chẳng là của ai cả, không không là người của JIPV, chỉ là người 
đi đường, thấy chuyện trái tai thì nói thôi. 

Còn nếu JIPV là nơi bao che cho những kẻ bất nhân trong khoa học thì đó là quyền của các 
người. 

Dù thế nào thì tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã bỏ công sưu tầm những vết nhơ, những cá nhân 
bất lương trong lịch sử khoa học của Việt Nam. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Bác nói rất ngược đời, bác nêu thông tin rồi kêu người khác kiểm chứng là sao? Mình nêu thông 
tin thì mình phải có trách nhiệm cung cấp bằng chứng cho cái thông tin của mình chứ? 
mấy cái vụ đấu đá băng nhóm của các bác em chẳng hào hứng tí nào, bác thuộc phe ông khác 
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còn GS NVT thuộc phe khác đá nhau thì cứ tự mở trường gà ra mà đá, chứ đừng lôi JIPV vô mở 
trường gà cho mấy bác. Nói có sách mách có chứng chứ nói khơi khơi ai mà không nói được bác 
nhỉ. Cái link bác gửi cũng nói ông NVT không chứng cứ chẳng có giá trị gì đâu, chỉ nói trong lúc 
trà dư tửu hậu cho vui thôi. 
Đôi khi vì miếng ăn nên tức nhau cũng không lạ. 
Ở đây chẳng ai bao che gì cả, chỉ xét dỏm thôi. ông nào thuộc dỏm thì mấy bác cứ nói thoải mái. 
còn ông nào không dỏm thì mấy bác đừng có đưa vô đây, kẻo mất uy tín tạp chí. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Tôi có mấy ý rẻ tiền thế này: 

1) Câu chuyện của bác Giáo Sư Tồi rất thú vị và đáng để suy nghĩ. Tuy nhiên tôi e là JIPV không 
khuyến khích. 

JIPV là một tạp chí khoa học và làm việc trên tinh thần khoa học. Mà đã là khoa học thì trước 
khi kết luận cái gì đều phải có chứng minh, bằng chứng. 

JIPV chỉ lên án các giáo sư dỏm. Dỏm ở đây nên được hiểu theo nghĩa cụ thể hơn là “nghiên cứu 
dỏm”. Rất tiếc là JIPV không quan tâm mà thực ra cũng thể quan tâm đến các “Giáo sư tồi”. 
Định nghĩa thế nào là một giáo sư tồi rất khó vì tính chất định tính của nó. Các giáo sư bảo kê 
băng nhóm cho các giáo sư dỏm là một ví dụ của giáo sư tồi. 

2) Chúng ta lên án việc một giáo sư dỏm ăn tiền đề tài Nafosted bằng cách lên án chính giáo sư 
dỏm đó. Đương nhiên các vị ngồi trong hội đồng xét duyệt đề tài cũng rất đáng lên án, bất luận 
vì lý do gì. Nhưng, một lần nữa, tôi e rằng đây không phải là mục đích và phương châm của 
JIPV. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Inhainha: Cảm ơn bác, em lắng nghe ý kiến của bác! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Lưu ý bác GS Tồi: JIPV xin chia sẽ những bức xúc của bác. Tuy bác chưa là 
thành viên của JIPV, nhưng bác cũng nên phát biểu cẩn thận. JIPV chỉ tập trung công bố 
ISI và các công bố thuộc dạng 1.2. theo quy định. Ngoài ra, JIPV không đủ khả năng để xét 
các vấn đề khác, ví dụ như chạy đề tài hay cai thầu,… như bác đề cập. Thực tế là khi các 
Editors yêu cầu xem xét những thông tin như thế thì JIPV ghi là “nghi vấn” thôi. 

Trên tinh thần đó, JIPV yêu cầu bác vui lòng edit lại bài viết: tránh dùng từ “khốn nạn”, 
không nên chụp mũ toàn bộ chủ của các đề tài. 
 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Tôi đã sửa lại từ “kn”. Xin lỗi. Tôi không nói toàn bộ các chủ đề tài là dỏm, xin đọc lại bài viết 
của tôi, xin đừng hiểu sai vì trong danh sách đó có nhiều người giỏi. Tôi nói những cá nhân sau: 
LVT, ĐTH, NPA, NCT Mọi người xem công bố ISI của họ thế nào? Tôi chẳng có cạnh tranh gì 
để chén tiền đề tài như nhiều người bất lương, tôi không đói như những người đó vì tôi tiêu xài 
có chừng mực. Tôi chỉ thấy đau cho đất nước thôi, thương cho những người nghiêm túc không 
thuộc các băng nhóm nên bị thiệt thòi thôi. Nếu tôi mà muốn chén đề tài thì cũng chẳng khó 
khăn gì! Và có ai biết được nếu tôi đã hoặc đang tham gia một trong các đề tài trên! 

Tôi không kiên nhẫn để nói nhẹ nhàng với các gs tồi vì họ đều biết cái họ làm là bất lương, 
nhưng vì thích chén nên mới như thế. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Có lẽ mọi người ở đây chưa biết quy định của NAFOSTED là các chủ đề tài phải có công bố ISI 
trong 5 năm trước khi được cấp đề tài. Mặc dù quy định này khá mơ hồ, nghĩa là một bài ISI 
dạng dưới mức tồi thì vẫn “đạt chuẩn”, nhưng vẫn có kẻ dỏm (trong 5 năm cuối trước khi ăn tiền 
đề tài không cò bài ISI nào) được đề tài thì còn gì là khoa học, còn gì là tri thức. Những kẻ mang 
danh tri thức, đào tạo ra những thầy, những cô, những người giáo dục thế hệ trẻ phải trung thực, 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/comment72157624207799758/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4658898549/comment72157624083553177/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�
http://www.flickr.com/photos/50896134@N08/�


nhưng bản thân họ lại gian dối thì còn gì là tri thức, còn gì là đạo với đức? Những người như thế 
có biết xấu hỗ là gì không? 

Đó là tôi chưa nói những kẻ “GS.TSKH bất nhân” dùng thủ đoạn để cố tình đưa những kẻ dỏm, 
gian dối nhưng có quyền lực chính trị vào “cơ sở sản xuất GS, PGS dỏm” để tiếp tục chống phá 
sự phát triển của nền giáo dục và khoa học của đất nước nhằm phục vụ nhu cầu chén của cá nhân 
và băng nhóm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

bác GS tồi cứ bình tĩnh, nếu bác muốn bác có thể ứng cử xét dỏm những vị NAFOSTED cũng 
được mà 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Thông tin của bác GST rất đáng quan tâm. Nhân đây tôi xin cung cấp một thông tin nội bộ có 
liên quan đến vấn nạn mà bác GST nêu như sau: 

Trong một thư gửi BCH HTH VN, GS Lê Tuấn Hoa có đề nghị mọi người bỏ phiếu bầu GS Đào 
Trọng Thi và GS Trần Văn Nhung vào hội đồng ngành toán vì quyền lợi của giới toán học VN. 
(Lý do chính trị). Tuy nhiên, cá nhân tôi không tán thành ý kiến của GS Lê Tuấn Hoa về GS Đào 
Trọng Thi. Tôi không nói về mặt nghiên cứu khoa học ở đây. (So với những người cùng thế hệ, 
thì GS Thi thuộc loại giỏi, tuy rằng đã không còn thời giờ cho nghiên cứu khoa học từ cách đây 
25 năm, và về công trình khoa học thì không cao hơn so với nhiều TS trẻ hiện nay). Điều tôi lo 
ngại là GS Thi có thể có những quan điểm về quản lý khoa học bất lợi cho sự phát triển của nền 
khoa học Việt Nam. Ví dụ như việc tính điểm các bài báo của tạp chí của trường ĐHQG ngang 
bằng bài báo ở một số tạp chí “danh giá” hơn, trong khi mà tạp chí này có chất lượng kém hơn 
nhiều. (Có những bài gửi đăng ở tạp chí khác bị từ chối, mang về tạp chí ĐHQG đăng để tính đủ 
điểm phong PGS). 

www.flickr.com/photos/48868034@N08/4672902241 / 

Bác GST cứ viết như những bài sau này thì tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ, bác không nên bức xúc 
như bài viết đầu tiên. Trước mắt ĐHT và LVT là hai chủ đề tài đã vi phạm quy định của 
NAFOSTED, và hai các nhân này đã được JIPV công bố. TS NPA thì tôi chưa thấy bài nào. Còn 
NCT thì có 1 bài 2009. Như vậy theo tôi, bác GST nêu 4, trúng 3 thì cũng tạm. Tôi thấy như thế, 
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các bác kiểm tra lại xem. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

>Có lẽ mọi người ở đây chưa biết quy định của NAFOSTED là các chủ đề tài >phải có công bố 
ISI trong 5 năm trước khi được cấp đề tài… 

Cái này có phải là quy định bắt buộc không bác Giáo Sư Tồi? Nếu bác trả lời là có thì tôi sẽ báo 
cáo việc này lên Bộ Giáo Dục. Các ông trong hội đồng xét duyệt đề đài NAFOSTED ngành 
Toán đã vi phạm quy định một cách trắng trợn. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Master of Bio says: 

Thưa các bác, em xem qua Danh sách đề tài trên thấy quá nửa là dân Viện Toán (26/46) và chủ 
yếu ở miền Bắc, miền Trung có 3 suất ở Huế, 1 suất ở Quy nhơn, TP Hồ Chí Minh có 1 đại diện. 
Thiếu hẳn các vùng khác như Tây Nam bộ, Tây Nguyên. Có lẽ ở Hà nội sẽ được ưu tiên hay lý 
do khác ? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

Tôi tin những gi GST nói vì bản thân tôi đã từng “ở trong chăn” nên biết cả rồi. Chuyện bảo kê, 
chạy chọt đề tài: 

- Một “cây đa, cây đề” “nuôi” cả cơ quan, tức là mọi đề tài và dự án từ cấp nhà nước, bộ, cơ 
quan đều do ông làm chủ (hoặc có ý kiến của ông) thì mới nhận được. Thế nên khi ông về hưu là 
cả cơ quan … đói. 

- Việc “chén” của những “cây đa, cây đề” là rõ ràng. Nếu cứ lương nhà nước trả cho thì làm sao 
có nhà (nhiều nhà là đằng khác) và xe ô tô riêng đi. Vấn đề là chứng cứ và ai dám tố ông. Giả sử 
nếu có tố, thì bằng quan hệ của ông, chắc chắn cũng sẽ chìm xuồng. 
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Vì thế tôi đề nghị JIPV thêm tiêu chí xét dỏm, cũng như loại khỏi danh sách công bố nhiều ISI 
nếu ứng viên thoả mãn tiêu chí: chạy đề tài hay cai thầu, bảo kê dỏm khi có đủ bằng chứng 
xác đáng. Tôi đã nói chuyện tiêu cực chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe qua “lăn lộn” thực tế nhưng 
có Nhà khoa học ngồi phòng mát 19 độ không tin. Vì thế khi có chứng cứ rõ ràng là rất quý, vì 
không phải là dễ có, và có nhiều cơ hội để có đâu. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi một lần nữa xin lỗi là lúc đầu tôi có hơi giận. Nhưng xin hiểu 
cho tôi không ganh tỵ vì miếng cơm manh áo. Cảm ơn bạn Hội Toán học đã đính chính thông tin 
tôi nêu. Xin trả lời bạn Tiên Sư là đúng yêu cầu cứng của NAFOSTED là chủ đề tài phải có công 
bố ISI trong 5 năm cuối. NAFOSTED trực thuộc Bộ KHCN, không phải Bộ GDĐT bạn à: 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: +84-4.3936 7750 Fax: +84-4.3936 7751 
Email: nafosted@most.gov.vn 

Việc ra đời của NAFOSTED là rất hay, nhưng nếu cứ theo cái kiểu “chén” thì “ngựa quen đường 
cũ”. Và tôi cũng mong muốn mọi thứ rõ ràng, nghiêm túc, phải người lớn để những người làm 
nghiên cứu nghiêm túc không bị “liên lụy” khi nhận tài trợ của NAFOSTED. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo_sư_dỏm_Tiến_sĩ_giấy says: 

Cũng cái Viện ấy, cũng ngần ấy tiền, cũng những cai thầu ấy: Nhiều chục năm qua chỉ giỏi ôm 
đề tài để “dưỡng già”, nghiên cứu thì chẳng ra gì (cả băng nhóm chưa làm ra được một bài 
thuộc nhóm 10 tạp chí hàng đầu do Mathematical Reviews xếp hạng). Cả cái Viện này thua 
cả vài anh NCS trẻ: 

Nguyễn Trọng Toán: mypage.iu.edu/~nguyentt/index.htm, một bài trong top 10 lúc đang làm 
NCS, Archive for Rational Mechanics and Analysis. 

Nguyễn Công Phúc: www.math.lsu.edu/~pcnguyen/, một bài trong top 10 lúc đang làm NCS, 
Annals of Mathematics, với nhiều bài hàng đầu khác. 

Một số “thành tích” mà “Viện nghiên cứu Toán học” làm được: 
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1/ Viện trưởng NVT làm chủ tịch NAFOSTED ngành Toán, trong Hội đồng này còn có LTH 
(Chủ tịch Hội Toán học – Viện Phó, PHH – Tổng thơ kí Hội Toán học – cán bộ Viện): Kẻ nào 
dám chống lại băng nhóm của “ta”? Ai có ý đồ đăng ký đề tài thì nên tham khảo: 
www.math.ac.vn/Researcher.htm 

2/ Nguyên Viện Trưởng HHK làm chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Toán, còn có sự tham gia 
của NVT, LTH: kẻ nào dám chống “ta”? “Ta” là Special One Jose Mourinho! 

3/ Đã thành công trong việc ngụy biện công khai: Ngài nguyên Viện Trưởng công khai: xếp hạng 
tạp chí làm quái gì (ý nói “trình độ” như tui mà còn nghi ngờ đấy), mấy anh Mỹ biết ở Việt Nam 
có Toán là được rồi (theo trả lới phỏng vấn của HHK trên Diễn đàn Toán học, ý nói người nhớn 
sờ đầu cháu bé và khen cháu giỏi, bé khỏe, bé ngoan thì cháu tưởng thiệt nên nổ om sồm), ta chỉ 
“làm” đề tài là no rồi, đăng tạp chí Chinese journals thì cũng có ISI. 

4/ “Đặc cách” xin cho anh NBC làm GS bù nhìn: chuyện ăn theo chưa từng có trong lịch sử, 
NBC hoàn toàn không ghi địa chỉ Việt Nam trong các công trình của anh (vì anh là người do 
Pháp đào tạo từ đại học đến tiến sĩ, sau đó anh làm GS Pháp và tiếp tục sang Mỹ làm GS). Mục 
đích của “mấy ông trùm” là muốn hít hơi anh NCB thôi, ý nói “nhà ta” đấy, “hàng đầu đấy”, “Kờ 
Lây Mê Đồ đấy”,……., và đương nhiên là “Viện Toán đấy”! Do đó “ta” tiếp tục chia tiền đề tài 
là “hợp lí”! 

5/ Ngài chủ tịch Hội Toán học, Viện phó, thành viên cá Hội đồng đã thành công trong việc “gửi 
thư đề nghị cho ĐTT và TVN vào” vì “lợi ích của ngành” (học sinh cấp ba hay làm thế khi bầu 
lớp trưởng vì “lợi ích” của lớp!). Với sự hiện diện của hai vị này, “ta” sẽ “làm ăn” dễ dàng hơn? 
Kẻ nào dám chống ta, kẻ nào dám nói ta không có bài top (vì ta đã nghi ngờ xếp hạng của thế 
giới, ta có NBC là hàng đầu, ta có TVN, ĐTT mạnh như súng đạn, kẻ nào dám chống ta thì “sẽ 
thấy cảnh”). 

6/ Có một số kẻ “ngoại đạo” phong dỏm cho “người của ta”: chuyện nhỏ, ta cứ ngủ yên, cứ yên 
tâm ôm và chia tiền đề tài, vì đã có hai “dũng sĩ quốc tế” NTZ (sư bên Pháp), ĐĐH (nguyên cán 
bộ Viện, NCS bên Mỹ) đứng ra “đáp trả”, ta chẳng lo quái gì! Đây có thể xem là “thành công lớn 
nhất từ lúc làm ăn đến nay”? 

Dự đoán “thành tích” tương lai: “Bằng cách nào đó” để các anh NBC, VHV ghi địa chỉ “Viện 
Toán học” vào công trình của các anh để “nhà ta” có thể cạnh tranh với các em NCS trẻ ở trên, 
để khỏi phải bị mang tiếng “ngốn cả đống tiền và làm ra cả đống rác”! 

Sẽ tiếp tục kể “thành tích của nhà ta” khi có thời gian. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Giáo Sư Tồi says: 

Tôi xin lấy ví dụ: 
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www.math.ac.vn/publications/acta/pdf/1001001. pdf 

Viết linh tinh như thế, và ghi vào “The work was supported by a NAFOSTED grant” thì là chén. 
HHK và băng nhóm nêu tên trong bài này chẳng có đóng góp gì đáng kể cho “ON COMPLEX 
ANALYSIS IN VIETNAM”. Trong số đó chỉ có thể bác NVK là tương đối, số còn lại theo tôi 
chỉ chén thôi. 

Nói thêm, cái ACTA MATHEMATICA VIETNAMICA là của Viện Toán. Băng nhóm muốn 
đưa bao nhiêu rác lên đó cũng được? Mở mồm ra thì cứ dùng những tên LVT, NBC để chứng tỏ 
việc chén của băng nhóm lá “có lí”. 

Đây là “công trình” về Lịch Sử Toán mà HHK ngốn hàng trăm triệu để nghiên cứu: 

MR1979801 (2004e:01046a) 
Hoang Tuy(VN-HMI) 
Professor Le Van Thiem (1918–1991). 
Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). 
Acta Math. Vietnam. 27 (2002), no. 3, 245–247. 
01A70 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article Make Link 
MR1979802 (2004e:01046b) 
Ha Huy Khoai; Nguyen Thanh Van 
On the mathematical work of Le Van Thiem. 
Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). 
Acta Math. Vietnam. 27 (2002), no. 3, 249–250. 
01A70 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article Make Link 

Kết quả thu được là bài viết linh tinh về bác LVT. Dưới suối vàng chắc bác Thêm đang khóc vì 
vài công trình của bác có đáng để hậu sinh thích chén rút tiền nhà nước để “nghiên cứu” không? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Các bác viết hay quá nên tôi chẳng có gì bổ sung. Tôi mới đọc trang đầu “công trình Lịch sử 
Toán” của “GS.TSKH.VS” HHK, thấy có mấy điểm lưu ý: 

“… while Le Van Thiem was the first Vietnamese who get the “modern” doctor degree.” 

“In 1939, after passing the final term examination excellently, Le Van Thiem was offered a 
scholarship to study at the ´Ecole Normale Sup´erieure in Paris.” 

www.flickr.com/photos/48868034@N08/4682452306 / 
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Tôi nghĩ hai câu này của “GS.TSKH.VS” HHK không ổn: văn phạm và cách dùng từ. Mong các 
bác judge xem? Tôi chưa đọc sang trang thứ hai. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

get————-> got (or gets). 

after passing the final term examination excellently———-> after excellently completing high 
school,…..? (the final term examination là cái quái gì?) 

Cái link của “công trình” bị đóng rồi! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Bác Hội Viên.Hội Toán Học mua việc cho anh em à? Một “công trình” như thế mà bác cũng hô 
hào mọi người judge được. Mà bác cũng giỏi đấy, đọc được hết cả một trang. 

Nhưng JIPV cũng nên tuyên dương bác vì đã thành công trong việc đánh thức các nơ ron thần 
kinh xấu hổ của các vị. Cá vị đã tự xóa bỏ cái “công trình” rồi đấy. 

Mấy hôm nữa rỗi rãi em định chạy qua chỗ Ngô Quyền hỏi cho ra nhẽ cái chuyện đề tài 
Nafosted. Có bác nào muốn đi cùng em không? Vì sao quy định đã rõ ràng là phải có ít nhất một 
bài ISI trong vòng 5 năm thì đề tài mới được xét mà nhiều GS dỏm không có bài ISI vẫn ăn tiền? 
Lỗi thuộc về ai? Thuộc về chính các chủ nhân đề tài hay các cai thầu xét duyệt đề tài? 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Linh33 says: 

Trang web các bác đưa không vào được là do trục trặc của cả hệ thống chứ như các bác nói, bằng 
chứng là ngay cả trang web gốc: www.math.ac.vn/ hiện nay cũng không vào được. Trước khi 
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phát ngôn điều gì, các bác nên kiểm tra cẩn thận đã! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Linh33 says: 

Chuyện đề tài NAOSTED, các vị có thắc mắc: tại sao đề tài lại tập trung chủ yếu ở Hà Nội mà cụ 
thể chủ yếu thuộc về Viện Toán? Tại sao có mấy chủ nhiệm đề tài “chưa đủ” (cái này tôi không 
dám khẳng định vì tôi không biết hồ sơ của mấy vị đó, cũng như tiêu chí xét duyệt của hội đồng 
ngành Toán) vẫn được xét duyệt? 
Như vậy các vị phải đặt ngược mấy câu hỏi như sau: Phải chăng thông tin về đề tài NAFOSTED 
chưa được phổ biến rộng rãi? (lỗi này không thuộc vào các vị trong hội đồng ngành!) Chả lẽ 
người ta không apply mà vẫn duyệt a! 
Cũng dễ hiểu tại sao nhiều chủ nhiệm đề tài lại thuộc về các viện nghiên cứu: đề tài NAFOSTED 
xét dựa vào số công trình nghiên cứu không phân biệt anh làm ở đâu, thậm chí các bác về hưu 
hay cá nhân cũng đăng ký đươc! Còn nếu có một cái quỹ nào đấy xét dựa trên tiêu chí giảng dạy, 
tôi cam đoan chẳng bác nào ở viện lại gào lên: Sao không xét cho tôi? Cán bộ của các trương ĐH 
ngoài việc được bình đẳng đăng kí đề tài NAFOSTED còn được đăng ký đề tài cấp trường, cấp 
Bộ (tiền nhiều không kém). 
Các vị cứ kiểm tra xem, mấy chủ nhiệm đề tài đấy thuộc vùng nào? Phải chăng có lý do ưu tiên 
cho những người thuộc các trường ĐH ở xa? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Nói thông tin về đề tài NAFOSTED chưa được phổ biến rộng rãi là ngụy biện vì thực tế thông 
tin đề tài NAFOSTED đã được gửi về tất cả các viện và các trường ĐH lớn. Dù cho số người nộp 
ít và kém so với tiêu chuẩn thì cũng không nên phá vỡ tiêu chuẩn của chính mình đã đặt ra. Đã là 
tiêu chuẩn phải có ít nhất 1 bài ISI trong vòng 5 năm thì bắt buộc phải đúng tiêu chuẩn này, 
không đạt thì bị loại, không thể có chuyện nhân nhượng, du di. Nói chuyện khoa học thì không 
nên nói chuyện Nam Bắc, vùng miền ở đây, cứ ai có đủ tiêu chuẩn thì xét, nếu số người đủ tiêu 
chuẩn nhiều quá thì xét từ trên xuống. 
Mà quỹ này hỗ trợ nghiên cứu khoa học chứ đâu phải quỹ từ thiện để nhà khoa học nhào vô kiếm 
chác đâu mà sao thấy toàn nói chuyện lợi lộc ở đây không vậy? Nhận tiền thì phải công bố ISI. 
Chỉ sợ sau vài năm nhận tiền thì lờ tịt cái vụ công bố quốc tế. 

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ “ 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 
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GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Tôi có ý thắc mắc: Sao không thấy tác giả liệt kê công trình của tác giả hoặc của nhóm nghiên 
cứu trong bài tổng quan? Viết “lịch sử” như thế thì có cần “The work was supported by a 
NAFOSTED grant” không? Nếu survey thì có giá trị hơn. 

[1] D. Drasin, A meromorphic function with assigned Nevanlinna deficiencies, Bulletin of the 
American Mathematical Society 80 (1974), 766–768. 
[2] Le Van Thiem, Beitrag zum Typenproblem der Riemannschen Flachen, Commentarii Math- 
ematici Helvertici 20(1947), 270–287. 
[3] P. Ya. Palubarinova-Kochina, Theory of Groundwater Movements (in Russian), Nauka, 
Moscow, 1977. 
[4] F. Pham, Y aura-t-il toujours des math´ematiciens au Vietnam l’an 2000? Gaz`ete de 
Math´ematiques 64 (1995), 61-63. 
Institute of Mathematics, 
18 Hoang Quoc Viet, 10307, Hanoi, Viet Nam 
E-mail address: hhkhoai@@math.ac.vn 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

hatcatliti84 says: 

Hồi giờ tôi vẫn cảm tình với JIPV, nhưng tôi thấy một số bạn, có thể là còn trẻ chưa đủ thông tin 
mà kết luận cũng vội, có thể ảnh hưởng uy tín JIPV. Tôi tham gia hoạt động Toán ở VN nhiều 
năm và hiểu rõ máy việc: 
1/ Trước đây không có đề tài nào hàng trăm triệu đâu, 40-50 triệu là hết cỡ. 
2/ Mấy cái gọi là “đề tài trọng điểm” là do mấy ổng trong ban chấp hành Hội Toán nghĩ ra để có 
tiền sinh hoạt chung, tỷ như tổ chức trường hè sinh viên, các hội thảo. Tiền mấy đề tàinày không 
được nhét túi như “thù lao nghiên cứu”, và chủ nhiệm cũng do Hội phân công thôi. Tôi có được 
tham gia Hội thảo Lịch sử toán học ở Buôn Ma Thuột một lần, cỡ hơn trăm người, chắc số tiền 
đề tài vào đó cung x đủ thôi. Hình như được một-hai năm gì đó thì đề tìa này cũng bị cắt, nên 
không thấy hội thảo nào nữa. 
Vài thông tin để bạn nào muốn thì tìm hiểu thêm. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 
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Tôi thấy mọi người hình như mất tập trung. Vấn đề chính trong bài này là GS dỏm Thắng và 
những “ẩn tình” phía sau NAFOSTED. Chuyện bác hatcatliti84 khai thì chỉ có chủ thể của nó là 
biết rõ nhất. Nay ta nên tập trung hai vấn đề tôi vừa nhấn mạnh vì có có chứng cứ rõ ràng: bài 
báo ISI. 

Ngoài ra, việc phân tích thử một công trình của một GS.TSKH.VS cũng nên, để mọi người có 
thể ngộ ra…. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

Master of Bio says: 

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED cần “Có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố 
trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc 
tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ”. 
Thế thì tại sao: 
1. Người không đủ điều kiện này được xét duyệt đề tài ? 
2. Có một số chủ nhiệm đề tài có nhiều công trình ISI trong 5 năm gần đây không được xét duyệt 
đề tài ? 
Tất nhiên những người chịu trách nhiệm xét duyệt đề tài sẽ đưa ra lý do “rất khách quan” theo 
chủ quan của họ. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Sự giống nhau giữa GS.TSKH và học trò cá biệt là cheating! 
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GS dỏm Trịnh Quân Huấn: Thứ trưởng Bộ Y Tế 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Chúc mừng anh Huấn đã đạt danh hiệu GS dỏm vì ông đật chuẩn: công trình khoa học <= 1 (có 
một bài trên Web of Science với tên Huan TQ, không biết có phải của ông không vì vừa rồi có 
bác kiểm tra kết quả của ộng là 0, dù có 1 thì ông vẫn là loại dỏm vì tạp chí này trung bình). 

Sơ lước tiểu sử: 

Họ, tên: Trịnh Quân Huấn 

Áo giáp: “GS.TS” 

Trình độ thật: GS dỏm. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-d%e1%bb%8fm-tr%e1%bb%8bnh-quan-hu%e1%ba%a5n-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-y-t%e1%ba%bf/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


Hành nghề: Thứ trưởng Bộ Y Tế 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GSTS2 says: 

Impeccable comments….. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn bác đã gới thiệu, chúng tôi sẽ xét. 

Khi để cử ứng viên, các bác nên vào nhóm nhé, và post vào tiêu đề “giới thiệu ứng viên” 
www.flickr.com/groups/1364917@N23/. Sau đó Hội đồng xét học hàm dỏm sẽ nghiên cứu hồ sơ 
và thông báo kết quả. 

Dạo này hồ sơ xin xét giáo sư, phó giáo sư dỏm nhiều quá nên cũng quá tải. Bác post không 
đúng chổ, ỡ chúng tôi bỏ xót thì mang tội! 

Tôi đã post đề nghị của bác vào đây: 

www.flickr.com/groups/1364917@N23/discuss/721 576235551755… 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GSTS2 says: 

Thank you Bro 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 

Lạ quá! Khi nhìn qua danh sách trong www.flickr.com/groups/1364917@N23/discuss/721 
576235551755… và thử kiểm tra thử vài giáo sư thì tôi thấy đều dỏm. Chắc tôi chưa làm hết, 
nhưng kiểm tra thử vài người trong hội đồng giáo sư ngàny y khoa thì đều dỏm hết. Như Gs 
Đặng Vạn Phước, Hoàng Trọng Kim, Phạm Gia Khánh … chẳng thấy bài nào cả. Một số người 
là thầy cũ của tôi và tôi tưởng rằng họ là giáo sư thật nhưng bây giờ tôi nghi ngờ tất cả. Bác nào 
lập ra trang này thật là có ích. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says: 

Tôi có một ý kiến ở đây: 

www.flickr.com/groups/1364917@N23/discuss/721 57623572154424/ 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Bùi Công Minh says: 



Tôi có ý kiến: Ở đây,trong nghành y tế,mới thấy có một GS dỏm là Trịnh Quân Huấn.Tôi nói ở 
đây không phải bào chữa cho ông nhưng theo ý kiến của riêng tôi,không biết nghành nào khác 
chứ riêng nghành y tế,tiêu chuẩn của bác có lẽ là hơi khắt khe.Đúng là “dỏm” trên bình diện 
quốc tế nhưng xét về hoàn cảnh của Việt Nam thì theo tôi là chưa đúng đắn.Bởi lẽ về hoàn cảnh 
của nước ta(của cả nghành y tế) đang rất nghèo,không có điều kiện để mua sắm các dụng cụ để 
nghiên cứu(thường là rất đắt),thì rất khó để ra được một công trình khoa học được nước ngoài 
công nhận.Tôi không nói ngoa,bác cứ tưởng tượng ví như chỉ một cái ống gạn để chiết của Tàu 
đã là hơn 150 nghìn,của Đức thì gần 300 nghìn chưa kể đến những loại máy móc đắt tiền khác 
thì giá của chúng là hàng tỷ đồng,làm sao so với kinh phí eo hẹp ở các trường đại học,viện.Thực 
tế,Việt Nam hiện nay vẫn phải nhập hơn 90% thuốc.Nói như vậy để làm gì? Theo tôi thấy,nhiều 
trường hợp,chỉ cần giải quyết được một vấn đề “nho nhỏ” như sản xuất một thuốc gì đó từ cái gì 
đó (Việt Nam rất ít và gần như không thể sản xuất ra được thuốc gì mới) (thực tế là có nhiều cái 
nho nhỏ đó) thì đã có ý nghĩa to lớn,và như thế theo tôi,trong hoàn cảnh nước ta,và nghành y tế 
nói riêng thì cũng là một công trình khoa học.Theo ý kiến cá nhân tôi,việc bác làm là đúng 
đắn,bởi hiện nay vẫn còn nhiều GS,PGS dỏm theo nhiều tiêu chuẩn (TS thì không cần phải nói) 
và việc thống kê này là đúng,tôi ủng hộ bác.Song,theo tôi,bác cần cẩn thận hơn và phải dựa vào 
tiêu chuẩn thật chính xác ( có xét đến hoàn cảnh của đất nước,tầm quan trọng của công trình đối 
với đất nước…) chứ không nên đem tiêu chuẩn ấy quy cho tất cả.Nước mình còn nghèo,còn khó 
khăn,mà cứ đòi “đi tắt đón đầu” là không được,đành rằng vẫn phải ngó ngàng,so sánh với thế 
giới,nhất là trong khu vực.Chữ “dỏm” ở đây nếu dùng không chính xác thì cũng rất tai hại.Mong 
bác xem xét. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dong_a_01 says: 

Thông thường rất dễ tin rằng ở Việt Nam ngành y sinh là ngành khó có công bố quốc tế. Nhưng 
căn cứ vào số liệu của ISI thì ngành y là ngành có số lượng công bố đứng đầu ở Việt Nam, trên 
các ngành toán, lý. Sau đây là số liệu tổng số bài báo của các chuyên ngành ở Việt Nam trong 
giai đoạn 1998-2008, được tra cứu từ cơ sở dữ liệu Essential Science Indicators trong năm 2009: 

CLINICAL MEDICINE 751 
PHYSICS 699 
PLANT & ANIMAL SCIENCE 602 
MATHEMATICS 440 
ENGINEERING 312 
CHEMISTRY 291 
AGRICULTURAL SCIENCES 210 
ENVIRONMENT/ECOLOGY 178 
GEOSCIENCES 178 
SOCIAL SCIENCES, GENERAL 172 
MICROBIOLOGY 162 
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 116 
IMMUNOLOGY 107 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 69 
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS 42 
ECONOMICS & BUSINESS 33 



NEUROSCIENCE & BEHAVIOR 15 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin chân thành cảm ơn bác dong_a_01 đã cung cấp thông tin quan trọng. 

Chúng tôi rất cần những thông tin như thế này, hơn là…… 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dimong says: 

Sẽ công bằng nếu các bạn có được: website: gstsvn.com.vn 
Trang nhà này nói lên tất tần tật cái xấu và cái tốt của các khoa bảng của VN ta thì hay quá. Tôi 
ngạc nhiên với các bạn là tôi vừa post cái cm vừa cách đây vài giờ thì các bạn đã…gở xuống thế 
thì sao lại công bằng cho mọi người chứ?! 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 

@dong_a_01: tôi nghĩ bác nói đúng. Ngành y tế VN có nhiều bài báo nhất. Nhưng theo bài dưới 
đây trên Tuổi trẻ thì chỉ có 2% bài báo y tế là do nội lực, phần còn lại là mình ăn ké theo tụi tây 
thôi. 

www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?Article ID=239831&am… 

Thật ra đâu phải cần có thiết bị đắt tiền mới làm nghiên cứu y khoa. Chỉ tại giáo sư tiến sĩ mình 
lười biếng hay dốt mà thôi. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Các bác làm việc chân thành như thế này còn gì hơn. Thay mặt HĐXHHD xin cảm ơn các bác. 
Kính chúc các bác khỏe, vui. 

Thơ ký không lương của HĐXHHD. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/44112489 says: 

Bác GS và PGS dỏm Việt Nam oi! Bác có thể cho E hỏi về GS. Châu Văn Minh, chủ tịch Viên 
Khoa Học Việt Nam hiên nay có đạt tiêu chuẩn của Bác không? 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/44112489�


Đã kiểm tra anh ấy có 11 bài. Cảm ơn bác đã quan tâm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
KnowtrueProf. says: 

Đã phong cho ông thứ trưởng này mà không phong cho bà thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 
chắc bả sẽ không vui. Xin admin xem xét 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Bác vui lòng xem quy định nhé: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623351401741/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
TS tinh thuong men thuong says: 

Thực ra NCKH Y học ở VN có nhiều khó khăn. Ko phải là có trang thiết bị đắt tiền là làm được 
NC tốt. Nhưng 1 NC tốt thì lại cần có trang thiết bị. Vì nếu chỉ loanh quanh mấy tổng kết về triệu 
chứng lâm sàng và các xét nghiệm cơ bản thì ko thể nào được đăng báo có uy tín. Mà ngành y 
thế giới bây giờ đều đã đi rất sâu vào sinh học phân tử, nhưng ko phải cơ sở nào cũng có được 
loại kỹ thuật này. 
Vấn đề nữa là ngoại ngữ cũng là 1 rào cản. Để viết được 1 bài bằng tiếng Anh, Pháp chuẩn cho 
tạp chí QT là rất khó. Cũng ko có nhiều TS, ThS nắm chắc về phương pháp NCKH, vì ở trường 
ĐH dạy vô cùng vớ vẩn (sản phẩm của PGS, GS dỏm). Cho nên dù có nhiều người có nhiệt tình 
NC cũng khó có được sản phẩm tốt. 
Còn các tạp chí Y học trong nước thì chắc ko được kể tên? 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
KnowtrueProf. says: 

Chào các bác, nếu nói tới khoa học thì tôi nghĩ đừng bàn đến chuyện khó khăn. Nếu nói tới khó 
khăn thì có tới hàng ngàn lý do biện hộ cho cái lười và cái dốt của các vị này. Nếu chúng ta 
không nhìn sự thật thì thế hệ tương lai sẽ như thế nào? Các bác cũng rõ bác sỹ thì liên quan đến 
mạng sống con người nên tôi nghĩ cần phải xem xét nghiêm túc. Các PGS, GS, hiệu trưởng, hiệu 
phó, trưởng phó các bộ môn mà dỏm thì làm sao có được bs giỏi??? 
Để biết rõ chất lượng của bs “made in VIetnam”, tôi kính đề nghị các bác admins xem xét các 
GS, PGS làm hiệu trưởng, hiệu phó, các trưởng phó bộ môn của các trường đại học Y dược trong 
cả nước, đặc biệt ưu tiên xét hai trường hàng đầu: ĐH Y dược Tp HCM, ĐH Y Hà nội 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 



GS kém cấp 6 – chưa giải được bài toán Pờ-La-To tổng 
quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-La-To để được vinh 
danh (= gian dối) Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Quốc hội, 
Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Toán, nguyên hiệu 
trưởng, Gíam đốc ĐHQG, …. 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

1. (5 months ago) 

Sau khi công bố hai bài phản biện kín, chúng tôi không thấy có sự phản đối nào về số 
lượng bài báo ISI (6) của ông, cũng như thành tích của ông về bài toán Pờ-La-To. Chúng 
tôi thấy ông thuộc giáo sư kém. 

Theo yêu cầu của nhiều độc giả, chúng tôi xin kèm theo một số thông tin sau danh hiệu 
giáo sư kém của ông. 

Xin kèm nội dung hai phản biện kín: 

Phản biện 1: 

Dưới đây, tôi xin thống kế công bố khoa học của ông Đào Trọng Thi theo yêu của của 
các anh. Tôi không đưa ra bất kỳ ý kiến nào của cá nhân tôi. Tôi chỉ thống kê thông tin 
công bố của ông Đào Trọng Thi tính đến ngày 20.03.2010, những kết quả công bố sau 
ngày này (nếu có) thì tôi không chịu trách nhiệm. 

Về bài báo ISI, chỉ số ảnh hưởng trong nghiên cứu của ông Đào Trọng Thi (xin phép gọi 
ĐTT): 
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1. Về bài báo ISI: 

Theo MathSciNet, ĐTT công bố các kết quả Toán với những tên “Dao Trong Thi, Dao 
Chong Thi, Dao Chong Tkhi, Dao Čong Thi, {\cyr Dao Chong Tkhi}”. Sau khi tra cứu 
trên ISI, kết quả công bố SCI, SCIE của ĐTT như sau: 

SCI: 0 

SCIE: 1 

1. Title: MULTIDIMENSIONAL PARAMETRIZED VARIATIONAL-PROBLEMS ON 
RIEMANNIAN-MANIFOLDS 
Author(s): THI DT 
Source: LECTURE NOTES IN MATHEMATICS Volume: 1214 Pages: 40-62 
Published: 1986 
Times Cited: 0 

Bài được liệt kê trên ISI, nhưng tạp chí không được xếp loại SCI, SICE (có thể tạp chí 
không còn tồn tại hoặc đã đổi tên mới!): 

1. Title: MULTIVARIOFOLDS AND PROBLEMS OF MINIMIZING FUNCTIONALS 
OF THE MULTIDIMENSIONAL VOLUME TYPE 
Author(s): THI DC 
Source: DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR Volume: 276 Issue: 5 Pages: 1042-1045 
Published: 1984 
Times Cited: 0 
2. Title: MULTIVARIFOLDS AND CLASSICAL MULTIDIMENSIONAL PLATEAU 
PROBLEMS 
Author(s): THI DC 
Source: MATHEMATICS OF THE USSR-IZVESTIYA Volume: 17 Issue: 2 Pages: 271-
298 Published: 1981 
Times Cited: 0 
3. Title: INTEGRABILITY OF THE EULER EQUATIONS ON HOMOGENEOUS 
SYMPLECTIC MANIFOLDS 
Author(s): THI DC 
Source: MATHEMATICS OF THE USSR-SBORNIK Volume: 34 Issue: 6 Pages: 707-
713 Published: 1978 
Times Cited: 0 
4. Title: STABILITY OF THE HOMOLOGY OF COMPACT RIEMANNIAN 
MANIFOLDS 
Author(s): THI DC 
Source: MATHEMATICS OF THE USSR-IZVESTIYA Volume: 12 Issue: 3 Pages: 463-
468 Published: 1978 
Times Cited: 0 
5. Title: MINIMAL REAL CURRENTS ON COMPACT RIEMANNIAN MANIFOLDS 
Author(s): THI DC 



Source: MATHEMATICS OF THE USSR-IZVESTIYA Volume: 11 Issue: 4 Pages: 807-
820 Published: 1977 
Times Cited: 3 

Như vậy, ĐTT có tổng cộng 6 bài báo ISI. Trong đó, ĐTT không có bài SCI nào, và ông 
có 1 bài SCIE. 

2. Về chỉ số ảnh hưởng: 

+ Xếp loại tạp chí: ĐTT có 1 bài SCIE, nhưng không thuộc nhóm 10 tạp chí mạnh trong 
chuyên ngành Toán. 

+ Về chỉ số trích dẫn: Trong 6 bài ISI, chỉ có 3 trích dẫn (trên ISI) thuộc về bài báo ” 
MINIMAL REAL CURRENTS ON COMPACT RIEMANNIAN MANIFOLDS “. 

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

Phản biện 2: 

Sau khi kiểm tra hai cơ sở dữ liệu (ISI, MathSciNet), ông Đào Trọng Thi có 6 bài báo 
ISI, không có bài nào thuộc loại SCI, không có bài nào thuộc nhóm 10, hoặc 20 tạp chí 
mạnh trong chuyên ngành Toán, hoặc Toán ứng dụng (xét theo cả hai chuẩn: ISI, AMS). 

Về ấn tượng của các kết quả của ông Đào Trọng Thi thì ông chỉ có 3 trích dẫn từ 6 bài 
ISI. 

Về cống hiến của ông Đào Trọng Thi đối với nền Toán học của thế giới: chưa thấy. 

Về bài toán Plateau: Theo GS Mikhail Leonidovich Gromov, 
en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gromov_(mathema tician), thì kết quả của ông Đào 
Trọng Thi là một gap, nghĩa là bị hỏng, xin trích nguyên văn lời bình của GS Gromov 
trên MathSciNet: 

MR595257 (82b:49066) 49F10 
Dao ˇ Cong Thi [¯D`ao Tro. 
ng Thi] 
Multivarifolds and classical multidimensional Plateau problems. (Russian) 
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 44 (1980), no. 5, 1031–1065, 1213. 
A multivarifold is a Radon measure in the disjoint union of the Grassmann bundles of a 
given manifold. The author studies Plateau problems for those multivarifolds which can 
be parametrized by Lipschitz maps. f. 
{Reviewer’s remark: The author’s proof of Theorem 12.3 contains, in the reviewer’s 
opinion, a gap, since he assumes without justification an upper estimate, Lip(f) _ _, on 
the Lipschitz constants of the maps f in question.} 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gromov_%28mathematician%29�


Reviewed by M. L. Gromov 
c 
Copyright American Mathematical Society 1982, 2010 

Về Calibrated Geometry: 

Giới Toán học nghiêm túc chưa ai nhắc đến tên ông Đào Trọng Thi liên quan đến lĩnh 
vực này, thông tin tham khảo về lĩnh vực này: 
en.wikipedia.org/wiki/Calibrated_geometry 

Trong tất cả các bình luận của các reviewers của Mathematical Reviews, chưa có bài bình 
luận nào công nhận ông Đào Trọng Thi là người đưa ra (hoặc đồng tác giả) khái niệm 
“Calibrated Geometry”. 

Các đồng tác giả của ông Đào Trọng Thi: Doan The Hieu (VN), A. Fomenko (Nga), 
Nguyen Duy Binh (VN), Nguyen Huu Quang (VN). Như vậy ông Đào Trọng Thi không 
có đồng tác giả nào là người Mỹ. 
Ông Đào Trọng Thi có một bài mà tựa đề có cụm từ ” Calibrated Geometry ” đăng trên 
một tạp chí Toán học của Việt Nam (mà ông Đào Trọng Thi thuộc Hội đồng biên tập 
trong một thời gian dài). Tuy nhiên đây là một survey (tổng hợp, bình luận), không phải 
là một bài nghiên cứu. Thông thường các survey có rất nhiều trích dẫn. Tuy nhiên bài 
survey này không có ai trích dẫn. Xin giới thiệu bình luận của Yoshinori Machida: 
Previous Up Next Article 
Citations 
From References: 0 
From Reviews: 0 
MR1970853 (2004d:53062) 53C38 (05C05) 
Dao Trong Thi (VN-VNU); Doan The Hieu (VN-HUE) 
Some recent trends in calibrated geometries. (English summary) 
Vietnam J. Math. 31 (2003), no. 1, 1–25. 
In this paper, the authors give a survey on some recent trends in calibrated geometry. 
First the authors describe the definitions of various calibrations and a short history of 
calibrated geometry. 
The following topics are treated. 1. Computing the comass and describing the face of a 
kcovector; a method for computing the comass and describing the face of 3-covectors; 
the slagassoc calibrations of type (k, l); decomposition of a k-covector with respect to a 
given unit vector; 
general associative and coassociative calibrations; calibrations invariant under transitive 
actions; and the span of a 3-covector. 
2. The Cartesian products problem; the case when a factor is simply separable; the case 
when a factor is a torus; and an approach to the Cartesian product problem. 
3. The classification problem; classification problem, F_(SLAG) on R8; the 
complexification of a real k-covector; and some 3-calibrations whose faces contain a 
special Lagrangian face. 
4. System of calibrations and the globally length-minimizing Steiner networks. 
Finally, Steiner networks, the principle of systems of calibrations with Steiner networks, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calibrated_geometry�


and 
length-minimizing Steiner networks are presented. 

Reviewed by Yoshinori Machida 

Copyright American Mathematical Society 2004, 2010 

Trở lại sách về bài toán Plateau: Theo Book Review “BULLETIN OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY Volume 26, Number 1, Jan 1992, Pages 188-192″. GS 
Frederick Justin Almgren, en.wikipedia.org/wiki/Frederick_J._Almgren,_J r., có bình 
luận về “cống hiến” của ông Đào Trọng Thi và ông Fomenko như sau: 

A second example occurs in x8 of Chapter 2, entitled Solution of the problem of _nding 
globally minimal surfaces in each homotopy class of multivarifolds. Fomenko asserts \ 
_Dao Ch^ong Thi solved Plateau’s problem by establishing the existence of a locally 
Lipschitz mapping g0 : Wk ! Mn in terms of currents, which minimizes the k-
dimensional volume functional in the class of all locally Lipschitz mappings g : W ! M 
such that gj@W = fj@W (the problem of _nding the absolute minimum with respect to 
all homotopy classes of multivarifolds).” In fact, Thi did not prove such a theorem in 
papers known to the reviewer since he did not establish a common 
Lipschitz constant to his sequence of mappings. Both the reviewer and others have 
pointed this out to Fomenko in person. Yet he again makes his claim! 

Ở trên là thông tin mà tôi và đồng nghiệp biết về ông Đào Trọng Thi. Tôi xin từ chối xếp 
loại ông Đào Trọng Thi theo yêu cầu của các bạn. 

============================================ 
Xin lỗi: Trước đây chúng tôi có sai sót trong việc thống kê số công trình ISI của ông và 
chúng tôi đã phong ông là GS dỏm. Nay chúng tôi kiểm tra lại và ông thuộc giáo sư kém 
(mạnh hơn dỏm chút ít). Chúng tôi xin thành thật xin lỗi ông về sai sót đó. 

Cảm tạ: Chúng tôi xin cảm ơn các bác đã giúp chúng tôi về công bố ISI, impact của GS 
kém Đào Trọng Thi. Đặc biệt xin cảm ơn hai bác phản biện kín, bác ChauMinhLinh, bác 
dong_a_01 đã cung cấp thông tin cho chúng tôi về GS kém Đào Trọng Thi. 

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Ca tụng nội bộ: 

news.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C177 8/C1779/2006… 

GS. Đào Trọng Thi – nhà toán học tài năng, nhà quản lý tâm huyết 
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Cán bộ và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước kia và Đại học Quốc gia Hà 
Nội (ĐHQGHN) ngày nay đều rất gần gũi với cái tên: GS. Đào Trọng Thi, bởi vì ông đã 
nhiều năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt của trung tâm đại học lớn nhất cả 
nước: Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHQGHN. Song giới khoa học, đặc biệt giới toán học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế 
giới cũng rất quen thuộc với tên tuổi của nhà toán học Đào Trọng Thi, một trong những 
chuyên gia hàng đầu về hình học tôpô của Việt Nam. Với ông, tư cách, phẩm chất, tài 
năng của một nhà khoa học, đồng thời cũng là một nhà quản lý luôn hoà quyện, gắn bó, 
bổ sung, hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực công tác. 

Đào Trọng Thi sinh ngày 23.3.1951, tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, 
trong một gia đình thuộc dòng họ Đào Trọng nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt, hiển vinh ở 
quê hương danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm – tản cư trong thời gian cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Hòa bình lập lại năm 1954, cùng gia đình về tiếp quản Thủ đô, Đào Trọng Thi theo học 
tại Trường Tiểu học Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Suốt bậc tiểu học, cậu luôn đạt danh 
hiệu học sinh giỏi toàn diện. Mặc dù cũng rất yêu thích môn Văn nhưng cậu luôn dành 
cho môn Toán sự ưu ái đặc biệt mỗi lần phải chọn lựa môn thi khi được cử tham dự các 
kỳ thi học sinh giỏi cả hai môn được tổ chức vào cùng một thời gian. 

Hết bậc tiểu học, Đào Trọng Thi chuyển tới học tại trường cấp II Tây Sơn (Hai Bà Trưng, 
Hà Nội). Tại ngôi trường này, niềm say mê những con số của Đào Trọng Thi càng được 
bộc lộ rõ nét hơn. Năm 1963, với giải Nhất môn Toán lớp 5 toàn thành phố Hà Nội, cậu 
ấp ủ mơ ước trở thành một nhà toán học trong tương lai. Năm 1964, Mỹ leo thang ra 
miền Bắc, Đào Trọng Thi theo cơ quan bố sơ tán về Vĩnh Phúc. Cậu theo học tại trường 
cấp III Yên Lạc. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, Đào Trọng Thi thường dùng thời 
gian rảnh rỗi mày mò tự học tiếng Nga để có thể đọc hiểu được một số tài liệu đơn giản. 
Cùng với niềm hứng thú tự học ngoại ngữ là niềm say mê tìm hiểu những kiến thức mới 
trên những trang tạp chí Toán học và Tuổi trẻ. Chính tờ tạp chí này đã mở rộng tầm nhìn 
của cậu về thế giới của những con số, về những người có cùng niềm đam mê Toán học 
như cậu. Cậu tham gia giải các bài toán khó và nhiều lời giải hay của cậu đã được chọn 
đăng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ. Cái tên Đào Trọng Thi bắt đầu được giới học sinh 
giỏi Toán chú ý từ đây. 

Năm 1965, Đào Trọng Thi được nhà trường cử dự thi và trúng tuyển vào lớp Toán đặc 
biệt (Khối THPT chuyên Toán – Tin học hiện nay) của Trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội. Sau khi tập trung tại giảng đường 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, cậu cùng với 63 bạn 
cùng lớp chuyển tới “làng Đại học Tổng hợp” khi đó đang sơ tán tại xã Văn Yên, huyện 
Đại Từ, tỉnh Bắc Thái. Với sự giảng dạy đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm lâu năm của các 
thầy Khoa Toán, trong đó có cả những nhà khoa học nổi tiếng như GS. Lê Văn Thiêm, 
Hoàng Tụy, Phan Đức Chính, Nguyễn Thừa Hợp…, năng khiếu toán học của Đào Trọng 
Thi được bồi dưỡng và phát triển. Năm 1968, cậu đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Toán 
toàn miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc trung học phổ thông, cậu được Nhà nước chọn 
cử sang Liên Xô học bậc đại học. 



Cuối năm 1968, lần đầu tiên đặt chân đến đất nước của Lênin, anh sinh viên Đào Trọng 
Thi không khỏi xúc động trước cơ hội được học tập trong một nền giáo dục đại học hàng 
đầu thế giới. Năm đầu tiên đến Liên Xô, Đào Trọng Thi được phân công học tiếng Nga 
tại Trường Đại học Belaruxia (Minsk). Trong khi nhiều bạn còn phải đánh vật với tiếng 
Nga thì Đào Trọng Thi, với vốn tiếng Nga tự trang bị khi còn ở trong nước, đã bắt đầu 
nghiền ngẫm các cuốn sách chuyên ngành mượn trong thư viện của trường. Kết thúc xuất 
sắc năm dự bị tiếng và với thành tích học tập trong nước, Đào Trọng Thi được tuyển 
chọn vào học tại Khoa Toán – Cơ, Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp – một trung 
tâm khoa học nổi tiếng thế giới. Tại đây, anh đã may mắn được dự các bài giảng chuyên 
đề của nhà toán học trẻ tuổi A.T. Fômenko về những thành tựu nghiên cứu xuất chúng 
của ông trong lĩnh vực Các phương pháp Tôpô trong phép biến phân hiện đại. Cơ duyên 
gặp gỡ với Giáo sư A.T. Fômenko cũng là một động lực thôi thúc anh chọn chuyên ngành 
hình học vi phân và Tôpô. Năm 1974, với tấm bằng đỏ tốt nghiệp đại học cùng hai bài 
báo khoa học được tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, Đào Trọng Thi được 
chuyển tiếp nghiên cứu sinh. Hành trình hoàn thành luận án tiến sĩ của Đào Trọng Thi 
cũng lại được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo sư A.T. Fômenco – người thầy đã 
từng dìu dắt Đào Trọng Thi hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học. 

Những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, các nghiên cứu của giáo sư A.T. Fômenko về 
“Bài toán Plateau tuyệt đối nhiều chiều” đã gây được tiếng vang lớn trong giới toán học 
thế giới. Đào Trọng Thi cũng ấp ủ ước mơ về một đỉnh cao tiếp theo trong lĩnh vực toán 
học đầy chông gai nhưng rất triển vọng này: Bài toán Plateau tương đối nhiều chiều (hay 
còn gọi là Bài toán Plateau nhiều chiều trong lớp đồng luân). Đó là mục tiêu lâu dài. Còn 
trước mắt cần xác định một mục tiêu vừa tầm để có thể hoàn thành luận án tiến sĩ trong 
thời hạn 3 năm. Được sự chấp thuận và động viên của thầy hướng dẫn, anh tập trung 
nghiên cứu đề tài: “Thiết lập các tiêu chuẩn hữu hiệu để xác định các mặt cực tiểu toàn 
cục” – một vấn đề còn ít được khai phá, nhất là các kết quả mang tính tổng thể. Đề tài 
hóc búa nhưng có nhiều hứa hẹn đã cuốn hút Đào Trọng Thi dốc toàn tâm, toàn lực 
nghiên cứu. Trên cơ sở khai thác và kết hợp các ý tưởng và phương pháp luận hiện đại 
của một vài chuyên ngành toán học như Đại số, Giải tích lồi và Tôpô, Đào Trọng Thi đã 
trở thành người “mở đường” đề xuất phương pháp dạng cỡ. Hơn 3 năm dày công nghiên 
cứu, Đào Trọng Thi đã công bố 7 bài báo trên các tạp chí toán học có uy tín bậc nhất trên 
thế giới. Nghiên cứu của anh làm nền tảng cho việc phát triển và hệ thống hóa lý thuyết 
hình học định cỡ do nhiều nhà toán học thuộc các trường phái Nga và phương Tây thực 
hiện. Năm 1977, anh đã bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ. Hội đồng Khoa học Trường Đại 
học Tổng hợp Lômônôxốp đã đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của anh, đồng thời 
khẳng định khả năng phát triển thành luận án tiến sĩ khoa học của đề tài và đề nghị anh 
tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công trình để bảo vệ học vị tiến sĩ khoa học. 

Trở về nước, Đào Trọng Thi được Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp phân công 
giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – ngôi trường đã tạo dựng, vun đắp cho 
anh hoài bão, niềm say mê cùng những kiến thức Toán học cần thiết đầu tiên khi còn là 
một học sinh phổ thông chuyên Toán. Năm 1979, Đào Trọng Thi được bổ nhiệm làm 
Chủ nhiệm Bộ môn Hình học – Tôpô – Đại số thuộc Khoa Toán – Cơ. Thời gian này, 
ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy và quản lý được giao, anh tập trung dành thời 
gian “tấn công” “Bài toán Plateau tương đối nhiều chiều” đã ấp ủ từ lâu và chuẩn bị bản 



thảo luận án tiến sĩ khoa học “Các đa biến tạp và bài toán biến phân hình học nhiều chiều 
trên các đa tạp Rieman”. Năm 1982, anh được trở lại Trường Đại học Tổng hợp 
Lômônôxốp với tư cách là thực tập sinh cao cấp để hoàn thiện và chuẩn bị bảo vệ luận án 
tiến sĩ khoa học. Bản luận án đã gây được tiếng vang trong giới toán học Liên Xô và thế 
giới. Trên cơ sở luận án tiến sĩ khoa học, Đào Trọng Thi cùng với Giáo sư A.T. Fômenko 
biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Các mặt cực tiểu, các đa biến tạp phân tầng và bài 
toán Plateau” và đã được nhà xuất bản Nauka (Liên Xô) phát hành rộng rãi năm 1987. 
Năm 1991, cuốn sách này đã được nhà xuất bản Hội Toán học Mỹ dịch sang tiếng Anh 
và xuất bản tại Mỹ. Với các thành tựu đạt được trong nghiên cứu toán học, năm 1985, 
Đào Trọng Thi được ghi danh vào Từ điển Bách khoa Toàn thư Toán học Liên Xô với tư 
cách là một chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực Bài Plateau nhiều chiều. 

Sau khi bảo vệ thành công học vị tiến sĩ khoa học, năm 1984, Đào Trọng Thi trở về 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tiếp tục thực hiện chức trách của một giảng viên đại 
học. Năm 1991, khi tròn 40 tuổi, ông được đặc cách phong học hàm Giáo sư (không qua 
Phó giáo sư) và trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành Toán học và của 
giới khoa học Việt Nam lúc đó. Trong nhiều năm, vừa là một nhà khoa học, vừa là một 
cán bộ giảng dạy, GS.TSKH Đào Trọng Thi đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. Giáo sư cũng rất tích cực quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các nhà 
khoa học trẻ. Dưới sự hướng dẫn của ông, 7 luận án tiến sĩ đã được bảo vệ thành công, 
nhiều học trò do ông đào tạo nay đã trở thành những cán bộ chủ chốt của một số cơ sở 
đào tạo và nghiên cứu toán học. Ông đã viết giáo trình “Hình học giải tích” và “Giáo 
trình rút gọn về hình học giải tích” dành cho sinh viên ngành Toán học và giáo trình 
“Hình học vi phân” dành cho sinh viên hệ cử nhân tài năng Toán học. Trong công tác 
nghiên cứu khoa học, Giáo sư đã công bố gần 40 công trình khoa học tại các tạp chí toán 
học có uy tín trong nước và quốc tế. GS.TSKH Đào Trọng Thi cũng đã chủ trì thực hiện 
thành công 4 đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, 2 đề tài trọng điểm ĐHQGHN. 
Ông là một trong những người tham gia sáng lập hệ cử nhân khoa học tài năng tại Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQGHN – mô hình đào tạo chất lượng cao đầu tiên 
ở Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đồng thời trực tiếp tham gia giảng dạy đào 
tạo hệ đặc biệt này từ những ngày đầu ở giai đoạn thí điểm, kiên trì áp dụng phương pháp 
giảng dạy mới nhằm tăng cường tư duy sáng tạo của sinh viên. Nhờ những thành công 
ban đầu trong đào tạo nguồn nhân lực tài năng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS. Đào 
Trọng Thi, ĐHQGHN đang được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho nhiệm 
vụ chuẩn bị dự án mang tầm cỡ quốc gia: Thí điểm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử 
dụng nguồn nhân lực tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Năm 1989, GS. Đào Trọng Thi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là chặng đường đầu tiên giúp ông tích lũy kinh 
nghiệm cho công tác quản lý giáo dục đại học ở tầm vĩ mô sau này. Năm 1992, ông được 
bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – trường đại học lớn 
nhất Việt Nam lúc bấy giờ, khi mới bước sang tuổi 41. Rồi năm 1993, khi Đại học Quốc 
gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định của Chính phủ, ông được phân công đảm 
nhiệm chức trách của Phó giám đốc ĐHQGHN kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên. Từ năm 1996 đến nay, ông đã ba khóa liền được bầu làm Uỷ viên Trung 
ương Đảng (Khoá VIII, IX, X). Từ năm 1998, GS.TSKH Đào Trọng Thi giữ cương vị Bí 



thư Đảng uỷ ĐHQGHN và từ năm 2001 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐHQGHN. 
Tất cả những người làm việc trực tiếp với GS. Đào Trọng Thi đều khâm phục tính cách 
dứt khoát, quyết đoán và khả năng tư duy logic, hệ thống khi giải quyết hàng loạt những 
vấn đề phức tạp của ĐHQGHN. Ông là một nhà quản lý sắc sảo, có tầm tư duy chiến 
lược, luôn nhạy bén với những yếu tố mới, xu hướng mới, có khả năng đưa ra những 
quyết định nhanh và chính xác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sự thành công 
trong nhiều quyết sách của ĐHQGHN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, hoàn thiện mô hình một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu 
khoa học và công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam đều có phần đóng góp rất quan trọng 
của nhà lãnh đạo tâm huyết này. Trong con người ông, phẩm chất của một nhà toán học 
tài năng, năng lực của một nhà quản lý tầm vĩ mô hoà quyện, hỗ trợ lẫn nhau. Với cương 
vị của người giữ trọng trách cao nhất của ĐHQGHN hiện nay, GS. Đào Trọng Thi trở 
thành điểm quy tụ, thống nhất trí tuệ, tài năng, trách nhiệm, tình cảm của hàng nghìn cán 
bộ nhân viên, hàng chục nghìn học sinh, sinh viên để cùng nhau kiên trì phấn đấu thực 
hiện sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó là phát triển một mô hình đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực hiện đại, tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới. 

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và 
trong công tác lãnh đạo quản lý, GS.TSKH Đào Trọng Thi đã được tặng nhiều phần 
thưởng cao quý của Nhà nước. Nhiều cơ quan và tổ chức khoa học, giáo dục quốc tế cũng 
đánh giá rất cao những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục đại học chung của thế 
giới và đã trao tặng ông nhiều phần thưởng và danh hiệu danh dự./. 
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Để cho công bằng tôi tra trên Google scholar tìm thấy các công trình sau của Đào Trọng 
Thi, có thể là chưa đầy đủ. Danh sách tạp chí của ISI có thể thiếu một số tạp chí của Liên 
Xô cũ, nên có lẽ cũng nên thận trọng 

1. Sách viết chung với A.T. Fomenko: Minimal Sufaces, Stratified Multivarifold and the 
Plateau Problem, 1991 

2. Dao Trong Thi, On minimal currents and sufaces in Riemannian manifolds, Soviet 
Math. Doklady 18 (1977), 277-278 . 
3. Dao Trong Thi, Minimal real currents on compact Riemannian manifolds, Math. 
USSR. Izvestya 11 1977), 807-820. 
4. Dao Trong Thi , Minimal surfaces in compact Lie groups, Uspekhi Math. Nauk 33 
(1978), 163-164. 
5. Dao Trong Thi, Real minimal currents in compact Lie groups, Trudy Sem. Vektor. 
Ten- zor. Anal. No 19, Izdat. Mosk. Univ., Moscow, 1979, 112-129. 
6. Dao Trong Thi, “A multidimensional variational problem in symmetric spaces”, 
Funkts. Anal. Prilozh., 12:1 (1978), 72–73 . 

http://giaosudom.wordpress.com/photos/15729071@N06/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/15729071@N06/�
http://www.flickr.com/photos/15729071@N06/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050/comment72157623545368704/�
http://www.flickr.com/photos/15729071@N06/�


4. <img 
src=”http://farm3.static.flickr.com/2221/buddyicons/10758033@N04.jpg?1245759996#1

0758033@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

hananoana (5 months ago) 

Giáo sư rởm hay cái gì rởm? 

Công nhận bạn nào đấy thật rảnh rang hoặc là phải có lòng yêu mến “khoa học chân 
chính”, căm ghét “khoa học chân phụ” một cách dào dạt và cháy bỏng thì mới có đủ thời 
giờ để mà lập ra cái danh sách này . Mình thì không có nhiều thì giờ như các bạn, cũng 
không có nhiều hứng thú với “khoa học” như thế, nên mình không tra cứu lại mấy đồng 
chi kia làm gì. Chỉ nêu ra vài nhận xét về cái danh sách: 

1. Mấy bạn dựa vào tiêu chí nào để nói họ rởm? Rởm xét theo góc độ quy chiếu nào? Vì 
những đồng chí này đang làm việc ở VN nên theo logic mình suy ra rằng mấy bạn đánh 
giá họ theo tiêu chuẩn của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước ở VN 
(http://www.hdcdgsnn.gov.vn/). Nếu xét theo tiêu chuẩn của cái Hội đồng này thì không 
ai quan tâm ISI là cái gì nhé. Đây, mình quẳng lên một đoạn (văn bản năm 2006) cho các 
bạn tham khảo: 

Tiêu chuẩn cho Giáo sư 

-Là PGS ≥ 3 năm tính đến 29/5/2006. 
- Hướng dẫn ≥ 2 nghiên cứu sinh; 
-Hướng dẫn chính thành công ≥ một tiến sỹ. 
- Chủ trì đề tài từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên đã nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên. 
- Sử dụng thành thạo một trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung văn. 
- ≥ 12 điểm công trình (CT) đối với giảng viên và ≥ 20 CT đối với giảng viên kiêm 
nhiệm. 

Tiêu chuẩn cho Phó giáo sư 

- Có ≥ 6 thâm niên đào tạo đại học hoặc sau đại học. 
- Hướng dẫn chính thành công ≥ một thạc sỹ. 
- Chủ trì đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu hoặc tham gia đề tài từ cấp Bộ trở lên đã nghiệm 
thu từ đạt yêu cầu trở lên. 
- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn. 
- ≥ 6 điểm công trình (CT) đối với giảng viên và ≥ 10 CT đối với giảng viên kiêm nhiệm. 

Chú ý là ở VN thì những thứ sau tuốt tuồn tuột được tính là “công trình”: 

-Hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công: 1 NCS được tính 1 công trình 

-Sách dùng cho đào tạo đại học hoặc sau đại học: Sách chuyên khảo: từ 0 đến 4 điểm 
CT/1 quyển; Giáo trình: từ 0 đến 3 điểm CT/ 1 quyển; Sách tham khảo: từ 0 đến 2 điểm 
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CT/ 1 quyển; Sách hướng dẫn: từ 0 đến 1 điểm CT/ 1 quyển. Chủ biên (nếu có) được tính 
1/5 số điểm CT, các đồng tác giả được tính 4/5 số điểm CT của quyển sách và chia cho 
tác giả theo chất lượng và số lượng của người viết. 

-Chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm chương trình cấp Nhà nước: từ 
0 đến 2 CT; Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: từ 0 đến 1,5 CT; Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 
hoặc tương đương và đề tài nhánh cấp Nhà nước: từ 0 đến 1 CT; Phó chủ nhiệm, thư ký 
chương trình cấp Nhà nước: từ 0 đến 0,5 CT. 

-Bài báo khoa học: Mỗi bài báo được tính từ 0 đến 0,5 điểm CT hoặc từ 0 đến 1 điểm CT 
tùy theo tạp chí trong danh mục tạp chí do HĐCDGSNN quy định; Bài báo nhiều tác giả: 
công trình được chia đều cho các đồng tác giả. Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ 
được cấp bằng phát minh, sáng chế và chưa được tính điểm CT theo mục trên thì được 
tính từ 0,5 đến 1,5 điểm CT và chia đều cho các đồng tác giả. Điểm của kết quả ứng dụng 
khoa học công nghệ tính là điểm bài báo khoa học. 

Tức là theo cái tiêu chuẩn xét học hàm ở VN thì các bài báo khoa học công bố không có 
giá trị hơn những thứ (lăng nhăng) khác. Cho nên việc mấy bạn đưa ISI ra để quy chiếu là 
irrelevant, rồi dựa vào đó để bảo người ta rởm thì e hèm, rất không ổn về mặt suy xét 
logic . Hơn nữa, có thể ISI không tính những công trình xuất bản ở VN nên dựa vào đó 
để tính đầu công trình e rằng sẽ thiếu sót. 

Mình không có thời gian để tra cứu, chỉ dựa vào thông tin mà các bạn cung cấp, thì 
profile như của đồng chí Duy và đồng chí Huyền thật quá là thừa thãi để xét PGS xét theo 
tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh GS VN. 

Nếu mấy bạn nói nhưng mà tiêu chuẩn của “Tây” nó cao hơn nhiều thì mấy bạn lại sai 
lầm ở chỗ không có tiêu chí chung nào cho tất cả các trường ở “Tây” cả. Mỗi trường có 
yêu cầu riêng (mặc dù phải tuân theo một chuẩn mực chung nhất định), vì thế mới có 
chuyện một GS ở NUS chuyển sang Havard chưa chắc đã giữ được chức vị tương đương 
chả hạn. Các chức vị GS/PGS gắn với từng trường ĐH cụ thể và do từng trường phong 
tặng xét trên tiêu chuẩn riêng của họ. Do vậy, nếu lấy chuẩn của “Tây” ra để cười những 
GS/PGS của “ta” là hàng rởm thì e rằng không khách quan. Chức vị của họ chỉ có giá trị 
trong môi trường làm việc của họ và nếu nó được công nhận bởi tiêu chuẩn (chưa bàn cao 
hay thấp) do môi trường đó đề ra thì chả có gì phải bàn cãi cả. 

2. Thay vì tấn công cá nhân các đồng chí GS/PGS kia (mà lẽ ra phải hoan nghênh họ vì 
trong “môi trường khoa học” VN được như họ đã là quý hiếm ) thì mấy bạn nên tập 
trung vào tổng sỉ vả những cái có tính vĩ mô hơn, những cái ấy ấy, những cái mà khiến 
cho nền khoa học nước nhà có chất lượng thấp như dzị, thì có lẽ có ý nghĩa hơn. Hoặc là 
bét ra nên tổng sỉ vả cái Hội đồng chức danh đã đưa ra những tiêu chuẩn quá thấp thì còn 
có lý. Chứ phê phán các đồng chí kia thì tội cho họ quá, họ có lỗi gì đâu nếu họ đáp ứng 
được những tiêu chuẩn ấy?  

PS: Mấy bạn chê đồng chí Duy et al. không phân biệt nổi conference paper với lại journal 
articles thì cũng cần xem lại quy định ở “ta” xem thế nào đã. Nhỡ đâu đó là chuẩn mực 



của HĐGS đề ra thì sao? . Hơn nữa, ngay cả ở “Tây”, theo mình hiểu, không phải 
conference paper nào cũng kém giá trị hơn journal article. Tùy thuộc vào từng ngành, 
thậm chí từng hội nghị, có khi paper trong proceedings lại còn được oánh giá cao hơn 
articles mà công bố ở những tạp chí trung bình. 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48109281@N08” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Trung41 (5 months ago) 

Theo tôi thì danh sách dỏm này rat hữu ích, đặc biệt trong giai đoạn khoa học của ta đang 
quá kém. 

Nguyên nhân do đâu, ai cũng hiểu cái chính là do những người mang danh là nhà khoa 
học, nhưng thực su thì trình độ rất kém, hay quá tồi. Chính họ là vật cản cho sự phát trển, 
họ luôn bảo thủ nhằm “chống lại” sự tiến bộ của thế giới, tự lập ra các tiêu chuẩn kém, tồi 
để đầu độc giới trẻ Việt Nam. 

Liên quan đến anh Đào Trọng Thi, nếu muốn nói thì tôi có thể nói tôi biết rất rõ trình độ 
anh này. Anh không xứng đáng là một nhà khoa học như đã được ca tụng. 

Liên quan đến công trình của anh ta. Dễ thấy trên Mathscinet: 

Đào Tr\d ong Thi 

* MR Author ID: 211754 
* Earliest Indexed Publication: 1976 
* Total Publications: 26 
* Total Author/Related Publications: 27 
* Total Citations: 17 

Con số là 26, nhưng chỉ có một công trình ISI thì quá kem. 

“Để cho công bằng tôi tra trên Google scholar tìm thấy các công trình sau của Đào Trọng 
Thi, có thể là chưa đầy đủ. Danh sách tạp chí của ISI có thể thiếu một số tạp chí của Liên 
Xô cũ, nên có lẽ cũng nên thận trọng”. Nhận xét này không đúng. Các công trình toán 
chất lượng của LX đề được dịch sang tiếng anh, nếu là dân toán thì ai cũng biết. 

Nếu bạn nào biết tiếng Nga thì nên tìm bài báo tiếng Nga nói về kết quả tồi hay giả mạo 
của Fomenko và anh Thi, hoặc có thể vào Mathscienet để xem hai anh này bị giới toán 
học phê bình, tạm là chửi như thế nào? 

Các bạn trong nhóm phong hàm dỏm và vào Web of Science là chính xác nhất. Tôi ủng 
hộ các bạn. 
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6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48109281@N08” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Trung41 (5 months ago) 

hananoana Pro User says: “Mình thì không có nhiều thì giờ như các bạn, cũng không có 
nhiều hứng thú với “khoa học” như thế, nên mình không tra cứu lại mấy đồng chi kia làm 
gì.” 

Như vậy bạn “hananoana” có hiểu gì đâu, bạn này tự nhận là những gì bạn nói không có 
giá trị, không có cơ sở. 

Tuy nhiên cũng nên trao đổi chung một sô vấn đề, không hẳn là tranh luận với bạn 
“hananoana”: 

1. Xin mọi người xem tiêu chuẩn tuyển cho TS của Viện Toán như sau: 
www.math.ac.vn/training/Quyche_tiensi.pdf 

Đọc kỹ nội dung này chúng ta sẽ thấy công bố ISI (SCI, SCIE) quan trọng như thế nào. 
Có thể liệt kê hàng loạt nhưng không làm được một bài ISI thì kém lắm đối với PGS, GS. 

2. Tiêu chuẩn PGS, GS của Việt Nam thì rất không rõ ràng. Xem ra bạn hananoana đã 
“thuộc lòng” rồi. Tự lập ra cái tiêu chuẩn kém, không rõ ràng, tự trói mình, tự che 
mắt,….., để cùng nhau là PGS, GS (nhưng kém) để trục lợi tiền của dân là toi lớn lắm 
đấy. 

3. Các loại dỏm như anh Duy, chị Huyền: Thấy mọi người “làm ăn cướp” ngon quá thì 
cũng nhắm mắt để “gia nhap đồng bọn” thì thật là đáng trách hơn là đáng thương. 

4. Ai cũng nói là mình yêu nước,…., nhưng lại chấp nhận yêu luôn cái xấu, cái lừa đảo 
thì đó là tình yêu gì? 

5. Một lần nữa, thời đại ngày nay không ai có thể “bí mật” trong công bố khoa học nữa. 
Căn cứ vào thông kê của quốc tế mà nói thì chúng ta chẳng ngại gì mấy cái bon sâu dân 
mọt nước. 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48063159@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Hai1966 (5 months ago) 

@hananoana: Không biết thì nên học, đọc, và lắng nghe. Bên vực bừa bãi kỳ lắm. 

Lấy tiêu chuẩn trung bình để soi vào mấy GS, PGS của chúng ta là có vấn đề rồi. Tuy thế 
vẫn thấy hàng loạt DỎM thì quá thương và nhục nhã cho chính chúng ta. 
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8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (5 months ago) 

Nên bỏ ngoài tai những lời lẽ thiếu xây dựng, không cơ sở. Lấy số liệu thông kê của Web 
of Knowledge để nói thì không ai cãi được. 

Xin tặng HỘI ĐỒNG PHONG HÀM GS, PGS DỎM vài câu “Tên cướp lúc nào cũng tấn 
công ai vạch mặt hắn”, “Một con bò sẵn sàng ăn cỏ dính phân dù bạn cấm nó không được 
ăn”, 

Tôi đề nghị các bạn vào đây và kiểm tra công trình của mấy ông trong các hội đồng, xem 
các nhà khoa học tiêu biểu của đất nước như thế nào: www.hdcdgsnn.gov.vn/ 

9. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (5 months ago) 

Nếu ai biết nghiên cứu một chút thì sẽ biết những proceeding của các hội nghị có uy tín 
đều của list trong ISI. 

Thật đáng xấu hỗ cho cái dốt, cái bảo thủ. 

10. <img 
src=”http://farm3.static.flickr.com/2221/buddyicons/10758033@N04.jpg?1245759996#1

0758033@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

hananoana (5 months ago) 

Bạn Trung41: Không hiểu những cái 1, 2, 3, 4, 5 trên kia của bạn thì ăn nhập gì với cái 
post của mình?! 

Cái chính là cái này này: 

“Tiêu chuẩn PGS, GS của Việt Nam thì rất không rõ ràng. Xem ra bạn hananoana đã 
“thuộc lòng” rồi. Tự lập ra cái tiêu chuẩn kém, không rõ ràng, tự trói mình, tự che 
mắt,….., để cùng nhau là PGS, GS (nhưng kém) …” 

Sao không ném đá cái này “Tự lập ra cái tiêu chuẩn kém …”, mà lại ném đá những người 
đáp ứng được những tiêu chuẩn đó nhỉ? Vô lý! 

Bạn nên nhớ là Viện Toán không phải là nơi được phép công nhận chức danh GS/PGS ở 
VN nhé, cho nên lấy tiêu chuẩn viện Toán để quy chiếu rồi chửi vung lên là bọn GS/PGS 
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không đạt chuẩn thì rất thiếu logic. Ném đá những ng phong GS/PGS cho họ đi, thế mới 
đúng người đúng tội . 

PS: Xem ra bạn hananoana đã “thuộc lòng” rồi. ==> Sao mình lại phải học thuộc lòng 
nhỉ? Bạn có biết google không vậy?  

@All: Xem ra các bạn có vấn đề về đọc hiểu và hình như là cả vấn đề về suy luận nữa, 
nên mình không có hứng tranh luận nhé. Đọc kỹ người khác viết gì rồi hẵng phản bác, mà 
phản bác cho đúng vào luận điểm của người ta thì mới “tâm phục khẩu phục”. 

Have a nice day! 

11. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Thay mặt nhóm làm việc không công xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến. 

Tiêu chí của chúng tôi là so sánh các GS, PGS nói nhiều, đảm nhận các vị trí quan trọng, 
được vinh danh,…. với tiêu chuẩn trung bình của các tiến sĩ chất lượng. Do đó yêu cần để 
một người đạt GS, PGS dỏm là rất khó. Tuy nhiên,….. 

Việc có bạn trích đường link của Viện Toán là đang hoan nghênh, chính xác với tiêu chí 
của chúng tôi: tiêu chuẩn bảo vệ tiến sĩ ở đây thì nhiều GS, PGS của ta khó mà đạt được. 
Do đó….? 

Chúng tôi làm việc vô tư, các bạn an tâm, nếu số liệu chúng tôi nêu không chính xác thì 
rất mong các bạn đóng góp. 

Xin nhắc lại, chúng tôi làm việc theo số liệu thống kê. Do đó chúng tôi không chấp nhận 
việc phản bác chỉ dựa vào “cảm hứng”. Những người vi phạm sẽ bị block vĩnh viễn. 

Đúng là việc phong hàm của nước ta có vấn đề nên đã tạo ra nhiều giáo sư dỏm. Điều đó 
đáng lên án. Và đồng thời chúng tôi cũng lên án những người yếu mà không bết mình 
yếu, lên báo chí, diễn đàn phát biểu “kiểu thùng rỗng kiêu to”, làm bẩn ….. (không muốn 
nói nhiều). 

Thấy người khác ăn cướp thì phải ngăn chặng họ, đàng này không hiểu đó là cướp mà 
còn tham gia vào cướp thì đáng lên án. 

Tóm lại, tiêu chí của chúng tôi là không nói nhiều: có công trình thì ok, không có thì 
dỏm, tồi, bẩn thỉu. 
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dong_a_01 (5 months ago) 

Ở trên tôi có nói là nên thận trọng, nhưng bác gì ở trên nói không đúng thì tôi không có ý 
kiến nữa. Nhưng tôi xin dẫn bằng chứng để các bác chưa biết có thể tham chiếu. Tạp chí 
DOKLADY MATHEMATICS có trong danh sách SCI (nguồn: 
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlr esults.cgi?P… ) và tạp chí Soviet 
Math. Doklady chính là tạp chí DOKLADY MATHEMATICS thời kỳ Soviet (nguồn: 
www.maik.rssi.ru/cgi-perl/journal.pl?name=dan math&pag… ). Còn tại sao bài báo của 
Đào Trọng Thi trên Soviet Math. Doklady không có trong SCI thì tôi không biết. Đấy là 
vấn đề thứ nhất. 

Vấn đề thứ hai về sách của Đào Trọng Thi và Fomenko. Theo như tôi được nghe thì trên 
math rev có bài bình sách về quyển sách này và có phê phán sai lầm gì đấy. Tôi nghĩ đó 
là chuyện bình thường trong khoa học và không có gì mà phải ầm ĩ. Khoa học mà không 
có sai lầm thì đấy mới là điều đáng kinh ngạc. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Xin chào bác dong_a_01! 

Cảm ơn bác đã chỉ bảo. 

1. Dù có thêm 1, 2 bài ISI thì anh Thi vẫn đạt tiêu chuẩn của chúng tôi: Gíao sư dỏm. 

2. Đồng ý với bác là kết quả sai là chuyện bình thường. Nhưng nếu không biết sửa sai, 
mà dùng nó cho nhiều mục đích khác (vinh danh chẳng hạn) thì thật nguy hiểm, đáng lên 
án. 

Trân trọng. 

Ps: Kính mong những bác bên Toán tìm cái review mà bác dong_a_01 đề cặp và đưa lên 
dùm. Xin cảm ơn nhều. 
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dong_a_01 (5 months ago) 
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Tạp chí FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS có trong danh sách 
SCIE (nguồn: science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlr esults.cgi?P… ), và tạp chí 
này chính là tạp chí Funk. Anal. Priloz (nguồn: 
www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=faa& option_lan… ), nhưng tại sao bài báo của 
Đào Trọng Thi không có trên SCIE thì tôi cũng không biết. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Xin gởi bác dong_a_01! 

Chúng tôi chân thành cảm ơn bác về sự nhiệt tình. Để biết nguyên nhân tại sao, xin bác 
vui lòng đọc lại quy định của Institute for Science Information về việc thăng hạng cho 
một tạp chí. 

Trân trọng 
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dong_a_01 (5 months ago) 

Vâng, vậy bác có thể cho biết năm nào các tạp chí của Liên Xô kể trên được “thăng 
hạng” không? 
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Tuan Ngoc@ (5 months ago) 

Đào Thi là chuyện nhỏ. Nay tôi xin đề cử ông này to hơn: 

www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=74& article=… 

Xin các bác cứu xét cho trường hợp tôi đề của nhá. 
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DTLER (5 months ago) 
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bạn hananoana nói có lý của bạn ý, nếu nói đúng thì phải đả kích vào cái tiêu chuẩn và 
cái người đặt ra cái tiêu chuẩn đó chứ bản thân những vị GS này rất có thể cũng chỉ là 
nạn nhân (trừ khi họ cũng vỗ ngực ta đây) 
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_altus_ (5 months ago) 

Tôi thấy trước khi nhóm chủ trương giải thích được cho thấu đáo chuyện các bài báo 
đăng ở các tạp chí đàng hoàng của Liên Xô cũ hoặc các nước Đông Âu trước 1990 có 
được đưa vào cơ sở dữ liệu của ISI không thì lên mặt chê bai vừa vừa thôi. 

*** 
Trung_41: Các công trình toán chất lượng của LX đề được dịch sang tiếng anh, nếu là 
dân toán thì ai cũng biết. 
*** 

Đề nghị bác cho dẫn chứng, thống kê cụ thể. Thế nào là công trình toán chất lượng của 
LX (A). Có bao nhiêu công trình như thế đã được dịch sang tiếng Anh, đưa vào ISI (B). 
Tỷ lệ B/A là bao nhiêu phần trăm. Trừ phi tiêu chí của bác là “công trình toán chất lượng 
của LX là công trình đã được dịch sang tiếng Anh” thì thôi miễn bàn, hỉ? 
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Science of Vietnam (5 months ago) 

Some proceeding papers are so difficult to publish, for example: PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Science), Impact factor 2008: 9.38. 
but quality same with Vietnam Journal, 10 years, 1 vol…… see: www.vjol.info/ 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Xin trả lời chung các bác: 

Chúng tôi xét phong PGS, GS dỏm theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ 
chất lượng về mặt khoa học. 
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Xin nhấn mạnh “theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng về mặt 
khoa học”, chúng tôi không có tham vọng so sánh GS, PGS của ta với GS, PGS trong khu 
vực hay trên thế giới. 

Việc các tạp chí LX, nếu kết quả có chất lượng thì chắc thể giới không thể không dùng 
đến. Nên đọc lại Institute of Science Information để thấy, hiểu, biết,….. 

Nên có thông tin cụ thể, dùng cảm hứng, tình cảm riêng để bao che,…sẽ không được 
chấp nhận 
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kuden2010 (5 months ago) 

Nho cac bac kiem tra cho em GS-TS-NGUT Vuong Toan Thuyen. 
Hieu truong truong DH Hai Phong xem co dat danh hieu GS dom khong nhe. 
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Trinh92401 (5 months ago) 

@hananoana: chị nói thì có vẻ hay nhưng em nghe thấy nó không “vào” lắm. Em thấy 
các bác ở đây nói có lý đấy chứ. Đành rằng là tiêu chuẩn phong chức danh GS, PGS nhà 
mình nó thấp, nhưng nó không cấm các bác GS, PGS đăng bài trong các tạp chí có tên 
trong list của ISI. Mà các bác nhà mình trước khi được phong đã chẳng có bài nào hoặc 
vài bài có tên trong ISI (mà nếu có thì số lần được trích dẫn rất thấp), sau khi được phong 
cũng tịt luôn. Như thế em thấy gọi là dỏm cũng phải đạo rồi (các bác ở đây đã nêu rõ tiêu 
chuẩn phong GS, PGS dỏm chứ không mù mờ như tiêu chuẩn GS, PGS không dỏm của 
nhà nước ta). Từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa các bác lãnh đạo nhà nước mình đều 
hô hào hội nhập, riêng cái món khoa học thì chúng ta không cần vì chúng ta quá giỏi. 
Thầy dạy trò theo kiểu “cơm chấm cơm”. GS, PGS mà không có bài nào đăng tạp chí 
quốc tế cho ra hồn (tạp chí quốc tế ở đây chỉ tính đến cái nào có tên trong ISI thôi nhé, 
chứ tạp chí nào có bài từ 2 nước trở lên đăng mà gọi là quốc tế thì buồn cười lắm) thì 
hướng dẫn NCS thế nào nhỉ????. 

Mặt khác chị nói “tiêu chuẩn chức danh GS, PGS rất không rõ ràng”. Chị có biết những 
ai đưa ra tiêu chuẩn đó không? Xin thưa chị, chính là các bác có tên trong danh sách GS, 
PGS dỏm đấy chị ạ. Chính vì thế mà việc phong GS, PGS dỏm cũng phần nào có tác 
dụng thúc đẩy việc thay đổi tiêu chuẩn chức danh GS, PGS bằng cách mời những GS, 
PGS không dỏm vào ban soạn thảo. Họ có đủ trình độ, liêm sỉ để đưa ra tiêu chí phù hợp 
với chuẩn chung của thế giới (chỉ cần đạt đến cái “tiêu chuẩn chung nhất định” theo như 
chị nói thôi đã là tốt lắm rồi). 
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Nghe Ngong (5 months ago) 

Để tránh bỏ sót khi tra cứu thông tin nên cẩn thận để không bỏ sót công trình. Nhiều khi 
tên tác giả Việt Nam được thống kê theo thứ tự rất lộn xộn và do đó một số người có bài 
báo đăng các tạp chí LX và Đông Âu trước đây không được thống kê đầy đủ và nếu được 
thống kê thì có khi tên tác giả bị dịch ra tên latin nhiều khi khác hẳn tên gốc VN, ví dụ, 
Trần Văn Hai đuợc dịch từ công trình tiếng Nga ra tiếng Anh đôi khi là Chan Van Khai, 
chưa kể có khí thứ tự tên có thể bị đảo lộn như Hai Van Tran hay Van Hai Tran hay Hai 
Tran Van hay thậm chí là Khai Tran Van. Tôi đã thấy trường hợp như vậy. Đấy có thể là 
nguyên nhân tại sao tạp chí tiếng Nga nơi anh Thi có bài đăng được dịch sang tiếng Anh 
mà bài anh Thi không tòm thấy. Rất có thể tên anh Thi đã được dịch thành Dao Chong 
Thi hoặc Dao Chong Txi, v.v… 
Tuy nhiên tôi cũng nhất trí với nhận xét của ai đó trên diễn đàn là nếu có tìm thêm được 
vài ba bài, trừ bài xuất chúng (khó có thể có), thì nói chung cũng không thay đổi được 
chức danh “PGS/GS dởm”. 
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Nghe Ngong (5 months ago) 

Xin lỗi câu đầu tiên của tôi vừa viết bị sai ngữ pháp. Tôi cần phải viết lại là “Nên cẩn 
thận để tránh bỏ sót công trình khi tra cứu thông tin”. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

@ duken2010: Cảm ơn bác, đã pót yêu cầu của bác vào đây. 
www.flickr.com/groups/1364917@N23/discuss/721 576235551755… 

Lần sau bác nhớ đưa yêu cầu lên đây nhé. 

@Trinh92401, Nghe Ngong: Cảm ơn đã ủng hộ 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Thông tin mới về DTT: 

www.flickr.com/groups/1364917@N23/discuss/721 57623572154424/ 
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nghiencuucaicukhoai (5 months ago) 

Nhờ các Bác kiểm tra GS này có tên trong ISI không? Vì thấy GS nay cũng lên báo 
thường xuyên: tim.vietbao.vn/B%c3%b9i_V%c4%83n_Ga/ 

29. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Bùi Văn Ga 

Ga BV = 0 

Bui GV = 0 

Ga B = 0 (cái key này có 4 bài nhưng của người nước ngoài). 

Cảm ơn bạn đã quan tâm. 

30. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48044428@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Linh33 (5 months ago) 

Thế sao bác không đưa cụ Bùi Văn Ga vào danh sách. Thành tích nổi bật thế cơ mà! Bác 
bỏ sót cụ Ga kiện thì sao 
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GS kém cấp 6 Phạm Thanh Kỳ – ĐH Dược Hà Nội: 
“GS.TS.NGND”, ủy viên hội đồng học hàm ngành dược, 
nguyên hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 6 
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* Danh thật: GS kém cấp 6 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Phạm Thanh Kỳ 
- Chuyên môn:Dược 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): Ky PT: 5 (đề nghị JIPV kiểm tra tạp chí TOP) 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên hiệu trưởng ĐH dược HN 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành dược 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: NGND 
- 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.tuelinh.com.vn/?tlkm= 
congtycayxanh.com/news.php?id=430&cid=4 
megafun.vn/channel/2324/201004/Than-duoc-ung- thu-giao-co-… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): giaocolam@giaocolam.com, 
info@hup.edu.vn 

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

1st Managing Editor@: ISI = 5, not top, Vietnamese patents = not counted. Accept. 

1. Title: Study on the chemical constituents of Premna integrifolia L. 
Author(s): Hang NTB, Ky PT, Van Minh C, et al. 
Source: NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Volume: 3 Issue: 9 Pages: 1449-
1452 Published: 2008 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://congtycayxanh.com/news.php?id=430&cid=4�
http://megafun.vn/channel/2324/201004/Than-duoc-ung-thu-giao-co-lam-tri-giun-san--70801/�


Times Cited: 0 
2. Title: The crystal structure of 3 beta,14 beta,20-trihydroxy-18oic(18 -> 20)lactone 
pregnen-5, derived from a Vietnamese folk medical plant 
Author(s): Luger P, Weber M, Dung NX, et al. 
Source: CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY Volume: 33 Issue: 2 Pages: 
325-332 Published: 1998 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: The new pentacyclic saponine ecdysantherin [3 beta-hydroxy-20-methylpregn-
5,14-dien-16-one- (18-20)-lactone] from Ecdysanthera rosea Hook et Arn (Apocynaceae) 
of Vietnam 
Author(s): Luger P, Weber M, Dung NX, et al. 
Source: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE 
COMMUNICATIONS Volume: 52 Pages: 1574-1576 Part: Part 6 Published: JUN 15 
1996 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: SECURININE, AN ALKALOID FROM FLUGGEA-VIROS 
Author(s): LUGER P, WEBER M, DUNG NX, et al. 
Source: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE 
COMMUNICATIONS Volume: 51 Pages: 127-129 Part: Part 1 Published: JAN 15 1995 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
5. Title: TUBEROSTEMONINE L-G 
Author(s): DAO CN, LUGER P, KY PT, et al. 
Source: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE 
COMMUNICATIONS Volume: 50 Pages: 1612-1615 Part: Part 10 Published: OCT 15 
1994 
Times Cited: 7 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49739022@N08” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

mstran1 (4 weeks ago | reply) 
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PTK has one first name in Phytochem, 2010, IF > 3, pls check. 
doi:10.1016/j.phytochem.2010.03.009 

4. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

Here are TOP 10 journals in Plant Sciences: 

Welcome and Main Menu Help 2009 JCR Science Edition 
Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories PLANT SCIENCES View Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 172) 
First Page (Inactive)Previous 10 Pages (Inactive)Previous Page (Inactive)[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
6 | 7 | 8 | 9 ]Next PageNext 10 Pages (Inactive)Last Page 
Page 1 of 9 
Ranking is based on your journal and sort selections. 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM 
MetricsMore Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 ANNU REV PLANT BIOL 1543-5008 10740 23.460 26.456 4.478 23 >10.0 0.02860 
10.968 
2 ANNU REV PHYTOPATHOL 0066-4286 4454 11.212 14.229 1.111 18 >10.0 
0.01077 5.379 
3 CURR OPIN PLANT BIOL 1369-5266 7688 10.333 10.430 1.311 103 4.9 0.03949 
4.197 
4 TRENDS PLANT SCI 1360-1385 9756 9.883 10.328 1.563 87 6.0 0.03820 3.981 
5 PLANT CELL 1040-4651 31626 9.293 10.679 1.485 264 6.7 0.12002 4.530 
6 PLANT J 0960-7412 25981 6.946 7.343 1.581 351 6.1 0.09760 2.830 
7 PLANT PHYSIOL 0032-0889 52576 6.235 6.982 1.349 498 8.4 0.12361 2.381 
8 NEW PHYTOL 0028-646X 20398 6.033 6.140 1.468 327 6.8 0.06047 2.073 
9 PLANT CELL ENVIRON 0140-7791 11291 5.081 5.336 0.925 146 7.6 0.02639 1.703 
10 CRIT REV PLANT SCI 0735-2689 1864 4.769 6.796 0.400 25 7.4 0.00472 2.307 
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5. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

“doi:10.1016/j.phytochem.2010.03.009″ was added to the candidate’s. Thanks. 

6. Dammarane-type saponins from Gynostemma pentaphyllum 

Pham Thanh Kya, Pham Thanh Huonga, Than Kieu Mya, Pham Tuan Anha, Phan Van 
Kiemb, Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author, 
Chau Van Minhb, Nguyen Xuan Cuongb, Nguyen Phuong Thaob, Nguyen Xuan 
Nhiemb, c, Jae-Hee Hyund, Hee-Kyoung Kangd and Young Ho Kimc, Corresponding 
Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author 

a Hanoi University of Pharmacy, 17 Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam 

b Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

c College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Republic of 
Korea 

d School of Medicine, Institute of Medical Sciences, Cheju National University, Jeju 
690-756, Republic of Korea 
Received 30 September 2009; 
revised 15 January 2010; 
accepted 8 March 2010. 
Available online 9 April 2010. 
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GS kém cấp 7 Đỗ Ngọc Diệp– Viện Toán Học: công bố nhiều 
kết quả sai trên các tạp chí kém – che chở cho các luận án 
tiến sĩ dỏm, Viện toán học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh kém: GS.TSKH 

Công bố ISI: 6 

Danh thật: GS kém và…. 

Giới thiệu: “PhD” Đỗ Đức Hạnh? www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623555175538/ 

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

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 
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3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

=================== Phản biện về ông Đỗ Ngọc Diệp ============== 

Về nghiên cứu và đào tạo của ông Đỗ Ngọc Diệp 

NGHIÊN CỨU 

A/ Công bố ISI:  

a/ Tính đến hôm nay (15.04.2010), ông Diệp có 6 bài ISI (Diep DN, Ziep DN); 

b/ Trong 5 năm (2005-2010): 0 bài 

c/ Trong 10 năm (2000-2010): 2 bài 

d/ Trong 15 năm (1995-2010): 3 bài 

e/ Trong 20 năm (1990-2010): 3 bài 

f/ Citations: Total = 8/6; Non-self = 1 

g/ Đánh giá của các nhà toán học quốc tế: Các reviewers do Mathematical Reviews chỉ định chỉ 
tóm tắt các bài báo, không thấy ai khẳng định đóng góp lớn cho Toán học thế giới, cũng không ai 
thấy ai phê bình kết quả sai. 

h/ Impact factors của các tạp chí (chỉ xét các tạp chí ISI đang thống kê) 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS: IF = 0.529, Ranking = 122/215 
(mathematics) 

JOURNAL OF ALGEBRA: IF = 0.630, Ranking = 90/215 (mathematics) 

K-THEORY: IF = 0.200, Ranking = 209/215 (mathematics) 

Các bài báo ISI: 
1. Title: The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum 
normalizer of SU(1,1) in SL(2,C) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623455223679/�
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Author(s): Diep DN 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-
367 Published: JUN 2004 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
2. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group 
Author(s): Diep DN, Kuku AO, Tho NQ 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: APR 1 
2000 
Times Cited: 2 
View full text from the publisher 
3. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras 
Author(s): Diep DN, Kuku AO, Tho NQ 
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: JUL 1999 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

1. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE 
REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-
SUBGROUPS 
Author(s): ZIEP DN 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS 
AND QUANTIZATION 
Author(s): ZIEP DN 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980 
Times Cited: 2 
3. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS 
Author(s): ZIEP DN 
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA 
MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

 

http://www.flickr.com/photos/49393810@N08/4529314451/�


 

 

 

 

Note: Ông Diệp có bài trên “Abstract and applied analysis” năm 2004, nhưng tạp chí này được 
ISI cover từ 2005. 

B/ Công bố khác:  

Ông Diệp còn có 23 (không phải ISI) items được MathScinet liệt kê, trong đó 13 items đăng trên 
các tạp chí Việt Nam mà ông Diệp hiện thuộc Boards. 
www.math.ac.vn/publications/acta/ 
www.math.ac.vn/publications/vjm/ 
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Trong các bài non-ISI, các reviewers do Mathematical Reviews có một số non-positive 
comments: 
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ĐÀO TẠO 

Ông Diệp có hướng dẫn nghiên cứu và có bài đăng với 

* Ha Dai Ton 
* Nguyen Viet Hai 
* Tho, Nguyen Quoc 
* Truong Chi Trung 

Trong đó chỉ có anh Nguyễn Quốc Thơ có hai bài ISI với ông Diệp và ông Aderemi O. Kuku 
(như ở trên). Các anh còn lại chưa có bài ISI nào. 

Tuy nhiên theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT thì ông Diệp hướng dẫn thành công 7 tiến sĩ. 

Note: Những NCS có bài độc lập với ông Diệp hoặc không có bài nào thì không được thống kê ở 
đây. 

VỀ NCS NGUYỄN QUỐC THƠ: 

Tuy có hai bài ISI với ông Diệp và Aderemi O. Kuku nhưng anh đã bảo vệ không thành công 
luận án tiến sĩ. Theo phản biện thì anh Nguyễn Quốc Thơ không hiểu những gì anh ấy viết trong 
luận án nên phản biện không cho đậu. 

VỀ NHẬN XÉT CỦA ÔNG ĐỖ NGỌC DIỆP LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DO ÔNG ĐỖ 
VĂN LƯU HƯỚNG DẪN: 

Ông Diệp có phê bình ông Hoàng Xuân Phú một cách không chính thức rằng những lỗi ông 
Hoàng Xuân Phú chỉ ra trong luận án do ông Lưu hướng dẫn là nhỏ nhặt, không quan trọng. Tuy 
nhiên ông Hoàng Xuân Phú cho rằng luận án bị sai nghiêm trọng và ông Phú đã cho đăng hai bài 
báo về các lỗi đó. 

http://www.flickr.com/photos/49393810@N08/4541463533/�


 

 

 

 

Note: Ông Diệp không cùng chuyên ngành với ông Lưu, ông Phú. 

VỀ MATHEMATICAL REVIEWS (mathscinet) VÀ ISI 

Hiện nay 

Mathematical Reviews covers khoảng 1900 mathematical journals, 
en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews 

ISI: 465, chiếm 24% journals listed by Mathematical Reviews, gồm các chuyên ngành hẹp: 

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY; MATHEMATICS; MATHEMATICS, 
APPLIED; MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; PHYSICS, 
MATHEMATICAL 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews�
http://www.flickr.com/photos/49393810@N08/4529304575/�
http://www.flickr.com/photos/49393810@N08/4529937436/�
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Note: 

- Mathematical Reviews (MR) covers ngay số đầu tiên của tạp chí được MR chọn. 

- 465 tạp chí ISI trên đều được MR chọn. 

- ISI covers sau khi một tạp chí được ISI chọn. Hàng nghàn tạp chí hoạt động trong hàng chục 
năm vẫn chưa được ISI chọn. 

- MR liệt kê kiểu “thượng vàng hạ cám” (mượn lời ông Chủ Tịch Hội Toán học), ISI liệt kê có 
chọn lọc (chỉ 24% tổng số mà MR chọn) 

{Reviewer’s comments: MR liệt kê không chọn lọc nên rất nhiều các tạp chí rất kém, cẩu thả, 
ban biên tập vô danh, nhiều sai sót. Khi dùng MR người ta chỉ chú ý những tạp chí khá trở lên, 
đa số là ISI. Tuy nhiên MR có nhiều tiện ích cho người sử dụng mà ISI không có. Do đó cách tốt 
nhất là sử dụng ISI trong MR.} 

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

Nguồn: www.flickr.com/groups/1363446@N25/discuss/721 57623781362103/ 

Recommended by Managing Editor; Checked by First Editor-in-Chief. 

Cảm tạ: JIPV xin chân thành cảm ơn bác Phản biện đã mất nhiều thời gian cho một bài 
phản biệt rất công phu. 

Bác phản biện đã nhờ sửa lại số lượng tạp chí được MR thống kê. 
 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Chuyện liên quan đến GS dỏm là chuyện dài, tôi sẽ theo dõi vụ này, hiện tại băng nhóm GS dỏm 
đang tấn công blogger Đông A Vì Thầy Đông A phát biểu khách quan về Tạp Chí GS dỏm. Điều 
đặc biệt là băng nhóm này lại sử dụng lời lẽ của kẻ gian dối NTZ. 

Xin mọi người xem những thông tin điều tra trước đây: 

www.flickr.com/photos/48922274@N06/ 

http://www.flickr.com/groups/1363446@N25/discuss/72157623781362103/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623865439156/�
http://www.flickr.com/photos/48922274@N06/�
http://www.flickr.com/photos/49393810@N08/4541568747/�


www.flickr.com/photos/48187765@N03/ 

www.flickr.com/photos/48187765@N03/4465279354 / 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Cảm ơn bác về thông tin. Editorial Board của JIPV chỉ biết thống kê công bố ISI. 
Việc này ai cũng làm được, mọi thứ công khai nên JIPV không tham gia ……. kiểu như 
thế. Dù thế nào thì JIPV rất vui, có thêm tinh thần khi bác tìm ra nhiều sự thật. Hiện nay 
nền giáo dục của ta đã đến hồi báo động, việc JIPV bị … thì cũng không ngạc nhiên lắm. 

Ước gì lúc trước JIPV định nghĩa GS, PGS không có công trình nghiêm túc là GS, PGS 
hàng đầu, GS, PGS có một vài bài ISI là những người xuất chúng thì nay chắc JIPV được 
nhiều “người giỏi” khen, ca tụng rồi. Có khi còn được donate để enjoy beer nữa à. 
 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Trường hợp ông Diệp có vẻ phức tạp hay sao mà các bác phản biện lâu nhỉ. Tôi mong chờ kết 
quả từ các bác. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Đã put an inquiry on Managing Editor. Bác ấy quản lí phản biện kín. JIPV cam kết 
thực hiện Fast communication, mỗi phản biện kín chỉ trong 7 ngày thôi, những cũng có khi 
phản biện bận nên họ công bố phản biện chậm. Theo luật Peer Review thì mọi thứ phải kín 
(ứng viên không biết editors, referees là ai; một số tạp chí tác giả có thể biết Editors), và 
nếu quá hạn phản biện thì JIPV có thể yêu cầu phản biện mới. Tuy nhiên JIPV tôn trọng 
phản biện nên chỉ nhắc thôi, không gởi phản biện mới. Vụ ông Diệp chắc phức tạp vì người 
giới thiệu yêu cầu nhiều thứ quá nhạy cảm. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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TCHGGD [deleted] says: 

Để ủng hộ và chia sẽ khó khăn của Tạp Chí về Giáo sư dỏm ở Việt Nam, xuất phát từ việc các 
giáo sư dỏm hoặc học trò dỏm giả danh các bloggers, diễn đàn nhằm tấn công, bội nhọ những ai 
lên án thói hư tật xấu trong giới học giả Việt Nam, nay tôi xin thành lập Tạp Chí về Học giả 
gian dối, www.flickr.com/groups/1434755@N22/ 

Tạp Chí về Học giả gian dối nhận công bố những gương xấu của giới học giả người Việt trong 
và ngoài nước, với mục đích: vì một nền giáo dục trong sáng cho Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Tôi vừa tường thuật trận “so găng” khá thú vị: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623455223679/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Tạp Chí về Học giả gian dối có tin mới: 

www.flickr.com/groups/1434755@N22/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Trời ơi, thầy Diệp cũng bị xét dỏm nữa! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

bạn yên tâm, chúng tôi chỉ đang xem xét, chưa đưa ra kết luận gì cả. Cây ngay không sợ chết 
đứng đâu bạn. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TS_Dom2010 says: 

Phản biện nhanh lên các bác ơi, chứ thầy Diệp thì em nghĩ không dỏm đâu. Gỡ xuống để đỡ 
mang tiếng cho thầy, còn chuyện gian dối này nọ thì ta đưa vào mục khác! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

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

Đây là trường hợp tôi giới thiệu, mong JIPV làm việc công minh. 

Hiện nay đã có thêm một ấn phẩm khá hay, Tạp Chí về Học giả gian dối, 
www.flickr.com/groups/1434755@N22/. 

Hy vọng Ban Biên Tập của JIPV không thích “được” phong là gian dối. Tôi sẵn sàng mất vị trí 
Editor ở JIPV nếu các yêu cầu của tôi không được làm rõ. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Theo tôi được biết, hiện nay ban biên tập JIPV đang tiến hành phản biện kín một cách cẩn thận 
và công minh nhất về trường hợp ông Đỗ ngọc Diệp này, tôi xin nhắc bác trên là JIPV không có 
thù oán gì với ông Đỗ Ngọc Diệp nhé, công việc của JIPV dựa trên chứng cứ khoa học và sẽ cố 
gắng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Còn lời nói trên của bác, tôi xem như đó là lời nói 
hăm dọa đấy. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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wiltchamberlain says: 

Em không comment được trong mục hỏi và đáp, nên comment ra đây. Các bác có thể giúp em 
kiểm tra PGS.TS Nguyễn Hữu Bảo, nguyên trưởng bộ môn Toán học, phó trưởng khoa CNTT 
trường ĐH Thủy Lợi được không ạ? 

Em hỏi vì tò mò thôi chứ không có ý định đề cử. 

Trang thông tin: fit.wru.edu.vn/index.php?option=com_content& view=arti… 

Em xin cảm ơn JIPV nhiều. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

PGS rất dỏm rồi bác ơi. 0 bài ISI. Chia buồn với thần tượng của bác. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: 

wiltchamberlain: Bác vào đây www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/. Lưu ý: Phải là 
Editor của JIPV và post đúng chổ thì giới thiệu mới được xét. Về câu hỏi của bác, JIPV 
đồng ý với trả lời của Editor tiensu. 

Kỷ luật “nhắc nhở” NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh (thầy bói mù). Lí do: mất bình tĩnh. JIPV 
thực hiện international-standard peer review nên phải chờ kết luận của phản biện. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 
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Tạp Chí Học Giả Gian Dối đều tra tin quan trọng 

www.flickr.com/photos/48922274@N06/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Gửi bác “GS và PGS dỏm VN”: 

Em là Editor à bác. Không thấy các bác thông báo gì nên em hơi bất ngờ chút. Tuy nhiên cũng 
cám ơn ban biên tập tạp chí JIPV. 

Nếu được các bác cho em làm “phản biện” ngành Toán học đi. Em khoái làm phản biện hơn. 
Khoe tý là em cũng đã phản biện khá nhiều bài báo trên các tạp chí “không dỏm” rồi. 

Chờ vài ngày nữa mà các bác không có kết quả của ông Diệp là tôi sẽ tự phản biện đấy. Sốt ruột 
quá. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

wiltchamberlain says: 

Cảm ơn các bác lần nữa. Em sẽ lưu ý thêm. 

Em thấy trang JIPV nhiều bổ ích. Mong các bác ngoài xét duyệt các PGS và GS dỏm thì chịu 
khó phản biện và tranh luận hăng hái, nghiêm túc với nhau về khoa học nước nhà cả quốc tế để 
người đọc như em có dịp tìm hiểu thêm. 

Thú thật em không tán đồng các động thái hiện tại của trang Học Giả Gian Dối Người Việt. Em 
không thấy có lý nào để xem những cái gì đấy của các bạn phía bên kia… là đáng để tâm hơn là 
các hoạt động theo chủ trương đã đề ra trên JIPV, cho nên em không thấy những cái tin tức đấy 
là đáng quan trọng tẹo nào. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

http://www.flickr.com/photos/48922274@N06/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623766324715/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623766756479/�
http://www.flickr.com/photos/35614689@N06/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623891590346/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/35614689@N06/�


@wiltchamberlain: Sao lại nhục mạ Tạp Chí của tớ! Ai mà không thích JIPV, nhưng sao lại nhục 
mạ Tạp Chí của tớ ở đây? Tớ chưa vi phạm quy định của JIPV à! Tớ không bỏ qua được! Đừng 
buộc tớ phải điều tra! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@tiensu: rất hay, tôi thấy phản biện ngành toán rất thiếu nhân lực trong khi đó đề cử cho ngành 
này rất nhiều và thường hay dẫn đến tranh cãi, đề nghị phong bác tiensu là editor phản biện 
ngành toán 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

wiltchamberlain says: 

@TCHGGD: Thế không “tán đồng” tức là “nhục mạ” à, có lý nào như thế bác ơi? 

Mục đích của trang bác có thể là tốt, nhưng phương pháp thì em cảm thấy không hợp lý lắm. Khi 
nào rảnh em sẽ góp ý rõ ràng sau. Mà bác định điều tra cái gì em?  
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@wiltchamberlain: về việc đề xuất tranh luận về khoa học nước nhà cũng hợp lý, chúng tôi sẽ cố 
gắng thực hiện nhưng bạn cũng thông cảm cho chúng tôi vì quỹ thời gian eo hẹp+cộng việc phản 
biện+ việc “đối ngoại” với băng nhóm “định lý vô tận” thì e rằng khó đáp ứng yêu cầu của bạn. 
Tôi có thể giới thiệu một số trang hay cho bạn tham khảo nhé: 
tuanvannguyen.blogspot.com/ 
www.procul.org/blog/ 
blogdonga.blogspot.com/ 
donga01.blogspot.com/ 
trong đó đang diễn ra “cuộc chiến” về trang GS và PGS dỏm: 
donga01.blogspot.com/2010/03/danh-sach-gs-va- pgs-dom-cua-… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV kỷ luật hai bác Tạp chí Học giả Gian dối – TCHGGD và wiltchamberlain. Hình thức: 
nhắc nhở. Hai bác vui lòng đừng cãi ở đây. Bác wiltchamberlain nên góp ý cho TCHGGD 
trên trang riêng của bác ấy, bác so sánh thế làm bên kia tự ái. Bác TCHGGD chưa vi phạm 
quy định, nhưng không nên “cái gì cũng điều tra” như thế, chạm tự ái bác 
wiltchamberlain. Hai người bắt tay nhau đi. Dạo này Board đang chuẩn bị công bố phản 
biện nên mất nhiều thời gian, công sức, mong các bác thương dùm. Managing Editor đã 
nhận được phản biện, đang nhờ một Editor khác kiểm chứng lại trước khi công bố. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

wiltchamberlain says: 

Em xin chịu hình thức kỷ luật, nhưng không có bắt tay bác TCHGGD. Em sẽ góp ý riêng bên 
trang riêng của bác TTHGGD sau. 

Cảm ơn bác inhainha. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

@JIPV: Cảm ơn JIPV đã chỉ bảo, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã hứa là không tranh luận việc của 
bên tôi trên JIPV mà. 

@wiltchamberlain: Tớ xin lỗi, tớ nghi ngờ bác là đồng bọn của … nên tớ quá đáng. Tha thứ nhé! 
Bắt tay cái coi  
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Về ISI, bạn có thể vào đây tra cứu, apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input 
.do?product=… 
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Về các câu hỏi, tôi xin mạn phép trả lời dựa trên hiểu biết của tôi 
Một vài câu hỏi: 
hỏi: -ISI liệu có bao quát được hết các lĩnh vực khoa học, công nghệ trên thế giới không, hay chỉ 
một số lĩnh vực và đó là những lĩnh vực nào? 

trả lời: trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thì ISI bao quát hết kể cả tạp chí về SEX 
cũng có. Còn về lĩnh vực khoa học xã hội cũng có nhưng bao quát hết không thì tôi không rõ. 

hỏi: Liệu tất cả các tạp chí khoa học của các nước, ngoài tiếng Anh có được ISI chú ý không?. 

trả lời: ISI là tập hợp của các tạp chí khoa học có uy tín nhất trên thế giới, mà thế giới thì không 
chỉ có Anh, Mỹ và các nước nói tiếng Anh. Một ví dụ điển hình là Nhật Bản có nhiều tạp chí 
nằm trong ISI và họ chấp nhận cả bài báo bằng tiếng Anh và Nhật. 

hỏi: ISI tiêu chí của ISI có được cả thế giới thừa nhận không, hay cũng chỉ là một số lĩnh vức? 

trả lời: Không phải quốc gia nào cũng có văn bản rõ rang chấp nhận ISI, nhưng ISI là một tiêu 
chí được thế giới công nhận một cách bất thành văn. Khi nộp hồ sơ để xin việc hoặc học thì 
thành tích trong nghiên cứu khoa học được ưu tiên xem xét trước tiên. 

hỏi: Và trong các công bố này ISI có khách quan không, hay họ cũng làm việc có lợi nhuận với 
các nhà xuất bản, các tạp chí của mình? 

trả lời: các tạp chí này đa phần (tôi không dám nói 100% vì tôi không chắc) đều là các tạp chí phi 
chính phủ, không chịu áp lực khác chi phối. Đương nhiên họ phải có lợi nhuận thì họ mới sống 
được chứ. Vậy lợi nhuận từ đâu? Khi bạn nộp bài báo cho tạp chí, sau khi xem xét phản biện nếu 
họ chấp nhận đăng thì bạn phải đóng một lệ phí cho họ. Ngoài ra, tiền bản quyền bài báo này về 
sau sẽ là của họ, cái mà bạn nhận được chỉ là sự công nhận từ họ đại khái kiểu như là: nhà xuất 
bản chúng tôi đã xem xét phản biện và công nhận tính nghiêm túc của công trình anh và đăng 
công trình trên tạp chí của chúng tôi. Nothing more! Tạp chí sống được nhờ vào uy tín của nó 
được tích lũy trong một thời gian dài. Vậy uy tín của nó là cái gì? Đó chính là nhờ những công 
trình nghiêm túc, chất lượng của các nhà khoa học đã nộp bài cho họ gây được tiếng vang trong 
giới khoa học và được trích dẫn nhiều lần. Vì sống bằng uy tín của mình nên các tạp chí có uy tín 
rất kén nhận đăng bài, và tôi cũng nghe chuyện ngoài lề là họ còn thậm chí đưa ra tỉ lệ chấp nhận 
đăng (thường là rất thấp chỉ từ 5% đến 20%). Vậy khó như thế, lại chẳng được quyền lợi vật chất 
gì thì tại sao cứ lao đầu vô đó mà nộp? Xin thưa bởi vì việc có bài đăng trên những tạp chí uy tín 
này nó cũng như là một sự đảm bảo về chất lượng nghiên cứu khoa học của bạn bất chấp bạn có 
nộp bao nhiêu bài ở tạp chí kém uy tín khác. Và việc gây tiếng vang, tạo uy tin sẽ dẫn đến những 
quyền lợi sau này ví dụ bạn có thể dễ xin được dự án hơn, dễ kiếm được một chỗ làm ngon hơn 
… Nói vậy không có nghĩa tạp chí nào cũng thế, cũng có nhiều tạp chí lôm côm lắm và theo bản 
thân tôi thì ISI cũng thượng vàng hạ cám (tổng số tạp chí trong ISI khoảng 5500?), nhưng gần 
như chắc chắn tạp chí nào mà không nằm trong ISI đều là cám ϑ (tạp chí cám không có nghĩa là 
không có bài chất lượng nhé, có nhiều anh phản đối ISI cứ chụp mũ chỗ này, nhưng số bài chất 
lượng là rất hiếm) 



hỏi: Để đạt học vị tiến sĩ, cần phải có thành tích nhất định trong nghiên cứu khoa học, ở đây tôi 
không trao đổi về những yêu cầu về các bài báo đăng quốc tế, mà tôi cho là không cần thiết, vì 
tôi cũng đã gặp nhiều GS nước ngoài không có ngoại ngữ, không hề đăng báo ở nước khác hay 
“quốc tế”. 

trả lời: Vì bạn hiểu lầm từ “quốc tế” là phải bằng tiếng Anh nên bạn hiểu sai. Thường tạp chí bản 
địa sẽ chấp nhận xem xét bài báo gửi đến bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng bản địa. Vì vậy một vị 
GS Nhật Bản cũng có thể ko cần phải nộp báo ra nước ngoài làm gì vì trong nước của họ có 
nhiều tạp chí chất lượng rồi. Nhưng nếu anh GS đó muốn đăng tạp chí ở Mỹ thì anh ấy phải viết 
bằng tiếng Anh chứ viết bằng tiếng Nhật thì ai mà hiểu. 

hỏi: Danh GS hay PGS là dành cho những người làm giảng dạy hay phải đảm nhận giảng dạy, 
với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tào, phát triển khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của họ 
và góp phần phát triển kinh tế đất nước. 

trả lời: Nhiệm vụ cơ bản nhất của một GS hoặc PGS là nghiên cứu khoa học rồi sau đó mới 
giảng dạy. Ở những trường của các nước tiên tiến, không ai tuyển một anh không có thành tích 
nghiên cứu gì mà đi dạy cả. Còn cái cụm từ “phát triển khoa học” của bạn tôi không hiểu lắm. 
GS và PGS thì làm nghiên cứu khoa học, còn phát triển gì gì đó là của các vị đầu ngành. Đó là ý 
kiến tôi như vậy. tôi cũng muốn có nhiều ý kiến hơn về cụm từ “phát triển khoa học” của bạn 
này. Xin các bác cho ý kiến them nhé. 

hỏi: Tôi thiết nghĩ, nhiều GS., PGS của chúng ta đã từng học tập ở nước ngoài, họ đã được các 
nước đó công nhận về học vị, họ đã qua quá trình xét duyệt ở Việt nam, nên họ rất xứng đáng, 
đặc biệt là có nhiều vị trong danh sách mà các anh, chị đã đề cập đến. Nhiều người trong họ vẫn 
có các bài báo, báo cáo khoa học ở nước ngòi, song có thể không nằm trinh danh sách ISI. Tuy 
nhiên, tôi cũng đồng ý là cũng có thể có những trường hợp chưa thật khách quan. 

trả lời: Xin bạn hiểu rõ chỗ này, các cơ sở đào tạo chỉ công nhận họ là tiến sĩ chứ không công 
nhận GS và PGS nhé bạn. Tôi không dám bàn luận chất lượng của những tấm bằng tiến sĩ này 
nhưng theo quan điểm của JIPV thì anh muốn là GS đạt ở VN thì phải hơn được tiêu chuẩn do 
JIPV đề ra. Còn vụ mấy bài báo ở nước ngoài mà không nằm trong ISI thì anh bị lừa dối về chất 
lượng rồi đấy vì không phải ai cũng biết về ISI đâu. Những người đó đánh lận con đen chỉ để lừa 
bịp được người thiếu thong tin thôi. 

hỏi: Tôi cũng chưa thấy ai đó có rất nhiều công trình được đăng ở nước ngoài đã tạo ra được một 
trường phái trong nước. Và cũng rất ít khi thấy các nhà khoa học đó của ta được cơ sở mà các 
anh chị đó từng đến phong “danh dự” vì thành tích nghiên cứu của họ. 

trả lời: Muốn có một trường phái thì phải có người đi đầu và những người đi sau, một mình anh 
nghiên cứu đơn lẽ, những người còn lại chẳng ai quan tâm thì sao thành trường phái được bạn. 
Với một người làm khoa học chân chính thì việc phong tặng này nọ là một sự kệch cỡm và 
không cần thiết, bởi vì cái họ nhận đó là sự công nhận và nể trọng của đồng nghiệp và bạn bè (ở 
nước mình thì không biết sao chứ cái công nhận này sẽ kéo theo nhiều lợi ích về vật chất lắm). 



hỏi: Tôi cũng thấy, phần lớn các công trình đã đăng ở nước ngoài là những công trình nghiên cứu 
mang tính nghiên cứu cơ bản, lý thuyết. Những kết quả đó đương nhiên sẽ góp phần cho “tòa nhà 
khoa học quốc tế” vĩ đại hơn lên, song hỏi rằng có góp gì thiết thực cho nước ta. Tôi nghĩ ở nước 
ta, nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, để thoát ra khỏi sự bảo thủ 
trong đào tạo, để người được đào tạo có thể làm việc được ngay, để đưa được tiến bộ khoa học 
của thế giới vào sản xuất mới là nhứng điều quan trọng, thiết thực. 

trả lời: cái này bạn thấy chưa đúng, nghiên cứu có 2 trường phái là nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn nghiên cứu cơ bản vì nó dễ hơn. ví dụ như Lab 
của tôi hiện đang nghiên cứu về những vấn đề trong Vehicle, những vấn đề nghiên cứu đó đều 
xuất phát từ nhu cầu thực tế (đơn đặt hàng của các nhà công nghiệp) và đương nhiên là những 
vấn đề mới vì nếu không mới thì họ cũng chẳng đặt hàng nghiên cứu làm chi. 
Còn câu hỏi có đóng góp thiết thực gì cho nước ta thì đó là câu hỏi đúng vì đó là do nền công 
nghiệp của chúng ta đã tụt hậu quá xa so với thế giới, những nhà khoa học bài bản đều đang cố 
gắng bắt kịp nền khoa học của thế giới nên có khoảng cách xa so với nền công nghiệp ở nước 
nhà là đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt các nhà khoa học “dừng lại 
đừng đuổi theo thế giới nữa mà đi chậm như chúng tôi nè” được. Vả lại, nền công nghiệp lạc hậu 
cũng là hậu quả của một chính sách về khoa học sai lầm trong một thời gian dài (có thời mà tiền 
thù lao của một bác sĩ phẩu thuật không bằng tiền công của một anh vá xe đạp mà) dẫn đến 
những suy nghĩ trì trệ, méo mó về khoa học của rất nhiều vị mang danh khoa học nữa. và việc 
bạn nghĩ” nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, để thoát ra khỏi sự bảo 
thủ trong đào tạo, để người được đào tạo có thể làm việc được ngay, để đưa được tiến bộ khoa 
học của thế giới vào sản xuất mới là nhứng điều quan trọng, thiết thực.” thì người ta cũng đã 
nghĩ đến rồi và cũng đã bị những kẻ đội lốt làm khoa học phù phép và vô hiệu hóa từ lâu rồi 
bằng những chiêu thức lập băng nhóm bảo kê, cai thầu …, nếu mà bạn đã từng tham gia những 
công trình có cấp tiền của nhà nước thì bạn sẽ thấy rất rõ tình trạng này, gần như 99% (khiêm tốn 
1 chút). 
Thực ra có rất nhiều lĩnh vực ở VN mà chúng ta có thể nghiên cứu và xuất bản công trình ra thế 
giới mà lại phù hợp với điều kiện về công nghệ tại VN nữa, ví dụ như lĩnh vực về nông nghiệp, y 
học, về môi trường, xử lý rác, chất thải, nghiên cứu vật liệu mới,năng lượng mới năng lượng 
sạch, về quy hoạch giao thong, quy hoạch đô thị hoặc rất nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điều khiển tự động, toán ứng dụng trong ngành cơ học, điều khiển tự động 
… Nếu nhà khoa học chúng ta làm việc thực sự thì những vấn đề này đều có thể vừa viết bài trên 
các tạp chí uy tín, vừa giúp ích cho thực tiễn xã hội ở VN 

hỏi: Nói vậy, không phải tôi phủ nhận nghiên cứu cơ bản. Ngược lại, tôi rất quý các công trình 
của các anh chị đó. Chũng ta vần phải nuôi dưỡng các nhân tài đó cho tương lại. Nhiều GS của 
chúng ta không phải không có khả năng nghiên cứu cơ bản, song khi họ vừa phải giảng dạy, vừa 
phải quản lý và giải quyết các vấn đề phát triển ngành chuyên môn trong bối cảnh hiện nay, thì 
đòi hỏi họ có ISI đâu phải là khách quan 

trả lời: nhắc lại giúp bạn, nhiệm vụ cơ bản của PGS và GS chỉ có 2 là nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy đào tạo. Mấy cái việc khác không phải việc của họ. Còn khái niệm “vấn đề phát triển 
ngành chuyên môn” là gì tôi không rõ ý bạn là gì, bạn có thể giải thích lại cho rõ không? 



hỏi: Tôi cũng có lần tiếp xúc với các nhà khoa học đầu ngành của các nước, khi thăm nước họ và 
khi họ đến nước ta. Lúc nghiêm túc, thoải mái họ tâm sự với tôi: Nước bạn nghèo quá, công, 
nông nghiệp lạc hậu quá, nên mặc dù dân tộc các bạn rất thông minh, nhiều người có kết quả cao 
khi thi olympic quốc tế, song họ cũng không thể trở thành nhà khoa học quốc tế. Nghiên cứu 
khoa học là phải để phát triển đất nước, ở nước tôi, các doanh nghiệp chỉ hỗ trợ khoa học, nếu họ 
thấy có lợi cho sự phát triển của mình. Nhiều doanh nghiệp thuê hẳn các nhà khoa học đến làm 
việc trong dự án phát triển của họ. Nhiều công trình các bạn đăng còn mang tính lấp chỗ trống 
khoa học, không có định hướng lâu dài. 

trả lời: những nhận xét như vậy cũng bắt nguồn từ việc viết bài báo lôm côm của các vị khoa học 
đó bạn. mà báo lôm côm thì thường chỉ được đăng ở tạp chí lôm côm thôi. 

hỏi: Trong chúng ta có thể có nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng ‘“đất có lề, 
quê có thói”, tôi rất muốn chúng ta đặt vần đề theo hướng tiến bộ là: làm thế nào để chấn hưng 
được nền khoa học, đào tạo nước nhà; làm thế nào để trẻ em học và chơi tốt hơn, khỏe mạnh 
hơn; làm thế nào để chúng ta đỡ phải làm những việc ‘thừa” — 

trả lời: nếu tôi có quyền thì tôi sẽ hành động theo cách khác, còn tôi chỉ là kẻ không quyền hành 
gì, kêu gào mãi cũng đau cổ khát nước rồi nên tôi sẽ hành động theo cách của tôi. Tôi cũng rất 
hy vọng rằng trong tương lai, đến một thời điểm nào đó thì JIPV trở nên thừa thãi (hết dỏm để 
xét rồi ) 
Đôi lời tâm huyết muốn trao đổi với bác. Tôi rất muốn nghe ý kiến của các thành viên khác về 
vấn đề này vì đây là vấn đề rất hay. Xin cám ơn. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

yeukhoahoc says: 

Nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ của GS, PGS. Không thể khuyến khích sinh 
viên học tập, sáng tạo nếu người thầy không biết sáng tạo (nghiên cứu khoa học nghiêm túc). 
Nhiều giảng viên đại học hiện nay chưa chú trọng nghiên cứu khoa học, thử hỏi việc giảng dạy 
có chất lượng ? Họ giảng dạy theo kinh nghiệm, thuộc sách, thậm chí họ không biết những vấn 
đề thời sự của chuyên môn mình giảng dạy vì họ không nghiên cứu khoa học. 
Về tiêu chí ISI, tôi xin có ý kiến thế này: hiện nay nông dân sản xuất sản phẩm rất quan tâm sản 
phẩm của họ như tôm, cá…có xuất khẩu vào các thị trường không, và vì vậy họ tuân theo các 
tiêu chí chất lượng của các nước nhập khẩu, WTO. Các GS, PGS là các trí thức hàng đầu chẳng 
nhẽ chưa cần hội nhập vào sự phát triển của khoa học thế giới ? 
Nếu ta cứ đưa ra tiêu chí riêng, mẹ hát con khen, liệu có nâng mình lên được không? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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TS tinh thuong men thuong says: 

Tôi có ông anh chỉ là 1 nhân vật quèn, chuyên đi hầu hạ, phục vụ người khác trong các cuộc họp 
xét duyệt đề tài NC cấp cơ sở. Nhều khi gặp, anh ấy bực bội nói, chẳng hiểu sao mấy tay giáo sư 
giáo siếc ở ĐH ko bày bảo cho NCS của bọn chúng cách viết 1 đề cương NC? Sao mà mấy TS 
tương lai có thầy bà đầy đủ, đi tây đi tàu như đi chợ, mà làm cái đề cương NC cấp Vệt nam cũng 
tệ như thế! Ko thể ngửi được! Hỏi ra mới biết, 1 số cán bộ trong cơ quan anh ấy đang đi học 
NCS/cao học. Khi trình đề cương NC ở trường, đã đợc trường thông qua rồi, bèn mang cái đề 
cương ấy về trình lại ở cơ quan, coi như làm 1 NC cấp cơ sở, để cơ quan cấp tiền (ko nhiều lắm, 
hỗ trợ thêm thôi) để có thêm 1 khoản làm đề tài, luận án. Cơ quan anh ấy phải lập hội đồng xét 
duyệt ĐT cấp cơ sở, HĐ chủ yếu là những người có kinh nghiệm chuyên môn và 1 số (đặc biệt là 
phản biện) có kinh nghiệm làm NC. Nhiều ĐC ở trường ĐH đã thông qua, thậm chí làm NC gần 
xong, nhưng không qua được ở HĐ cơ sở của cơ quan ấy. Khi góp ý thì NCV chính vẫn chưa 
hiểu rõ về thiết kế NC, về các viết ĐC, về đủ thứ.Thế là anh tôi thắc mắc, rằng tại sao ở bộ môn, 
ở trường ĐH, ĐC ấy lại được thông qua? Và anh ấy cho rằng, ông thầy hướng dẫn các NCS/ học 
viên SĐH ấy có lẽ cũng chẳng biết về NCKH là như thế nào, nên đã ko thể hướng dẫn HS của 
mình viết 1 cái ĐC đúng chuẩn. Và ko chỉ ông thầy, mà cả cái hội đồng xét ĐC (là buổi thi ĐC 
đấy) của trường ĐH (toàn các GS/PGS/TS cả) cũng như thế. 
Tôi nghĩ NCS ko có lỗi, mà họ chỉ là sản phẩm của mấy vị dỏm mà cái web này đang xét phong 
đấy thôi. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin cảm ơn các bác đã nêu vấn đề. Cảm ơn Editor inhainha đã cho ý kiến rất khoa 
học, xác đáng. 

Tuy nhiên, JIPV xin lưu ý thêm: 

1. Không phải tạp chí ISI nào cũng thu tiền của tác giả khi đăng bài. 

2. JIPV không yêu cầu GS, PGS VN phải đạt tiêu chuẩn do JIPV đề ra. GS, PGS VN có 
tiêu chuẩn riêng. Mỗi tiêu chuẩn có mục đích riêng. Mục đích JIPV khi đề ra tiêu chuẩn 
của JIPV: GS, PGS dỏm theo chuẩn JIPV rất khó đào tạo ra thạc sĩ, tiến sĩ chất lượng. Tuy 
nhiên cũng có thể có các ngoại lệ. 

Thật ra JIPV chưa hiểu mục đích của tiêu chuẩn GS, PGS của GS rất dỏm Nguyễn Thiện 
Nhân là gì? JIPV chỉ quan tâm hiệu quả, không quan tâm khẩu hiệu. 

Editor inhainha nên cách các đoạn ra để mọi người dễ theo dõi. 

Vấn đề Editor TS tinh thuong men thuong nêu là xu hướng rất nguy hiểm và hiện tại rất 
phổ biến. 
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JIPV cảm ơn các bác. Chúc các bác vui. 
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hat_cat says: 

@LEMINH1965 

Trên các nước tiên tiến, một TS (Dr.) khi apply vào một vị trí của một khoa nào đó của một 
trường ĐH, thì hội đồng khoa học sẽ dựa trên CV của họ để đánh giá (tất nhiên phải nhiều công 
trình trên ISI, vì hàng chục, hàng trăm ứng cử viên cho 1 vị trí đó). Khi được nhận, thì ngay lập 
tức họ sẽ được gọi là Assistant Professor. Sau đó, với nhiều năm nghiên cứu, họ phải có nhiều 
công trình khoa học khác, thông qua hội đồng khoa học xét duyệt họ sẽ được phong thành 
Associate Professor rồi đến Full Professor. Đây là quá trình đòi hỏi những ứng cử viên này 
không ngừng nghiên cứu và công bố công trình của họ trên các tập chí thuộc ISI. Bên cạnh các 
GS thì các trường ĐH vẫn có những người giúp đỡ GS trong việc phụ giúp giảng dạy như hướng 
dẫn giải bài tập hay chấm bài tập… Những người này thường là Postdoc hay PhD students, hoặc 
có nơi sử dụng cả Master Students ( được trả tiền tính theo giờ) để giúp GS trong những việc 
này. Cho nên bạn có thể nghe một số sinh viên VN nói rằng họ đang dạy ở một ĐH này ở USA 
hay ở ĐH kia ở châu Âu là thế, thật ra họ chỉ là các người giúp việc cho GS, để GS có nhiều thời 
gian tập trung để nghiên cứu hơn mà thôi. 
Tất cả trường đều hướng đến các chuẩn mức quốc tế để phong GS không như ở VN. Đồng ý rằng 
cách đây hơn 15 năm, vấn đề thông tin là một rào cản, thì việc viết và gửi bài để được phản biện 
và nếu đạt thì sẽ đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín là khó khăn. Chứ đến bây giờ nếu chỉ dựa 
vào các lý do đó là hoàn toàn không đúng, là ngụy biện. Vấn đề là chỗ này: nhiều GS và PGS 
VN khi bảo vệ công trình của mình thì cứ cho là hay, là mới, là nhất (tự tung hô), thì tại sao 
không viết bài để gửi đăng báo quốc tế. Thật ra chính họ cũng tự biết là số liệu do bản thân họ 
làm ra cũng chẳng ra gì, toàn đồ dỏm, hay đồ chép lại nên họ đâu dám gửi đăng. Sự bất lực về 
công bố công trình khoa học trên tạp chí Quốc tế khiến họ sử dụng quyền “cả vú lấp miệng em” 
bày ra các tiêu chuẩn này nọ chẳng giống ai để tự phong cho nhau. Một số TS trẻ khác (không 
ít), cũng a dua chạy theo, rủ nhau chép sách, làm cho đủ các thứ dỏm mà được gọi là công trình 
khoa học ở VN để mau chóng được gia nhập vào đội ngũ này. Đội ngũ này càng đông thì họ 
càng đồng ca hát bài hát “đất có lề, quê có thói” để bảo vệ quyền lợi cho mình. Vả lại có ai tự 
chửi mình đâu, nên họ cố khăng khăng bám víu vào đó mà sống mà làm đề tài khoa học… 
Trang JIPV này với mục đích làm sáng tỏ (lòi mặt chuột) các cá nhân đó, và họ lấy ISI để đánh 
giá là hoàn toàn khách quan và có khoa học. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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Admin@: JIPV không chấp nhận Spams (post một bài trong nhiều mục). JIPV có trách 
nhiệm với các trao đổi trên JIPV nên rất mong các bác thận trong. Hiện tại có một bác đã 
spam, JIPV không có thời gian xóa bài. Có thể bác này sẽ bị block. Vậy Editors, Guest 
Editors nào đã tranh luận với Guest Editor LEMINH1965 thì nên copy các vấn đề mà 
LEMINH1965 đã nêu vào bài viết của mình, chọn Edit và post nội dung vào phần tranh 
luận tương ứng. Một khi nick bị block thì toàn bộ comments của nick sẽ bị xóa một cách tự 
động, và các bài trao đổi bị trơ ra rất khó coi. 

Cảm ơn các Editors and Guest Editors. Chúc các bác vui. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

theo tôi nghĩ bác nên mail cho thành viên này và cho thời gian vài ngày để xóa bài, nếu sau thời 
gian đó vẫn chưa xóa thì có thể block cũng được, vì đây là thành viên mới nên có nhiều chỗ 
người ta chưa biết, mong bác nhẹ tay 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Tôi chỉ xin lưu ý với Anh/Chị LEMINH1965 là “công trình đăng ở nước ngoài” không đồng 
nghĩa với công trình tốt. 

Anh/Chị có thể vặn lại tôi là: Vậy thế nào là một công trình tốt? Trả lời: Định nghĩa hợp lý nhất 
mà chúng tôi có là: “công trình tốt”=”công trình được ISI thống kê”. 

Trân trọng, 
Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Ba noi MuCho says: 

Các bác cho hỏi, JIPV có đánh giá các GS/PGS spam bài báo trong các Special Issues của tạp chí 
quốc tế (kể cả ISI), thường gắn với các kiểu hội thảo quốc tế tổ chức ở Việt Nam không vậy? 
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Nếu có thể, tôi hy vọng các bác phong thêm danh hiệu Spam bài báo cho các GS với ạ. Xin chân 
thành cám ơn. 
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TCHGGD [deleted] says: 

Tớ vừa điều tra ra vụ lớn nhất từ trước đến nay và phong thêm GS gian dối Nguyễn Hoa 
Thịnh: 

www.flickr.com/photos/48922274@N06/ 

(có văn bản hẳn hoi, không đúng không lấy tiền) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Thông báo khẩn: JIPV sẽ block Guest Editor LEMINH1965. Lí do: tiếp tục spam bài sau 
khi bị nhắc nhở. Editors, Guest Editors nào đã trao đổi về bài của LEMINH1965 xin vui 
lòng copy các câu hỏi của LEMINH1965 vào bài viết của mình. Toàn bộ post của 
LEMINH1965 sẽ bị xóa tự động ngay khi nick bị block. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Giao su that says: 
Gs. Diệp tuy không có bài đăng trên tạp chí hàng đầu ngành toán như Gs. Ngô Việt Trung, và 
theo thống kê của tôi, Gs. Diệp cũng không có đủ 10 bài ISI nhưng Gs. Diệp có 1 bài trên tạp chí 
đầu chuyên ngành Đại số và 1 bài trên tạp chí đầu lĩnh vực K-Lý thuyết, các bài này đều do ông 
thực hiện, Kuku (hồi đó là phó khoa toán ICTP) mời ông sang để ông cho đứng tên trong 2 bài 
này. Tôi đã tiếp xúc với Gs. Diệp và biết ông là người hiền lành. Vì thế hội đồng học hàm dỏm 
phê bình nhẹ nhàng thôi nhé 

———–> xin các bác phản biện cho ý kiến về chất lượng 2 journal editor Giaosuthat đã đưa ra, 
nó có thật là tạp chí đầu ngành hay không?. Cần làm rõ vấn đề này để tránh mấy anh bên ngoài 
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đả kích 
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bsngoc says: 

@Tạp chí Học giả Gian dối – TCHGGD: 

Vụ ông NHThịnh và lá thư mà bác chụp hình đã được bác PDChính và bác NVTuấn phản hồi 
ngay lúc đó. Bài của bác Chính tôi không tìm được nữa vì web Tia Sáng bị đóng cửa, nhưng bài 
của bác Tuấn thì còn lưu lại trên blog của bác ấy ở đây: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/02/nen-nhuong -buoc-cho-he… 

Các bác GS/PGS ta tự tạo ra tiêu chuẩn cho … họ. Bác Thịnh là một người như thế. 

bsn 
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hat_cat says: 

@ all: 
Tôi đồng ý với GS và PGS dỏm JIPV về nick LEMINH1965: Post một bài vào nhiều chỗ quá. 
(chắc theo phong cách đăng cùng nội dung 1 bài ở nhiều tờ báo khác nhau để tính điểm  
Với lại đây là mục để xét cho ông Do Ngoc Diep (DND), sao mà nhiêu thông tin không liên quan 
cũng vào đây. Ý kiến phản biện cho DND đã đến khoảng gần 40 nhưng tính ra chỉ có một ít 
comment về ông DND thôi. Tôi cũng có 1 bài post không liên quan đến ông DND ở đây ( + bài 
này nữa là 2). Sorry. 

Thân Chào. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

@bsngoc: Tớ cảm ơn bác. Tớ đã post bài của ông Tuấn lên tạp chí của tớ. 
www.flickr.com/photos/48922274@N06/. 
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Nhân đây Tạp chí Học giả Gian dối xin phong cho ông Tuấn là Giáo Sư-Đại Hiệp Sĩ-Nhà 
Hiền Triết Nguyễn Văn Tuấn. 

@hat_cat: Đồng ý. Tớ chỉ spam về thông tin điều tra thôi. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

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

Cảm ơn JIPV nhiều. Phản biện thật công phu. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao tôi bị một anh 
(chưa viết xong luận án PhD, nhưng lại là admin của cái gọi là Pi ếch đi vi en) chửi rủa tôi trong 
một thời gian dài: www.flickr.com/photos/48187765@N03/ 

Theo phản biện thì 

Mr Diệp có 6 ISI, toàn tạp chí cuối bản 

Kết quả nghiên cứu không có gì là “ghê gớm” 

Đăng nhiều bài được mathscinent liệt kê, mà người ta gọi là “trên vàng, dưới cám” ISI có thể là 
vàng, còn lại là cám. Mr Diệp giáo dục học trò kiểu gì mà chả hiểu vàng, cám trên mathscinent, 
nhưng giỏi cái thói hung hăng. 

Nhiều bài dạng cám của Mr Diệp thì bị cho là có vấn đề. Thế mới biết! 

Lại còn bảo kê cho luận án dỏm. Pó tay chấm canh chua. 

Như thế Mr Diệp là giáo sư kém rồi……… 

Nói bảo kê thì hơi quá, tôi thấy nên phong thêm danh hiệu “che chở” luận án dỏm. 

Vấn đề NCS không thể bảo vệ luận án với 2 bài ISI là hơi bất thường ở VN. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Bác ở trên nói có lý, nhưng lưu ý bác 1 điểm này: ISI cũng thượng vàng hạ cám lắm (điển hình là 
một số tạp chí GS Diệp gửi bài, nói lại cho rõ là tạp chí cám cũng không có nghĩa bài của GS 
Diệp cũng thế nha, em sợ bị “chụp”,”hốt” lắm rồi), nhưng Mathscinet thì cám còn nhiều hơn 
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nữa. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

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

Tình hình căng nhỉ? Không phải ISI là cảm rồi, trong ISI cũng có cám luôn sao? 

Theo Mr Phản biện thì cái mathscient kê đến 18000 tạp chí toán, còn ISI chỉ chọn 465 trong tổng 
số 18000. Kinh quá. 

Vậy ai thích ăn cám thì cứ nê lưng ra mà kông bzố trên 17535 cám. 

Với một công trình rác, cứ kiên nhẫn gởi vài ngàn lần chắc cũng có tạp chí nhận đăng? 

Giờ tôi mới biết ĐỘNG CƠ PHÍA SAU của việc ông Zũng và anh gì đó ra sức nhục mạ JIPV, 
còn tập hợp băng nhóm lại gây sức ép để Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Đông Á xóa bài viết rất 
đúng về JIPV. 

Ông Zũng không biết có vấn đề gì về thần kinh hay không? Sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Chắc 
cũng có “động cơ, động kéo” gì đó. 

Pó tay chấm canh chua. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

trời, bác lại lôi ông Zũng vô đây nữa rồi, bác có thể nói bên tạp chí của bác rồi post link lên, chứ 
bác post khơi khơi như vậy lại sẽ bị chụp 2 tạp chí là 1 cho mà xem =)) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Ba noi MuCho says: 

Gần đây GS. Hồ Tú Bảo có viết một bài tổng quan về đánh giá khoa học. 
Em post lên đây, hy vọng nó có thể giúp ích ít nhiều thêm cho các bác JIPV. 
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www.jaist.ac.jp/~bao/Writings/DanhgiaNghiencu u.pdf 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Nhiều bạn bè nói với tôi là ông Diệp này cũng thuộc hàng đỉnh ở Viện Toán Học cho nên lâu nay 
mình cũng nghĩ ông này được đây. Sau khi xem xong phản biện trên thì tôi thất vọng toàn phần 
về ông này. 

Thực ra tôi đã một lần “hơi” thất vọng về ông này rồi. Hồi đó mình đang là sinh viên có nghe 
ông giảng bài ở trường DHKHTN, bằng tiếng anh hẳn hoi nhá. Ối giờ ông nói to khủng khiếp mà 
ngữ pháp sai be bét. Mình nghe được một tý bỏ ra ngoài uống trà. 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Tôi cũng khá thất vọng khi xem phản biện về GS Diệp (trước đây tôi nghĩ ông là chuyên gia đầu 
ngành về Đại số của Việt Nam). Nhưng đành phải chấp nhận sự thật thôi. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV @ Editor tiensu: Bác xem Quy định của JIPV: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/. 

Bác đã xin làm Editor và đã được the Board chấp nhận thì bác hiện là Editor của JIPV. 
Theo nguyện vọng của bác, Editor tiensu đã được phân công vào Ban Toán (ban phức tạp 
nhất). Lưu ý là mọi phản biện đều được the Board đọc lại trước khi công bố. 

JIPV chúc các bác vui. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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Tiên Sư says: 

Em xin nhận trọng cách cao cả các bác giao phó (hehe nghe hoành tráng quá!). Tuy nhiên em 
cũng nói trước là mỗi tháng em chỉ nhận phản biện tối đa một ứng cử viên thôi. 

Làm được bài nào thì làm cho nó đàng hoàng chứ nhiều bài mà toàn rác cả mất công người khác 
đi hốt mệt lắm. 

Tiên Sư. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Chỉ cần một “bài” này thôi, Journal of Incompetent Professors in Vietnam – Tạp Chí Giáo Sư 
Dỏm Việt Nam đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học của đất nước: 

a. Các nghiên cứu sinh tương lai sẽ phải cân nhắc khi chọn ông Diệp làm thầy hướng dẫn. 

b. Là ví dụ điển hình cho mọi người thấy JIPV không phải là tạp chí chỉ biết “số lượng”, té ra khi 
JIPV phản biện về chất lượng thì các vị dỏm bị ê mặt nhiều hơn. Do đó tôi thấy ai lên án JIPV 
chỉ biết số lượng là hơi bị dại. 

c. Tôi nghĩ Hội đồng học hàm của ông Nhân nên tham khảo cách làm việc cuả JIPV để hạn chế 
bớt giáo sư, phó giáo sư dỏm, giảm bớt những người chỉ biết ôm danh mà không cống hiến gì 
cho khoa học. Phải trả lại cái thực cho chức danh GS, PGS, đây là những trọng trách to lớn cho 
sự nghiệp khoa học, phát triển của đất nước, không phải là đồ trang sức rẽ tiền cho những người 
háo danh rỏm. 

……………………. còn rất nhiều điều phải nói thông qua bài phản biện này. 

Sao chưa thấy ai lên tiếng bảo kê cho ông Diệp. Đến giờ tôi chỉ thấy một số người chỉ mù quáng 
đến mức điên cuồng để bao che cho các giáo sư dỏm đang làm quan. 

Cá nhân tôi thấy khi nói đến khoa học là không nên phân biệt quan chức với không quan chức, 
chỉ phân biệt thật và dỏm. Các vị quan chức thì càng phải gương mẫu. 

GS, PGS là để làm khoa học, chứ đâu phải làm giấy thông hành cho việc thăng tiến. Tôi thấy 
mấy ông Thủ tướng, Chủ tịch nước thì chỉ có bằng đại học thôi, đâu thấy GS Nguyễn Tấn Dũng 
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hay PGS Nguyễn Minh Triết đâu? Thật ra quan chức mà có thêm hàm GS, PGS thật thì càng tốt, 
nếu dỏm là rất nguy. 

Do đó tôi thấy sẽ rất mù quáng nếu ai đó nại ra mấy vụ tranh chức tranh quyền ở đây. Còn nếu 
dùng quyền lực để chứng tỏ ta đây là “đồ xịn” thì tôi cho rằng xã hội Việt Nam sẽ trở nên um 
ám, khi mà các “Tú Xương” thời hiện đại bị “khớp miệng”; mà nếu như thế thì các GS, PGS 
dỏm của ta chẳng khác gì mấy em học trò ngỗ nghịch đánh nhau khư vừa rồi. Tôi tin tưởng là 
điều tồi tệ này sẽ không xảy ra vì nhà nước đang kiêu gọi cải cách giáo dục, phát triển khoa học, 
đưa nước ta vào top 20, rồi còn nhiều đại học đẳng cấp quốc tế,…. 

Nếu được như thế thì các quan chức với danh dỏm “không tự bắn vào chân mình” hay “không nã 
một phát vào lịch sử” gì đó. Đó là theo cách nói của một anh hải ngoại đang lập bè lập phái bảo 
kê dỏm, lại còn tự tung hô là nhà khoa học hàng đầu của VN trong khi chưa thấy có bất kỳ công 
trình nào nghi địa chỉ Việt Nam, còn nổ về việc tổ chức hội nghị, hướng dẫn gì đó thì hơi tầm 
thường vì rất nhiều người Việt thành công ở nước ngoài đã và đang làm như thế và có người còn 
làm nhiều hơn thế – họ làm trên tinh thần yêu quê hương chứ không phải để nổ. Cách ăn nói lếu 
láo này đã xúc phạm nhiều nhà khoa học nghiêm túc đang làm việc trong nước với những công 
trình hàng đầu với hàng loạt bài tạp chí top 10 – có không – theo JIPV thì tôi thấy có nhiều đấy. 
Theo bạn bè thì anh hải ngoại này chỉ có 1 bài trong top 10 với vài trích dẫn, trong khi có một 
anh PGS “ốm yếu” đang làm việc trong nước với hàng loạt bài top 10 – có xúc phạm không – 
theo tôi là có đấy. 

Khi đánh giá khoa học là phải dẹp quyền lực sang một bên: có công trình thì ok, ngược lại 
thì……. 

Còn ai bảo ở Việt Nam không thể làm khoa học được thì hơi bị mù đấy, mà đã mù thì khó thoát 
khỏi dỏm. Chỉ có điều là làm khoa học nghiêm túc ở Việt Nam hơi bị khó vì khoa học dỏm nhiều 
quá, lại còn “đa đề” nữa, lại còn bọn bảo kê khoa học dỏm đến từ hải ngoại nữa. Và mọi người 
trong nước đang đấu tranh cho một môi trường khoa học nghiêm túc, công bằng, và đa số Việt 
Kiều yêu nước cũng đang góp sức cho một Việt Nam phát triển (chứ không phải bảo kê dỏm để 
“kéo lại” như một hay một số anh, tự tung hô là hàng đầu, nhưng thật ra không bằng vài chục 
phần trăm của một PGS “ốm yếu” đang làm việc trong nước, như đã đề cập). 

Mong mọi người sớm sáng mắt ra. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Khi đánh giá khoa học là phải dẹp quyền lực sang một bên: có công trình thì ok, ngược lại 
thì…….lên đây ngồi. (Nói thay bác Tuanngoc)  
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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TCHGGD [deleted] says: 

Ha ha ha! Bác Tuan Ngoc viết một bài hay nhất từ trước đến nay (so với các bài của bác), bài 
này có thể xem là “nã một quả trứng hột vịt quá hạn sử dụng” vào mặt anh bạn hải ngoại đang 
bảo kê khoa học dỏm một cách kếu láo. 

Nhưng bác đã quên công tra cứu của tớ và bác inhainha, hãy xem: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

Chính tớ và inhainha đã phát hiện ra hàng loạt nhà khoa học hàng đầu đang làm việc ở trong 
nước, hầu hết đều “vô danh”, một PGS “ốm yếu” là do tớ phát hiện chứ ai, coi ốm yếu chứ có 
trên 10 bài top 10. Như vậy cái anh mà tớ đang giáo dục về sự trung thực nên học hỏi kinh 
nghiệm của ông PGS “ốm yếu” do tớ phát hiện. 

Nói như vậy để thấy bác Tuan Ngoc đã không cite “kết quả nghiên cứu” của tớ và inhainha. Cái 
này có “gian dối” trong nghiên cứu không? 

Muốn làm theo kiểu “ta đây” thì phải tầm cỡ như Giáo Sư-Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Nguyễn 
Văn Tuấn hay Đại Hiệp Sĩ-Nhà Hiền Triết Đông A mới phải, nhưng mấy người tầm cỡ thì ít ai 
lếu láo, chỉ có dạng mới lên tới đáy ao thì linh tinh thôi. 

Mới 1 bài top 10 với vài trích dẫn mà đã tỏ ra ta đây là ghê gớm thì hay nhỉ, tra wiki tiếng anh thì 
không thấy nghĩa là chưa là gì trên thế giới, mà lại còn gian dối và hỗn xược mới chết chứ, hết 
thuốc trị rồi. 

Tổng Biên Tập Tạp Chí Học Giả Gian Dối – chuyên nhận công bố những gương xấu trong khoa 
học. 
Liên hệ: www.flickr.com/groups/1434755@N22/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Hai bác Tuanngoc và TCHGGD viết bài hay thật. Nghe cũng hơi nhột nhột thế nào ấy. 

Tôi thì thích nói cụ thể hơn. Có phải bác đề cập đến ông PGS “ốm yếu” này không? 

www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh& l=0&y=20… 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623509000309/�
http://www.flickr.com/groups/1434755@N22/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623920653036/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.iop.vast.ac.vn/theor/view.php?t=cbkh&l=0&y=2010&nn=0&uid=35�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


Cảm ơn các bác đã phát hiện ra một tấm gương sáng như thế. Một PGS trong nước mà công bố 
kết quả như thế thì thật là đáng nể. 

Tôi nghĩ cái anh bạn hải ngoại gì đó là thuộc loại “hiếm” vì hầu hết Việt Kiều rất yêu quê hương, 
ai cũng muốn đóng góp cho quê hương. Rất khó tìm ra những Việt Kiều bất lương như thế: bảo 
kê khoa học dỏm là tội ác đối với dân tộc, là bất cẩn, là nã một phát vào lịch sử, là tự tát vào mặt 
mìnhh, là coi trời bằng vung, là hành vi vô văn hoá (v v h). Không ai điên rồ như thế. 

Mấy bác đề cập bài top 10 của anh bạn (kí hiệu: VVH), thì tôi thấy đó cũng là tạp chí tốt. Tuy 
nhiên hiện nay không phải là số 1. Bên Toán, hiện nay số 1 theo ISI là CPAM, theo AMS là 
JAMS. Nói chung tạp chí top 10 là tốt, sự khác biệt giữa JAMS, AM, IM, CPAM không nhiều 
(theo thiển ý của tôi). 

Tuy nhiên, so với sức làm việc của ông PGS “ốm yếu” trong nước với trên 10 bài top 10 thì tôi 
thấy hơi xấu hỗ cho anh VVH. Tôi nhớ có lần anh này đã viết bài “nhục mạ” (tôi dùng ” ” vì tôi 
và đồng nghiệp tôi cảm nhận như thế, còn cái động cơ phía sau của anh là gì thì anh ta tự biết) 
khoa học trong nước, nhưng bây giờ tôi thấy anh bạn này đã bộc lộ rõ bản chất, rất đáng lên án. 

Trước đây tôi có đọc một bài anh VVH viết “ca ngợi” mấy ông thầy cũ nhân dịp họ “được” tiếp 
tục “nằm” trong HĐHH ngành Toán, và có một ông nguyên giữ chức mà bố vợ anh ta từng giữ. 
Nay tôi thấy các ông đó đã được JIPV “công bố”. Như vậy tôi cho rằng JIPV đã nã một phát vào 
mặt anh ta. Kết quả là anh VVH trở nên điên cuồng. 

Việc bảo kê dỏm cho quan chức là tốt (by definition), nhưng nếu anh bạn VVH còn chút ít lương 
tri của một người bình thường thì anh cũng nên đứng ra bảo vệ cho anh Đỗ Ngọc Diệp vì tôi thực 
sự anh Diệp khá hơn nhiều so với những người mà anh VVH bảo kê, cho dù anh Diệp không có 
chức vụ gì. 

Thêm nữa anh “tuyên truyền” mọi người MathScinent “chính xác hơn” là anh đã vô tình tiếp tay 
cho tiêu cực trong Toán học ở trong nước. Anh viết “chính xác” một cách mơ hồ như thế thì thật 
là nguy hiểm, và hậu quả là có một đồng bọn của anh đã sử dụng MathScinet để đi chửi bới “hết 
đầu trên tới xóm dưới”. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Mấy bác đang nói ông hải ngoại được đề cập ở link này phải không? 

www.flickr.com/photos/48187765@N03/4465279354 / 

Em mới đọc blog của ông ấy. Mấy bác lên án ông ấy là đúng, ông ấy chỉ có thể lừa mấy người 
nhẹ dạ, dỏm và thiếu thông tin thôi. Có thể ông này hết chuyện làm rồi, sao mù quáng thế. Sao 
chỉ nghĩ quyền lợi của băng nhóm mà không nghĩ cho nền khoa học của đất nước. 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553/comment72157623926427250/�
http://www.flickr.com/photos/49405532@N02/�
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http://www.flickr.com/photos/49405532@N02/�


Thương thầy, thương bạn thì tốt, nhưng bao che cho cái dốt, cái xấu là hoàn toàn sai, nguy hiểm 
cho xã hội. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

N.T. An says: 

Bổ sung ý kiến bác vuhuy: ở đây này: 

www.flickr.com/photos/48922274@N06/4481047555 / 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ “ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

aiquoc says: 

Đề nghị đưa bác Ziep này ra khỏi JIPV vì bác này có it nhất 10 (mười) bài sau đây ở ISI : 

1. 
The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum normalizer of 
SU(1,1) in SL(2,C) 
Author(s): Diep, DN 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-
367 Published: 2004 

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry 
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W 
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND 
APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference 
on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: 
Hanoi, VIETNAM 
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3. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group 
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: 2000 

4. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras 
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ 
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: 1999 

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE 
GROUP 
Author(s): DO, NZ 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982 

6. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE 
REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-
SUBGROUPS 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982 

7. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS 
AND QUANTIZATION 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980 

8. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA 
MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978 

9. 
Dô Ngoc Ziêp 
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. 
Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45 

10. 
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of 
the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. 
Douglas) 22D25 (46L05) 

CẦN LƯU Ý hai bài só 9 và 10 (vì viêt bằng tiễng Fap va Nga ở trên các tạp chí thay đổi tên 
sang tiếng Anh nên tìm kiếm thật là mất công) như sau: 



Bài 9: 
Journal C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B bằng tiếng Fap, được đổi tên thành Comptes Rendus 
Mathematique là tạp chí SCI và của 
the French Academy of Sciences! 
Vào nơi đây sẽ thấy 
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/600… 
Publication History: Formerly known as Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series I 
– Mathematics 
và vào đây 
www.sciencedirect.com/science/journal/1631073 X 

bài số 10 thì vào đây sẽ thấy tạp chí này tên tieng anh là gì 
www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html ?jc=FUNAA 
Functional Analysis and its Applications 
Translation of Funkcional. Anal. i Prilo\v zen. , Funktsional. Anal. i Prilozhen. and Funktsional. 
Anal. i Prilozhen. 
và là SCIE. 

Tóm lại là bac Ziep co it nhất 10 bài o ISI. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Posted 5 weeks ago. ( permalink ) 
view profile 
aiquoc says: 

Đề nghị đưa bác Ziep này ra khỏi JIPV vì bác này có it nhất 10 (mười) bài sau đây ở ISI : 

1. 
The noncommutative Chern-Connes character of the locally compact quantum normalizer of 
SU(1,1) in SL(2,C) 
Author(s): Diep, DN 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 361-
367 Published: 2004 

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry 
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W 
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND 
APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference 
on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: 
Hanoi, VIETNAM 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600301/description#description�
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3. Title: Non-commutative Chern characters of compact quantum group 
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ 
Source: JOURNAL OF ALGEBRA Volume: 226 Issue: 1 Pages: 311-331 Published: 2000 

4. Title: Noncommutative chern characters of compact Lie group C*-algebras 
Author(s): Diep, DN; Kuku, AO; Tho, NQ 
Source: K-THEORY Volume: 17 Issue: 3 Pages: 195-208 Published: 1999 

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE 
GROUP 
Author(s): DO, NZ 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982 

6. Title: IDEALS OF COMPACT TYPE ASSOCIATED WITH A CLASS OF IRREDUCIBLE 
REPRESENTATIONS INDUCED BY CCR-REPRESENTATIONS OF NORMAL-
SUBGROUPS 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 294 Issue: 5 Pages: 189-192 Published: 1982 

7. Title: CONSTRUCTION OF THE UNITARY REPRESENTATIONS BY USING K-ORBITS 
AND QUANTIZATION 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L ACADEMIE DES 
SCIENCES SERIE A Volume: 291 Issue: 4 Pages: 295-298 Published: 1980 

8. Title: STRUCTURE OF TYPE-1 C-ALGEBRAS 
Author(s): ZIEP, DN 
Source: VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 1 MATEMATIKA 
MEKHANIKA Issue: 2 Pages: 81-87 Published: 1978 

9. 
Dô Ngoc Ziêp 
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. 
Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45 

10. 
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of 
the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. 
Douglas) 22D25 (46L05) 

CẦN LƯU Ý hai bài só 9 và 10 (vì viêt bằng tiễng Fap va Nga ở trên các tạp chí thay đổi tên 
sang tiếng Anh nên tìm kiếm thật là mất công) như sau: 



Bài 9: 
Journal C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B bằng tiếng Fap, được đổi tên thành Comptes Rendus 
Mathematique là tạp chí SCI và của 
the French Academy of Sciences! 
Vào nơi đây sẽ thấy 
www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/600… 
Publication History: Formerly known as Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series I 
– Mathematics 
và vào đây 
www.sciencedirect.com/science/journal/1631073 X 

bài số 10 thì vào đây sẽ thấy tạp chí này tên tieng anh là gì 
www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html ?jc=FUNAA 
Functional Analysis and its Applications 
Translation of Funkcional. Anal. i Prilo\v zen. , Funktsional. Anal. i Prilozhen. and Funktsional. 
Anal. i Prilozhen. 
và là SCIE. 

Tóm lại là bac Ziep co it nhất 10 bài o ISI. 
Posted 7 hours ago. ( permalink ) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Bác aiquoc bảo những bài sau thuộc ISI là không đúng: 

2. Title: Riemann-Roch theorem and index theorem in non-commutative geometry 
Author(s): Diep, DN Editor(s): Chuong, NM; Nirenberg, L; Tutschke, W 
Source: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ABSTRACT AND 
APPLIED ANALYSIS Pages: 29-50 Published: 2004 Conference Title: International Conference 
on Abstract and Applied Analysis Conference Date: AUG 13-17, 2002 Conference Location: 
Hanoi, VIETNAM 

9. 
Dô Ngoc Ziêp 
Construction des représentations unitaires par les $K$-orbites et quantification. (French) C. R. 
Acad. Sci. Paris Sér. A-B 291 (1980), no. 4, A295–A298. 22E45 

10. 
Do Ngok Z’ep The structure of the group $C$*-algebra of the group of affine transformations of 
the line. (Russian) Funkcional. Anal. i Priložen. 9 (1974), no. 1, 63–64. (Reviewer: R. G. 
Douglas) 22D25 (46L05) 
============================================ ========== 

Đề nghị bác aiquoc xem lại thế nào là bài ISI, không được gán ghép như thế. JIPV không phải là 
nơi nói đùa. Những phản biện đúng đều được JIPV tiếp thu và đính chính. Phản biện của bác 
aiquoc trong trường hợp này không đúng, và bác aiquoc chưa hiểu rõ thế nào là một bài ISI. 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1631073�
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html�


Tuy nhiên đồng ý bài này là ISI: 

5. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE 
GROUP 
Author(s): DO, NZ 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

aiquoc says: 

ok! đã kiểm tra lại, 3 bai trên đúng la không được tính chong bài ISI (bài so 2 khong phải báo mà 
procceedings duoc ISI cover, bai so 9 va so 10 thì hai tạp chí trong ISI nhưng tai thời điểm đó 
năm 1974 và 1980 thì ISI chưa cover) . Nhu vậy thì bac Ziep co 7 bài ở trỏng ISI. Nên cũng phải 
sửa lại trong ho sơ bác Ziep đi, ISI: 6 thành 7 bài. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin cảm ơn. Xin bổ sung bài sau: 

1. Title: QUANTIZATION OF HAMILTONIAN-SYSTEMS WITH FLAT ACTION OF A LIE 
GROUP 
Author(s): DO NZ 
Source: COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-
MATHEMATIQUE Volume: 295 Issue: 4 Pages: 345-348 Published: 1982 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Do bài dài nên chưa thể update bài của phản biện được. JIPV xin đính chính ISI 
của ứng viên Đỗ Ngọc Diệp là 7 và đạt GS kém cấp 7. 
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GS rất dỏm – gian dối Nguyễn Sĩ Mão (cá biệt) – ĐHBK Hà 
Nội: “GS.TSKH”, nguyên trưởng phòng khoa học và công 
nghệ, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – 
tự động hóa, đạo văn – cướp bản quyền (plagiarism) 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 
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============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Nguyễn Sĩ Mão 

- Chuyên môn: Nhiệt -hơi 

- 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): nguyên trưởng phòng khoa học và công nghệ trường 
ĐHBKHN 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự 
động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/5/131452.can d 
tintuc.xalo.vn/001867727854/vo_tinh_hay_co_y. html 
ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=164081 
www.queviet.pl/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-giao- duc/mot-gs.t… 
www.vusta.vn/Temps/Home/template2/?nid=7FE5 
www.baomoi.com/Info/Vo-tinh-hay-co-y/59/43299 20.epi 
Đặc biệt có chứng cớ liên quan đến việc vi phạm bản quyền tác giả 
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http://www.queviet.pl/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-giao-duc/mot-gs.tskh-viet-sach-quen-ten-dong-tac-gia-vo-tinh-hay-co-y.html�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
qlkh@mail.hut.edu.vn tckhcn@mail.hut.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accepted as a special one. 

2. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5

1483567@N06” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

TCHGGD2010 (3 weeks ago | reply) 

Đạo văn mà nay là UV Hội đồng giáo sư thì hết chỗ nói. Bọn khoa học dỏm đúng là mất 
hết nhân cách, nhân tính. 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (3 weeks ago | reply) 

@JIPV: Bác Admin sửa lại cái title cho đúng nhé. “ĐHHK Hà Nội” ==> “ĐHBK Hà 
Nội” 

4. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

<img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04

5. 

” alt=”" 

width=”24″ height=”24″ border=”0″>  Thanks. 

<img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49405532@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vuhuy.number (3 weeks ago | reply) 

Kính mới JIPV đọc đoạn trích sau và xét phong tính gian dối cho ứng viên, quá phản 
cảm. Sư sải gì mà muốn nói gì thì nói, bất chấp đúng sai miễn sao “có lợi” cho bản thân 
là được: 

www.baomoi.com/Info/Vo-tinh-hay-co-y/59/43299 20.epi 

Ông giải thích, việc ông đứng tên một mình cuốn sách đó là do ông sơ suất không ghi tên 
PGS.TS Nguyễn Duy Nghĩa. Ông còn cho chúng tôi biết, những vấn đề về lò hơi được đề 
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cập trong cuốn sách là rất cơ bản, ai cũng có thể viết được như thế. Bản thân ông đã 
phải tham khảo sách của thầy ông ở Trường ĐH Thanh Hoa (Bắc Kinh). 

GS.TSKH Nguyễn Sĩ Mão giải thích tiếp về sự “sơ suất” của mình: “Tôi đánh giá rất cao 
công sức của anh Nghĩa, tôi chẳng có ý định cướp công, chiếm đoạt gì. Chỉ vì nóng vội, 
muốn có sách cho sinh viên học mà tôi quên không đề tên anh Nghĩa là đồng tác giả. Tôi 
với anh Nghĩa không có mâu thuẫn gì. 

Bản thân tôi, thêm một cuốn giáo trình thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đã là 
GS.TSKH từ hơn 10 năm nay, tôi còn là GS UNESCO tại ĐH Bách khoa từ nhiều năm 
rồi. Tôi không còn cần thêm gì nữa. Giờ nếu anh Nghĩa muốn thì anh là tác giả chính của 
cuốn sách, tôi là tác giả phụ cũng được”. 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (3 weeks ago | edit | delete) 

GS Unesco là GS gì vậy các bác? Cái vụ GS Unesco này em mới nghe nha! 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (3 weeks ago | reply) 

Dỏm và Pro thường song hành. Kiểu này thì nên “tố cáo” vị này lên Unesco xem họ phản 
ứng ra sao? Đồng ý phong vị dỏm này GIAN DỐI. 

8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (3 weeks ago | edit | delete) 

Dùng chữ “đạo văn” trong trường hợp này e rằng không chính xác vì cuốn sách lò hơi 
này 2 ông cùng viết chung. Nên dùng chữ “vi phạm bản quyền” hoặc “ăn cắp bản quyền” 
hoặc “chôm bản quyền” thì mới chính xác. 
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*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 
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Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

10. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (9 days ago | edit | delete) 

Ái chà, cái vụ vi phạm bản quyền đến nay vẫn chưa giải quyết được 
khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/phanbien/Nhun g-tranh-cai-… 
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GS rất dỏm Bành Tiến Long, Nguyên Thứ Trưởng Bộ GD-
ĐT, UV Hội Đồng học hàm, Chủ tịch Hội đồng học hàm 
ngành Cơ khí-động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
inhainha says: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-banh-ti%e1%ba%bfn-long-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-gd-dt-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93/�
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“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ “ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Free Willy 1983 says: 

Bác này mới có phát biểu rât hay [ www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201026/201006 
26034031.aspx ] 
“Theo tôi bằng ngoại ngữ là một bằng cấp, còn IELTS và TOEFL chỉ là một chứng chỉ. Bằng cử 
nhân là một quá trình đào tạo 4-5 năm, còn chứng chỉ thì chỉ được đào tạo trong một thời gian 
nhất định.” Mình chắc giống một số bác trong QH, IQ hơi thấp nên không hiểu câu này là người 
nói nghĩ gì ) 

 



GS rất dỏm Bùi Văn Ga, GĐ Đại học Đà Nẵng, UV Hội đồng 
học hàm ngành Cơ khí-Động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:55 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

3 phản hồi tới “GS rất dỏm Bùi Văn Ga, GĐ Đại học Đà Nẵng, UV Hội đồng học 
hàm ngành Cơ khí-Động lực” 

1. nguyen hoa đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 6:01 sáng  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://vi.wordpress.com/tag/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/trackback/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/comment-page-1/#comment-668�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


CHÚNG TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN TRÊN MẠNG qUỐC TẾ – VIỆT NAM: 
GS. Ngô Bảo Châu là một nhà toán học tài năng. Đọc một số công trình của ông, tôi cảm 
nhận được quyền năng trí tuệ của Bộ não người Việt Về mặt lý thuyết. 
Có thể có Ngô Bảo Châu thứ 2. 
Chúng tôi 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, thì 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  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 4:09 sáng  

Đã đưa ra bằng chứng ở trên. Công bố quốc tế theo chuẩn ISI = 0, thỏa tiêu chí rất dỏm ở 
đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-nghien-c%e1%bb%a9u-tieu-
chu%e1%ba%a9n-d%e1%bb%8fm-kem-y%e1%ba%bfu-cho-pgs-gs/ 

Trả lời  

3. Tiến Sư Giáo Sĩ đã nói 

Tháng Mười 5, 2010 lúc 4:38 sáng  

Giáo sư Ga cũng có tham gia mấy hội nghị cơ học quốc tế tại VN, không biết các bác đã 
xét chưa 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/?replytocom=668#respond�
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Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-bui-van-ga-gd-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-da-n%e1%ba%b5ng-uv-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-h%e1%bb%8dc-ham-nganh-c%c6%a1-khi-d%e1%bb%99ng-l%e1%bb%b1c/?replytocom=1680#respond�


GS rất dỏm Đặng Đình Kim – Viện Công nghệ môi trường 
thuộc Viện KHCN Việt Nam: “GS.TS”, Phó Viện trưởng, ủy 
viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%ba%b7ng-dinh-kim-gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con/�
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 3rd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Đặng Đình Kim, Uỷ viên. 

- Chuyên môn: môi trường 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 3 
Author=(dang dk) AND Address=(vietnam) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED. 
1. Title: Dynamics of diatom colonization process in some rivers influenced by urban 
pollution (Hanoi, Vietnam) 
Author(s): Duong TT, Feurtet-Mazel A, Coste M, et al. 
Source: ECOLOGICAL INDICATORS Volume: 7 Issue: 4 Pages: 839-851 Published: 
NOV 2007 
Times Cited: 4 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: Impact of urban pollution from the Hanoi area on benthic diatom communities 
collected from the red, Nhue and Tolich rivers (Vietnam) 
Author(s): Duong TT, Coste M, Feurtet-Mazel A, et al. 
Source: HYDROBIOLOGIA Volume: 563 Pages: 201-216 Published: JUN 2006 
Times Cited: 7 
Context Sensitive Links View full text from the publisher 
3. Title: Liquid chromatography – Mass spectrometry identification of microcystins in 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Microcystis aeruginosa strain from Lake Thanh Cong, Hanoi,Vietnam 
Author(s): Hummert C, Dahlmann J, Reinhardt K, et al. 
Source: CHROMATOGRAPHIA Volume: 54 Issue: 9-10 Pages: 569-575 Published: 
NOV 2001 
Times Cited: 23 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện 
KHCN Việt Nam 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=515… 
iet.ac.vn/index.php?option=com_content&ta sk=view&… 

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

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

JIPV@: under review  

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

3rd ME@: ISI = 3, not top, accept.  

Liquid chromatography – Mass spectrometry identification of microcystins in 
Microcystis aeruginosa strain from Lake Thanh Cong, Hanoi,Vietnam 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Hummert C, Dahlmann J, Reinhardt K, Dang HPH, Dang DK, Luckas B 
Source: CHROMATOGRAPHIA Volume: 54 Issue: 9-10 Pages: 569-575 Published: 
NOV 2001 
Times Cited: 23 References: 38 Citation MapCitation Map 

Impact of urban pollution from the Hanoi area on benthic diatom communities collected 
from the red, Nhue and Tolich rivers (Vietnam) 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5150&opt=brpage�
http://iet.ac.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=51&itemid=121�


View full text from the publisher Springer Verlag ulrichsweb.com (TM) from R.R. 
Bowker 
more options 
Author(s): Duong TT, Coste M, Feurtet-Mazel A, Dang DK, Gold C, Park YS, Boudou A 
Source: HYDROBIOLOGIA Volume: 563 Pages: 201-216 Published: JUN 2006 
Times Cited: 7 References: 41 Citation MapCitation Map 

Dynamics of diatom colonization process in some rivers influenced by urban pollution 
(Hanoi, Vietnam) 

View full text from the publisher 
more options 
Author(s): Duong TT (Thi Thuy Duong), Feurtet-Mazel A (Feurtet-Mazel, Agnes), Coste 
M (Coste, Michel), Dang DK (Dinh Kim, Dang), Boudou A (Boudou, Alain) 
Source: ECOLOGICAL INDICATORS Volume: 7 Issue: 4 Pages: 839-851 Published: 
NOV 2007 
Times Cited: 5 References: 51 Citation MapCitation Map 

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

 



GS rất dỏm Đào Hùng Cường, “Trưởng khoa hóa – Đại học 
SP Đà Nẵng, Nhà giáo ưu tú” 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh: GS.TS 

Công bố ISI (5.4.2010): 0 

Danh thật: GS rất dỏm. 

Người giới thiệu: cats60 

Thông tin chưa kiểm chứng (từ người giới thiệu): GS rất dỏm Đào Hùng Cường “nổ” hơi nhiều. 

Link: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
hat_cat says: 

Chào cả nhà: 

Tôi có thông tin ngoài lề từ một anh bạn quen ở Việt Nam thì GS Đào Hùng Cường có nổ mọi 
người là có rất nhiều bài báo đăng lắm mà. (năm vài chục bài gì đó). Không biết GS dỏm này 
đăng ở đâu mà bị đưa vào danh sách xét duyệt. Nhờ quí vị kiểm chứng hộ, nếu không thì “mang 
tội” lắm. Mô phật. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-dao-hung-c%c6%b0%e1%bb%9dng-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-hoa-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-sp-da-n%e1%ba%b5ng-nha-giao-%c6%b0u-tu/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-dao-hung-c%c6%b0%e1%bb%9dng-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-khoa-hoa-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-sp-da-n%e1%ba%b5ng-nha-giao-%c6%b0u-tu/�
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view profile 
inhainha says: 

bác thử lên zing hay tienphong, dantri gì đấy tìm xem, có khi anh ấy hiểu nhầm là báo tin tức đó 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tiên Sư says: 

Chắc là đăng ở mấy báo như Phụ nữ, An Ninh Nhân Dân, Hà Tây,… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
view profile 
cats60 says: 

Đính chính: trên thực tế Mr. Cường mới là PGS thôi, không phải GS như trong trang web của 
ĐHSP Đà Nẵng. Nghe đồn Mr. Cường và đệ của ông là PGS. Lê Tự Hải (cũng được JIPV phong 
PGS rất dỏm, mới được bầu làm chủ nhiệm khoa Hoá ĐHSP ĐN) năm nay sẽ apply GS…… 
Kinh quá!!!!! PGS rất dỏm bây giờ mà được phong GS thì Hội đông JIPV phong tặng danh hiệu 
gì đây…….chắc là “GS rất rất dỏm” 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GS dom says: 

he he, thật vậy à, giờ anh em mới biết rõ về GS Cường và PGS Hải 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
view profile 
GS dom says: 

Mà công nhận GS dỏm Cường cũng nổ lắm, chuyên môn chẳng ra gì, viết cuốn sách Hóa Đại 
Cương thì vớ vẩn, đọc thối không chịu nổi, sai be bét. Nghe đâu ông này cũng xuất bản cuốn 
sách Hóa hữu cơ rất là “a,b,c” mà đòi dùng cho SV hệ cử nhân hóa học. Giới khoa học mà ai 
cũng giống ông này, chắc nền khoa học của Việt Nam không bao giờ tiến bộ lên được. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 



GS rất dỏm Đào Tam – ĐH Vinh: Ủy viên Hội đồng học hàm 
Ngành Giáo dục học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/page4/ 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor FactMaster  

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Em xin đề cử một vị trong hội đồng chức danh GS – PGS Giáo dục học: 
Họ và tên: Đào Tam 
Học hàm – học vị:Giáo sư 
Chức vụ:Giảng viên 
Địa chỉ:Số 12 Ngõ 2, Đường Phạm Kinh Vỹ, Khối 6-Bến Thuỷ – TP. Vinh – T. Nghệ An 
Di động:0913.319153 – Điện thoại nhà riêng:038.3855633 
Mail:daotam32@gmail.com 
Thành tích nghiên cứu khoa học 
Ảnh: www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/HoSoCN/26/88 1/HoSo.htm 
ISI: 0 ??? (nhờ hội đồng thẩm định lại) 

Cơ quan: www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/ToChucDV/11/ 127/LienKet.htm 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-dao-tam/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-dao-tam/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/2010-08-08_012413.jpg�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/2010-08-08_012413.jpg�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/page4/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/HoSoCN/26/881/HoSo.htm�
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/ToChucDV/11/127/LienKet.htm�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Bác này thì em nghĩ là rất giỏm! 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 
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******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
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============================================ ========== 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Jean_Nguyen says: 

Kính chào các bác trong Ban biên tập JIPV, 

Em là độc giả thường xuyên của JIPV kể từ ngày JIPV ra mắt đến giờ. Tuy nhiên em chỉ đọc và 
suy nghĩ mà chưa tham gia bình luận, tranh luận, đóng góp ý kiến gì cả. Hôm nay, nhân dịp các 
bác bắt đầu xét đến các GS bên Khoa học xã hội và Khoa học giáo dục. Em mạo muội xin có 
mấy ý kiến muốn giải bày, với mong muốn JIPV ngày càng uy tín, công bằng và phù hợp với 
quốc tế hơn: 
1. Về tiêu chuẩn ISI: ISI không phủ hết các chuyên ngành và chuyên ngành hẹp của Khoa học xã 
hội và Khoa hoc giáo dục. Trong ISI Journal list, người ta chỉ có Social Science Citation Index 
và Arts and Humanities Citation Index mà không có Education Research Index. Nếu nói 
Education Research đã được bao hàm trong 2 cái trước thì không hoàn toàn đúng, vì Education 
Research có tính liên ngành. Vì vậy nếu xét Khoa học giáo dục thì em đề nghị lấy từ căn cứ 
Education Research Index tại địa chỉ: www.ebscohost.com/titleLists/er-coverage.htm 
Tất nhiên các bác lại phản biện em rằng trong cái list này có Journal thuộc ISI, có nhiều journals 
không thuộc ISI. Trong trường hợp nếu em chứng minh được rằng : 
- Tồn tại 1 tạp chí thuộc ISI mà chất lượng không hơn tạp chí không ISI, và không được người 
trong chuyên ngành đánh giá cao. 
- Tồn tại nhiều GS của các đại học nổi tiếng Mỹ, Anh, Uc… mà không có đủ công bố ISI như 
tiêu chuẩn JIPV để khỏi bị xét dỏm thì sao? (không phải họ không đủ khả năng công bố ISI, mà 
vì nó không thật phù hợp với chuyên ngành của họ, họ đều là các GS hàng đầu). 
Em nói như vậy để bảo vệ ý kiến của em là nếu cứ lấy ISI là cái thước duy nhất áp dụng lên mọi 
ngành, mọi chuyên ngành, chuyên ngành hẹp, đặc biệt là trong khoa học xã hội và Khoa học giáo 
dục là không chính xác, không phủ hết, và không công bằng. 
2. Về Editorial Board: Có một quy tắc mà ai cũng biết và thừa nhận là chỉ có các chuyên gia 
trong cùng chuyên ngành hẹp mới có khả năng đánh giá chính xác 1 người cùng chuyên ngành. 
Qua đọc trên JIPV em đoán chắc không sai nhiều là các Editors đều chủ yếu là bên Toán và tự 
nhiên. Như vậy rõ ràng khi đánh giá bên Khoa học xã hội và Khoa hoc giáo dục là có vấn đề (vì 
cái thước ISI đã có vấn đề). Vì vậy đề nghị JIPV phải có chuyên gia trong mỗi một chuyên 
ngành của KHXH và KHGD mới công bằng. Hơn nữa, khi đưa ra tiểu chuẩn số lượng công bố 
của mỗi chuyên ngành thì phải có biểu quyết của các người cùng chuyên ngành, chứ không phải 
là Editorial Board quyết định tất cho mọi ngành. 
3. Do đặc thù của nghiên cứu trong KHXH và KHGD, thời gian để thu thập dữ liệu, thực 
nghiệm, xử lý lâu hơn nên rõ ràng rất khó có thể có nhiều công bố. Đây là thực tế mà ta dễ nhận 
ra ngay cả đối với các GS ở các nước có KHXH và KHGD phát triển hàng đầu. Vị vậy, theo em 
nên cần xem lại chuẩn về số lượng công bố bên KHGD. 
4. Mong các ý kiến trên đây được JIPV xem xét nghiêm túc, để có những điều chỉnh phù hợp cho 
từng ngành. Ngược lại, nếu JIPV cứ vẫn khẳng định không thay đổi là cái thước ISI đo được và 
phủ tất cả mọi ngành, chuyên ngành, chuyên ngành hẹp thì em đành chịu. Khi đó chắc các nước 
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Mỹ, Anh, Uc… phải mời JIPV để xét dỏm cho họ với, vì họ cũng có cả khối dỏm đấy. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến của bác. Hiện chuẩn bên KHXH có thấp hơn các 
ngành khác. Tuy nhiên JIPV sẽ tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Đương nhiên số 0 sẽ 
không đổi. 

Xin mời bác xem thêm về tiêu chuẩn: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

JIPV rất trân trọng ý kiến của độc giả (= Guest Editors) nên mong bác tiếp tục góp ý để 
JIPV ngày càng phát triển. 
 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Bác admin nên copy bài này đưa vào board thảo luận, ý kiến của bác Guest Editor này rất có giá 
trị 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GS Ngang says: 

Tôi là GS. Ngang đã bị “banned” không cho nói suốt mấy hôm nay, chỉ vì tôi đã nói: ISI không 
phải là thước đo duy nhất cho khoa học. Vì vậy mà ý kiến của tôi đã bị đưa vào mục “Phòng lưu 
niệm… phản khoa học”. Nhưng, qua ý kiến trên và nếu như mọi người chịu khó tìm tài liệu trên 
mạng, kể cả sách rất nhiều liên quan đến “Science Metrics” hoặc “Science &Technology 
metrics” chắc sẽ hiểu thêm nhiều điều. Còn nếu cứ khăng khăng “ISI mới là nhất” thì có lẽ nhiều 
GS, PGS, TS ở các nước có nền khoa học công nghệ tiến tiến nhất nếu đem ra xét cũng sẽ bị 
phong “dỏm” thôi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Việc ban bác là do 1st Managing Editor. Bác ấy có báo lại với lí do: liên tục post 
bài phản cảm, không chịu revise những bài bị xoá. Sau khi xem lại bài của bác, JIPV nhận 
thấy bài của bác bao gồm cả ý kiến xây dựng và ý kiến phản cảm (do đó việc bác nêu lí do 
liên quan đến ISI là nguyên nhân bị banned chắc không chính xác?). 

JIPV xin mời bác tiếp tục công việc vì JIPV vừa xoá “ban” đối với bác. JIPV thành thật xin 
lỗi bác vì sự việc đáng tiếc vừa qua. 
 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GS Ngang says: 

JIPV@: JIPV xin mời bác tiếp tục công việc vì JIPV vừa xoá “ban” đối với bác. JIPV thành thật 
xin lỗi bác vì sự việc đáng tiếc vừa qua. 

Hiện nay, tôi chỉ mới vào được mục này. Những mục khác tôi vẫn không thấy chỗ để viết 
comment thì sao gọi là xóa “ban”? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Bác đã bị 1st ME loại khỏi the board, JIPV đã xoá kỷ luật đó. Bây giờ bác chịu 
khó xin gia nhập lại, JIPV sẽ chấp nhận ngay. Khi vào the board, mong bác bỏ qua cho 
chuyện vừa rồi (hai bên đều có đúng có sai) để trách căng thẳng. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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JIPV@: Đã xem xét đề nghị của Guest Editor Jean_Nguyen. Xin giới thiệu subject 
categories EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES. JIPV không tiếp tục hạ chuẩn. Xin 
giới thiệu 20 tạp chí top đầu trong lĩnh vực Education.  

subject categories EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES View Category Summary List 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore 
Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 MED EDUC 0308-0110 3699 2.181 2.707 0.614 140 5.9 0.01061 0.717 
2 ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 2.337 6.8 0.02072 0.944 
3 PHYS REV SPEC TOP-PH 1554-9178 82 1.781 1.892 0.688 16 0.00038 0.468 
4 J NUTR EDUC BEHAV 1499-4046 1265 1.743 1.955 0.936 47 7.2 0.00263 0.540 
5 ADV PHYSIOL EDUC 1043-4046 438 1.483 1.723 0.227 44 4.5 0.00134 0.380 
6 J CONTIN EDUC HEALTH 0894-1912 418 1.468 0.300 30 4.6 0.00177 
7 IEEE T EDUC 0018-9359 1035 1.400 1.417 0.246 61 6.6 0.00176 0.246 
8 J SCHOOL HEALTH 0022-4391 1358 1.273 1.576 0.115 78 7.7 0.00361 0.494 
9 ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 327 1.254 1.545 0.200 50 4.8 0.00136 0.501 
10 MED TEACH 0142-159X 1505 1.121 1.396 0.242 149 4.8 0.00487 0.344 
11 J ENG EDUC 1069-4730 558 1.093 6.1 0.00193 
12 AM J PHARM EDUC 0002-9459 705 0.936 0.882 0.188 117 4.9 0.00049 0.049 
13 AM J PHYS 0002-9505 4701 0.831 0.977 0.262 164 >10.0 0.00668 0.345 
14 TEACH LEARN MED 1040-1334 545 0.731 0.993 0.111 54 5.9 0.00203 0.335 
15 BIOCHEM MOL BIOL EDU 1470-8175 234 0.635 0.580 0.051 59 4.1 0.00091 0.126 
16 EUR J PHYS 0143-0807 760 0.625 0.601 0.328 122 5.9 0.00267 0.210 
17 INT J ENG EDUC 0949-149X 635 0.552 0.662 0.105 124 4.3 0.00109 0.076 
18 J CHEM EDUC 0021-9584 5005 0.538 0.647 0.162 327 >10.0 0.00325 0.090 
19 INT J TECHNOL DES ED 0957-7572 108 0.429 0.571 0.045 22 6.5 0.00023 0.125 
20 J BIOL EDUC 0021-9266 233 0.400 0.556 0.042 24 7.9 0.00050 0.157 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Ngoài ra có 113 ISI journals về EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH. 
Phía dưới là TOP 20.  
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Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH View 
Category Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 113) 
First Page (Inactive)Previous 10 Pages (Inactive)Previous Page (Inactive)[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
]Next PageNext 10 Pages (Inactive)Last Page 
Page 1 of 6 
Ranking is based on your journal and sort selections. 

Mark Rank Abbreviated Journal Title 
(linked to journal information) ISSN JCR Data More Information EigenfactorTM MetricsMore 
Information 
Total Cites Impact 
Factor 5-Year 
Impact 
Factor Immediacy 
Index Articles Cited 
Half-life EigenfactorTM 
Score Article InfluenceTM 
Score 
1 REV EDUC RES 0034-6543 2402 3.361 4.803 0.133 30 >10.0 0.00458 2.720 
2 ACAD MANAG LEARN EDU 1537-260X 451 2.889 0.056 36 3.8 0.00244 
3 SCI STUD READ 1088-8438 590 2.625 2.843 0.467 15 7.1 0.00224 1.216 
4 J LEARN SCI 1050-8406 732 2.433 4.060 0.133 15 8.6 0.00292 1.969 
5 HEALTH EDUC RES 0268-1153 2370 2.310 2.776 0.340 97 6.7 0.00764 0.965 
6 COMPUT EDUC 0360-1315 1479 2.190 2.712 0.326 230 4.8 0.00317 0.449 
7 PHYS REV SPEC TOP-PH 1554-9178 82 1.781 1.892 0.688 16 0.00038 0.468 
8 J EDUC BEHAV STAT 1076-9986 610 1.706 1.750 0.091 22 9.3 0.00276 1.297 
9 LANG LEARN TECHNOL 1094-3501 270 1.700 2.067 0.214 14 5.1 0.00083 0.502 
10 AM EDUC RES J 0002-8312 1895 1.667 2.874 0.243 37 >10.0 0.00473 1.794 
11 J AM COLL HEALTH 0744-8481 1328 1.663 2.528 0.104 96 7.5 0.00328 0.743 
12 SOCIOL EDUC 0038-0407 1414 1.594 2.265 0.188 16 >10.0 0.00269 1.460 
13 LANG LEARN 0023-8333 954 1.545 1.800 0.091 44 >10.0 0.00223 0.914 
14 AIDS EDUC PREV 0899-9546 1228 1.505 2.093 0.116 43 6.4 0.00465 0.781 
15 READ RES QUART 0034-0553 1241 1.500 1.717 0.167 18 >10.0 0.00271 0.887 
16 LEARN INSTR 0959-4752 1054 1.435 2.446 0.595 42 6.4 0.00374 0.917 
17 EARLY CHILD RES Q 0885-2006 881 1.387 1.940 0.324 37 8.7 0.00221 0.660 
18 J EXP EDUC 0022-0973 467 1.310 1.493 0.056 18 >10.0 0.00098 0.592 
19 J SCHOOL HEALTH 0022-4391 1358 1.273 1.576 0.115 78 7.7 0.00361 0.494 
20 ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 327 1.254 1.545 0.200 50 4.8 0.00136 0.501 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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FactMaster says: 

@Jean_Nguyen: Không hiểu bác post góp ý vào mục này có phải để bảo vệ GS Tam hay không. 
Nhưng em là người làm việc với GS nên em biết bác ấy có dỏm hay không nên em mới giám đề 
cử lên đây. Cái nguy hại nhất đó là các GS dỏm này đang sản xuất một hệ thống các TS dỏm và 
sẽ là các PGS, GS dỏm, gian dối trong tương lai! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Jean_Nguyen says: 

@FactMaster: Bác nói em “bảo vệ GS Tam” càng chứng tỏ bác chưa đọc hết comment của em, 
hoặc đọc hết nhưng cố tình không hiểu. Em xin hỏi bác, toàn bộ comment của em ở trên có từ 
nào, câu nào nói đến ứng viên này không? Thú thật em chả quen biết gì ứng viên này cả, em chỉ 
nhân cơ hội để góp ý cho JIPV khi xét đến KHGD thôi. Nói thật với bác, bác thử lấy cái thước 
KHGD mà em tiến cử cho JIPV là Education Research Index và bác đem đi đo tất cả ứng viên 
nào của nhà ta làm bên KHGD, em cược với bác là 99% là rất dỏm và dỏm các loại (nếu không 
nói là 100%), tất nhiên ứng viên này thì hiễn nhiên là rất dỏm rồi. Thế mới biết, cái KHGD và 
KHXH nhà ta nó tào lao đến mức nào, hoàn toàn chính xác như có lần 1 GS (GS Khoái?) có nói 
đại ý là Việt nam chưa có KHXH và KHGD. Có dịp em sẽ quay lại cái vấn đề tào lao này. 

@JIPV: Bác “hội đồng” à, em thật không hiểu bác. Một mặt, ở trên bác nói là “trân trọng”, “tiếp 
thu”, “mong tiếp tục đóng góp”… ý kiến của em. Ngay cả Editor Inhainha cũng thấy ý em có giá 
trị (:D!). Mặt khác, bên Editorial Board thảo luận, bác lại dọa block em, rồi bác nói mệt mỏi lắm 
rồi, …. , chứng tỏ bác làm việc có lúc rất chi là cảm tính, lại càng chứng tỏ đâu đó bác gián tiếp 
thừa nhận cái thước thần ISI của bác có vấn đề đúng không? Nếu công việc JIPV nhiều, trời lại 
nóng và mất điện, làm bác mệt mỏi, em đề nghị thế này: 
- JIPV cứ từ từ mà làm từng chuyên ngành, mỗi chuyên ngành từ từ xét các đơn vị từ to đến nhỏ. 
Sao JIPV ôm một lần mọi chuyên ngành để rồi than mệt mỏi. 
- Mỗi chuyên ngành, JIPV kêu gọi, đề nghị, tuyển chọn các reviewers chính, có hiểu biết sâu sắc 
trong chuyên ngành đó, để xem xét các ứng viên, dựa trên tiêu chuẩn được các reviewers chính 
này tiến cử, có đối chiếu so sánh với mức chung của thế giới trong chuyên ngành. JIPV chỉ căn 
cứ ra quyết định công nhận bổ nhiệm thôi! Các Editors in chefs của JIPV không thể vừa là nhà 
toán học, hóa học, xã hội học, nhân chủng học, giáo dục học, tâm lý học, …. rồi từ đó đưa ra cái 
thước thần ISI đo mọi chuyên ngành được. Đây là một trong những hạn chế mà JIPV cần khắc 
phục. 
Theo em, mục tiêu trước mắt của JIPV là hoàn thiện một quy trình xét khoa học, hợp lý, phù hợp 
với quốc tế để mong rằng Bộ GD dần dần thừa nhận và sửa đổi thực tế cho phù hợp quốc tế. Làm 
thế nào để các GS dỏm thì tâm phục khẩu phục, GS thật thì nhìn thấy ở JIPV những đóng góp 
tích cực để mà “âm thầm” ủng hộ, JIPV ngày càng có đông bạn đọc. Em nghĩ đó là mục đích ý 
nghĩa nhất, chứ khoan nói chi cao xa đến đóng góp cho nền khoa học thế này thế kia. Chứ JIPV 
đừng để chệch hướng đó, làm các GS dỏm thì không phục, xem JIPV là cái diễn đàn vớ vẫn. GS 
xịn thì xa lánh không quan tâm vì chỉ thấy JIPV như là diễn đàn phê phán, chỉ trích, và có lúc 
như đấu tố nữa, những điều rất “hạ cấp” đối với các GS xịn. 
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Em có vài lời thưa lại như thế, mong JIPV ngày càng phát triển lành mạnh. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@Jean_nguyen: bạn cũng thông cảm cho bác admin nhà ta, mấy hôm nay phải xử lý rất nhiều 
thông tin, lại bị “nội công ngoại kích” nữa nên khi bạn đưa thông tin vào đúng lúc đó cũng cái cớ 
để bác admin tiếp tục bị “nội công” khi bác ấy xử lý thông tin của bạn . Về cái ERI bạn nêu 
tôi nói có giá trị ở đây là tôi nói ý kiến của bạn có giá trị để tham khảo chứ cũng chẳng nói giữa 
ERI và ISI cái nào thước đo nào tốt hơn vì tôi chẳng biết ERI nó như thế nào. Dù sao quan điểm 
của JIPV sử dụng ISI là thước đo thì cũng nên tôn trọng điều này vì thực tế dùng ERI hay ISI 
cho ngành giáo dục cũng chẳng sai lệch gì trong việc đánh giá mấy ông bà sư VN trong ngành 
này cả. Việc JIPV sử dụng ISI bạn có thể xem như JIPV đang định hướng cho các vị nghiên cứu 
ngành XH sử dụng 1 trong những thước đo được thế giới ưa chuộng. Điều đó không nói rằng 
ERI là kém. Nhưng, cứ nộp bài trong ISI đi đã. 

PS: 
[trích] 
Ngay cả Editor Inhainha cũng thấy ý em có giá trị (:D!). 
[hết trích] 
Câu này ngắn nhưng nhiều ẩn ý. . Có lẽ mấy ngày vừa qua mình “nổi tiếng” quá nên có người 
“ngưỡng mộ” sao ta  
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi thấy không muốn ý kiến, nhưng tôi thấy buồn cho bác Jean_Nguyen nên xin nói vài câu. Bác 
cho rằng Education không có trong ISI hay cover không hết gì đó, Admin tiếp thu và xem xét, 
sau đó Admin chứng tỏ bác nói không đúng, qua đây mọi người chắc đã thấy có hàng trăm tạo 
chí ISI bên giáo dục, ….. Chắc điều đó đã làm cho Admin bực bội. Nếu tôi là bác thì tôi phải 
cảm ơn JIPV mới phải. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Jean_Nguyen says: 
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Comment sau đây của tôi hướng đến mấy điều sau đây: 
- Bàn luận về TOP 20 của cái list trên, trong mối liên hệ với trường hợp lĩnh vực nghiên cứu của 
ứng viên. 
- Chứng minh cho giả thuyết: ” Tồn tại các tạp chí trong ISI mà chất lượng không bằng tạp chí 
không ISI trong một số chuyên ngành, bởi vì cách đo của Thompson bộc lộ một lỗ hổng quan 
trọng. Do đó, thước ISI là không thật chính xác cho một số chuyên ngành”. 

Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết: 

1. TOP 20 Education list: Thưa bác Hội viên Hội toán học, trước khi tham gia vào JIPV, tất 
nhiên em cũng đã tìm hiểu rất kỹ về JIPV, ISI, … chứ em dại gì lớ ngớ vào đây để cho mấy bác 
“bật” em à ! 
Có thể hiểu Education là lĩnh vực rất rất rộng, cũng giống như Social Science và Natural Science 
hay Mathematics. Trong Education có hàng trăm chuyên ngành, chuyên ngành hẹp khác như là: 
Policy, Management, Curiculum Development, Learning & Teaching, Children, Developemnt, 
Gender, Edu Psychology, Behavior, Computer Edu, Edu Technology, Maths Edu, Physics Edu, 
Medecin Edu, …….Vậy khi xét một ứng viên thì phải xem họ thuộc cái chuyên ngành nào mới 
có đánh giá khách quan. Các bác xét ứng viên này, vậy các bác có biết ứng viên này thuộc 
chuyên ngành nào của Education không? giả sử ngược lại, ứng viên này không dỏm và rất giỏi 
ngang tầm quốc tế, xin hỏi các bác trong JIPV là hãy chỉ cho ứng viên này 5 tạp chí hàng đầu 
đúng chuyên ngành để ứng viên này đăng bài. ứng viên này làm về Mathematics Education, 
chẳng lẻ nộp bài vào MED EDUCATION cho nó loại ngay từ đầu vì không đúng lĩnh vực à? hay 
sumitt ở 1 tạp chí về Policy Education, … à? thật nực cười. Cũng giống như làm bên Analysis 
mà gửi bài ở Comm. Algebra vậy. Nói vậy để biết rằng Education nó mênh mông bát ngát, 
không lấy TOP chung chung là Education để soi vào một ứng viên cụ thể được (tất nhiên ở đây 
khác bên mathematics). 

2. Chứng minh giả thuyết: 

Giả thuyết được chứng minh hoàn toàn trong trường hợp chuyên ngành Mathematics Education 
(giáo dục Toán). 
Cụ thể: Sẽ chứng minh rằng tạp chí Educational Studies in Mathematics (ESM, được xem như là 
tạp chí chính thức của ICMI) là tạp chí số 1 thế giới của chuyên ngành nhưng không có trong 
SSCI, ngược lại tạp chí Journal for Research in Mathematics Education (JRME, của NCTM, 
Mỹ), một trong những tạp chí uy tín của chuyên ngành, nhưng không phải nhất của chuyên 
ngành, không có ảnh hưởng lớn trong toàn bộ cộng đồng nc, lại được có mặt trong ISI từ rất lâu, 
và là tạp chí duy nhất về Mathematics Education có mặt trong ISI. 
- Cơ quan tiến hành chứng minh: ICMI, ủy ban giảng dạy Toán quốc tế 
- Nguyên nhân cơ bản: ISI Thompson sử dụng thông số “mức độ trích dẫn” (Citation level) của 
tạp chí đang xét ĐỐI VỚI TẬP HỢP CÁC TẠP CHÍ KHÁC TRONG CHÍNH LIST SSCI của 
Thompson. Đây chính là điểm không chính xác nhất của Thompson. Rõ ràng các nghiên cứu 
giáo dục trong từng ngành học cụ thể (Toán, Vật lý, Y Sinh, ….) thì khó được trích đẫn trong 
ngành học khác (vì không liên quan, cũng giống như làm bên Vật lý thì ai đi trích dẫn bên Y 
sinh, mặc dù cũng là SCI hết cả đấy) lại càng khó trích được trích dẫn trong Education chung 
chung được. 
- Tiến hành chứng minh và kết quả: ICMI đã thu thập dữ liệu trong chuyên ngành và đã chứng 



minh được rằng ESM có quality cao hơn hẳn JRME, và có ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng 
học giả. 
- Xem chi tiết toàn bộ chứng minh đầy đủ tại: 
www.maths.soton.ac.uk/EMIS/mirror/IMU/ICMI/IS I.pdf 
- Kết luận của ICMI: 
- ” SSCI của ISI Thompson không thể được xem như là một cách phù hợp để đánh giá đúng chất 
lượng nghiên cứu trong ngành Mathematics Education”. 
- ISI Thompson không phải là thước đo duy nhất hiện nay. Đối với Mathematics Education thì 
ERIH tốt hơn SSCI. 

3. Bonus: 
- ICMI còn dẫn thước đo khác của European Science Foundation, www.esf.org/. Kết quả đo 
trong lĩnh vực Educational Research and Pedagogy (ERIH) khẳng định 1 lần nữa: ESM xếp hạng 
A, còn JRME xếp hạng B. 
- Một ví dụ thú vị nữa: International Journal of Arts and Design Education của ISI Thompson chỉ 
được xếp hạng B của ERIH. 
- Bảng xếp hạng của ESF trong lĩnh vực Educational Research có tại: 
www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl& u=0&file… 
- Phỏng đoản: Dùng pp tương tự, có thể chứng minh giả thuyết còn đúng trong một số chuyên 
ngành khác. 

4. Kiến nghị đối với Khoa học giáo dục: 
- Cơ sở: Thống kê cả ISI và ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- Tiêu chuẩn: Rất thống nhất với Editor inhainha đối với tình hình hiện nay bên KHXH: 
- rất dỏm: 0 
- dỏm: = 1(2) với PGS (GS) 
- trên các mức này đều đạt. 

4. Lời kết: 

- Em không chỉ trích ISI, JIPV , ngược lại còn rất cảm tình với JIPV và đánh giá tốt thước ISI. 
- Em muốn chỉ ra sự không hợp lý của SSCI Thompson trong một số chuyên ngành. Và thực tế 
là trong một số chuyên ngành, thế giới đánh giá, bình duyệt các học giả của họ không phải dựa 
trên SSCI Thompson. 
- Muốn đóng góp xây dựng lại 1 chuẩn hợp lý hơn, phù hợp quốc tế hơn cho lĩnh vực Khoa học 
giáo dục 
- Em đã rất toàn tâm với JIPV. Trường hợp Editorial Board không quan tâm thì em xin chúc 
JIPV chân cứng đá mềm, em từ nay xin rút lui, còn phải lo cơm áo gạo tiền cho vợ con nữa chứ 
(:D). 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 
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Jean_Nguyen: Bác có thể đăng ký làm Editor của JIPV rồi post bài trong mục thảo luận để mọi 
người bàn tiếp được không?. Bác post ở đây thì số editors vào xem cũng hạn chế. Cho đến giờ 
này, có thể thú nhận rằng JIPV không thành công trong việc nhận diện dỏm ngành khoa học xã 
hội! 

PS: ở link ERIC, bác nên bỏ 2 dấu ngoặc đơn vì nó dính vào link 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Dùng chuẩn nào thì cũng có hạn chế của nó. Xem thế giới đang dùng gì thì ta cũng nên theo. 
Hiện tại ta còn quá kém nên ta nên theo một chuẩn chung của thế giới. ISI đang thịnh hành và 
được quốc tế công nhận thì sao ta lại bàn ra? Việc một vài tạp chí ISI “kém” thì đương nhiên 
thôi, nhưng nếu lấy cái đó để phủ nhận toàn bộ là nên xem lại. Cũng như giải thưởng nhà nước gì 
đó: có vàng, có cám nên cẩn thận, chứ không có nghĩa là bác bỏ toàn bộ (nhưng phải thấy rõ là 
các giải thưởng này nói chung không tương xứng tầm quốc tế). 

Trong Toán, có những tạp chí ISI cũng chỉ trung bình (1), cũng có những tạp chí quốc tế khá 
nhưng chưa là ISI (2). Nhưng số lượng (1) không đáng kể so với số lượng không phải (2). 

Việc có nên phân nhỏ ra trong education thì tôi chưa ý kiến, nếu chia ra nữa thì mỗi cái nhỏ có 
vài tạp chí thì còn xếp hạng gì nữa. 

Cuối cùng, tôi không hiểu sao ISI “kém” như thế mà khi xét duyệt kinh phí thì các nước chủ yếu 
dùng ISI nhỉ? Có phải VN đã quá phát triển nên ta xem ISI là “kém”? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vientoan says: 

Tôi xin copy lại bức thư này của một bạn đọc, trong mục: GIAO LƯU VỚI ĐỘC GIẢ của JIPV. 

@nguoihammo: 

Kính gửi JIPV ! 

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

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4660039900/comment72157624111449609/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4660039900/comment72157624236166636/�
http://www.flickr.com/photos/48616733@N06/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48616733@N06/�


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

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

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

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

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

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

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

Khối lượng công việc JIPV rất lớn, nó cần được tổ chức chặt chẽ, cần một đội ngũ editor đông 
đảo ở tất cả các lĩnh vực. Mong rằng JIPV ngày càng lớn mạnh, và được toàn xã hội ủng hộ về 
mọi mặt. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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GS rất dỏm Đỗ Đức Tuấn – ĐHGTVT: Phó Hiệu Trưởng, 
UV hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư 
ngành Cơ khí-Động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor: 
******************************************** ****************************** 
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GSTS Đỗ Đức Tuấn 
Phó hiệu trưởng www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=intr oduction&amp… 
Điện thoại: 04. 7663345; ĐTDĐ: 0913905814 
Email: DHGT@utc.edu.vn 
Hình ảnh: www.uct.edu.vn/utc/?portal=news&page=news _detail&… 
Thành tích nghiên cứu phát triển của vị này = 0 đủ để thấy vị này rất dỏm đến mức độ nào 
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GS rất dỏm Đỗ Long – viện tâm lý học VN: “GS.TS”, 
nguyên viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành tâm lý 
học – giáo dục học, huân chương lao động hạng 2 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Đỗ Long 

- Chuyên môn: Tâm lý học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 
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GS rất dỏm Đỗ Trung Tá – Nguyên bộ trưởng bộ bưu chính 
viễn thông: “GS.TSKH”, Giải thưởng sao khuê, ủy viên hội 
đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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- Tên đầy đủ: Đỗ Trung Tá 
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- Chức danh: GS.TSKH 
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- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên bộ trưởng bộ bưu chính viễn thông 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự 
động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: giải thưởng sao khuê 

- 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.tinhuyhue.vn/portal/?GiaoDien=1&ChucN ang=31&N… 
hodovietnam.vn/index.php?option=com_content& task=view… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
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GS rất dỏm Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Viện Khoa Học, 
UV Học hàm Nhà Nước, Chủ Tịch Hội Đồng GS 
ngành Cơ học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Chuyên ngành: Cơ học. 

Chức vụ: phó chủ tịch Vien KHCN Việt Nam 
www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content& view=arti… 

Danh rởm: GS.TSKH 

Danh thật: GS dỏm. Lí do: Công trình ISI: 00000 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Linh33 says: 

ngac nhien qua! bac nao kiem tra thong tin ve ong nay cai 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 

Thật ra nếu trên trang web của Viện khoa học đề “Trung cấp (thật) Dương Ngọc Hải, Phó chủ 
tịch Viện” còn có thể uy tín hơn hàng dỏm như thế này. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
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view profile 
Linh33 says: 

Cac bac kiem tra lai vi nay di, vi nay duoc hoc bong Humbolt cua Duc. Day la hoc bong rat danh 
gia, khong phan biet quoc tich, nam nu, chi chu trong ve mat khoa hoc. Nhu the toi khong nghi 
bac nay tam thuong. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn bác rất nhiều. Nhóm cơ học sẽ kiểm tra ngay. 

Đồng ý với bác là học bổng Humbolt rất uy tín, phải có một người đỡ đầu bên Đức. Tuy 
nhiên……., và ở đây chúng ta chỉnh quan tâm kết quả khoa học. 

Cần phân biệt giữa “học giỏi” và ” kết quả nghiên cứu”. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Nhóm cơ thông báo: 

“Hai DN” = 0 bài về cơ học 

“Duong NH” có vài bài nhưng tác giả này ở Mỹ. 

“Duong NH” có bài về vật lý, tác giả ở Viện Vật lí hạt nhân và ở Sài Gòn 

“Duong HN” không có bài về cơ. 

Bác nào tìm có kết quả của ông này thì vui lòng báo dùm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Nếu ông này có ít nhất một bài top đầu (10), hoặc ít nhất 5 bài thì ok 

Lưu ý là chỉ xét bài ISI thôi nhé. Bài đăng tạp chí chưa đạt chuẩn thì không tính. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Linh33 says: 

Hoc bong Humboldt la danh cho cac nha khoa hoc co thanh tich trong nghien cuu, chu khong 
phai la “hoc gioi”. Nhu vay bac nay chac la cung phai co bai vo dang hoang. Hon nua bac nay 
bao ve Tien sy nam 1982, duoc hoc bong Humboldt nam 1990, nhu vay khong phai la da.ng 
Postdoc. Humboldt cho hai loai: postdoc va experience research. 



(Xin loi toikhong biet cach viet tieng Viet the nao, bac nao chi giao cai, cam on nhieu!) 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
DTLER says: 

thường thì các tác giả sẽ list các công trình khoa học của họ trên website và trong lý lịch của họ, 
vậy cách tốt nhất là tìm website hoặc lý lịch của họ để update, từ đó loại ra các thứ râu ria . . . 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Science of Vietnam says: 

hehe co cai preceeding nay thay tren mang 
D.N. Hai, U. Müller: Dynamics of the bubble – inside drop systems. In: Proc. Int. Conf. on 
Multiphase Systems, Ufa/Russland. 2000, p. 274 – 278. 
sorry khong danh dc tieng viet co dau nhe 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

@Linh33: Giai đoạn 90, tình hình phức tạp lắm bác ạ. 

@DTLER: Cảm ơn bác. Lý lịch khoa học đây: www.imech.ac.vn/vietnam/nhansu.aspx?ID=77. 
Mấy cái tiêu biểu chỉ toàn là …, Web of Science chính xác bác ạ 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
tsdom says: 

mong các bác tra cho em xem 
GS.TSKH Nguyễn Văn Khang có bao nhiêu bài đăng trên ISI 
Em nghe nói bác này nổi tiếng trong ngành cơ học. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
inhainha says: 

www.imech.ac.vn/vietnam/nhansu.aspx?ID=77 
thật không hiểu nổi với mấy cái công trình rác rưởi này mà là tiến sĩ khoa học. Chán! 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 



GS rất dỏm Hồ Đức Hùng – ĐHKT TPHCM: “GS.TS”, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thuộc Đại học 
Kinh tế TPHCM, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành 
Kinh tế 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-h%e1%bb%93-d%e1%bb%a9c-hung/�
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* Submitted by Editor Hoa1950 

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
-Tên đầy đủ: Hồ Đức Hùng 
- Chuyên môn: Kinh tế 
- Chức danh: GS. TS 
- Công bố ISI: 0?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thuộc Đại học Kinh tế TPHCM, Ông 
cũng là chuyên gia hàng đầu trong việc tư vấn, thiết kế chương trình, kế hoạch kinh doanh dài 
hạn và ngắn hạn; tư vấn quản lý và điều hành doanh nghiệp; thiết kế các chương trình đào tạo, 
huấn luyện đội ngũ giám đốc điều hành, trưởng bộ phận/đơn vị/chức năng. 
Hình và thông tin có trong trang sau: 

www.laodong.com.vn/Home/GSTS-Ho-Duc-Hung-Nen- chu-trong-go… 
Một số thông tin liên lạc của ứng viên: 
GS.TS Hồ Đức Hùng 
ĐT: 0903812098 
Email: mangcau@ueh.edu.vn 
============================================ ========== 

JIPV@: Under review. 

============================================ ========== 
4th Managing Editor@: ISI = 0 = very incompetent. Recommendation: accepted. 
Congratulations.  
================================ 
Tôi xin bổ sung thêm về ứng viên Hồ Đức Hùng: Ông này hiện nay là Ủy Viên HĐ Học Hàm 
ngành Kinh tế học. 
============================================ ========== 

JIPV@: To appear. Editor phải kiểm tra cẩn thận, việc ứng viên là UVHĐHH rất quan 
trọng. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink ) 

 

http://www.laodong.com.vn/Home/GSTS-Ho-Duc-Hung-Nen-chu-trong-goi-kich-cau-truc-tiep/20093/128998.laodong�
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GS rất dỏm Hồ Sĩ Đàm – ĐH Hòa Bình: “PGS.TS”, Trưởng 
khoa CNTT, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806227988/comment72157624405643483/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806227988/in/photostream�


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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ:Hồ Sĩ Đàm 

- Chuyên môn:toán – tin 

- 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):Trưởng khoa CNTT, ĐH Hòa Bình 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?):ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- 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,…): 
hbuniv.edu.vn/index.php?q=node/92 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=231… 

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

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

JIPV@: under review  

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

1ST ME@: ISI = 0, accept.  

 

http://hbuniv.edu.vn/index.php?q=node/92�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=2319&opt=brpage�


GS rất dỏm Hoàng Bá Chư – Nguyên hiệu trưởng 
trường ĐH BKHN 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-hoang-ba-ch%c6%b0/�
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http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
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Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- Tên đầy đủ: Hoàng Bá Chư 

- Chuyên môn: Điện – điện tử 

- Chức danh: GS.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 hiệu trưởng trường ĐHBKHN 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động 
hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 
itp.hut.edu.vn/home/gioi-thieu/83-le-khai-gia ng.html 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 

office-ihere@mail.hut.edu.vn ctbk-vn@hn.vnn.vn 
============================================ ========== 
2nd ME@: ISI =0, accept  
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

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

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

 

http://itp.hut.edu.vn/home/gioi-thieu/83-le-khai-giang.html�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4774487830/comment72157624449925316/�


GS rất dỏm Hoàng Xuân Sính – ĐH Thăng Long: 
“GS.TSKH”, Chủ tịch HĐQT, UV HĐ Giải Kovalevskaya, 
PCT Đoàn chủ tịch MTTQVN VI, UV HĐ chính sách KH-
CN QG, UV HĐGD QG, UV HĐ Từ điển BKVN 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: GS. TSKH 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-hoang-xuan-sinh-dh-thang-long-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-hdqt-uv-hd-gi%e1%ba%a3i-kovalevskaya-pct-doan-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-mttqvn-vi-uv-hd-chinh-sach-k/�
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* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor NongVanDua  

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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



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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Tôi xin đề cử GS dỏm sau đây 

- Tên đầy đủ: GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính 
- Chuyên môn: Toán học 
- Chức danh: GS đại dỏm 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 00 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Thăng Long. Ủy viên 
Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học Kovalevskaya ở Việt Nam. Phó Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt nam khóa VI, Ủy viên Hội đồng chính sách khoa học và 
Công nghệ Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia, Ủy viên Hồi đồng Từ điển 
Bách khoa Việt Nam. 
- 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.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/07 
/17_7/giaosu… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@thanglong.edu.vn 
============================================= ========= 

JIPV@: Under review. 

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

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept.  

2. hoanglan2010 (2 months ago | reply) 

Lạ quá, tôi vẫn cứ nghĩ GS Hoàng Xuân Sính vẫn là 1 trong những giáo sư đầu ngành 
toán của Việt Nam mới phải chứ?  

3. NongVanDua (2 months ago | reply) 

Theo MathSciNet thì bà Hoàng Xuân Sính chỉ có 02 công trình sau đây đăng ở tạp chí 
Acta Mathematica Vietnamica 
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MR0762510 (85i:18015) Hoàng Xuân Sính Catégories de Picard restreintes. (French) 
[Restricted Picard categories] Acta Math. Vietnam. 7 (1982), no. 1, 117–122 (1983). 

MR0527303 (81d:18014) Hoàng Xuân Sính ${\rm Gr}$-catégories strictes. (French) 
Acta Math. Vietnam. 3 (1978), no. 2, 47–59. (Reviewer: J. L. Williams) 

Phải chăng đây là nhà toán học hàng đẩu của Việt Nam? 

Ở nước ta rất hay: những người làm khoa học nghiêm chỉnh, thì không ai biết, trong khi 
đó có những người không có đóng góp gì mấy, thì lại “vô cùng” nổi tiếng! Có lẽ hễ nói 
đến những người làm toán Việt Nam, thì lập tức người ta sẽ hỏi ngay: anh có biết Hoàng 
Xuân Sính, hay Lê Bá Khánh Trình etc không? 

May thay, bây giờ ở thời đại “thế giới phẳng”, nên chúng ta biết được các bậc tiền bối 
làm khoa học như thế nào mà nổi như cồn vậy! 

4. Giaoviendom (6 weeks ago | reply) 

Loại đại dỏm, đại bịp này cần phải loại bỏ. Bà ta lúc giảng dạy thì ghê gớm lắm, toàn 
khuyên SV các em phải thế này phải thế kia. Loại này ở Khoa Toán SPHN chuyên gây 
chia rẽ nội bộ, cản trở khoa học phát triển, trù dập những người chỉ thuần túy chuyên 
môn, làm nghiên cứu. 

5. inhainha (6 weeks ago | edit | delete) 

bác có thông tin thêm về bà này không, kể cho mọi người nghe với, coi bộ thông tin bác 
biết hấp dẫn à nha 

6. tienson1 (6 weeks ago | reply) 

Tôi nghĩ rằng, dù có thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua ! 
GS Sính cũng như nhiều giáo sư khác, là thế hệ trí thức LÓT ĐƯỜNG, hậu sinh nên nhìn 
vào bối cảnh lịch sử, mà xem xét! 
Vâng ! JIPV cứ việc thống kê các bài báo của Bà trong ISI, rồi xếp hạng theo tiêu chí của 
JIPV, mà không nên để những bình luận thiếu căn cứ chen vào, làm mất đi tính nghiêm 
túc, khách quan, và trong sáng của JIPV. 

7. inhainha (6 weeks ago | edit | delete) 

Chủ tịch hội đồng quản trị …Ôi thế hệ trí thức lót đường. Giàu như vậy em cũng muốn 
lót đường lắm lắm. Bác xem là thế hệ trí thức lót đường nhưng với em thì xem trí thức 
CON BUÔN đấy bác à, nó khó nghe nhưng thật sự một cách trần trụi thì phải nói như 
vậy 

8. TCHGGD2010 (6 weeks ago | reply) 
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Gã inhainha nóng thế! Tôi đồng ý với bác tienson1: chuyện cũ nên bỏ qua. Nhưng nếu 
những chuyện đó có ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ, ảnh hưởng đến khoa học, giáo 
dục của đất nước thì cũng nên lên án để các vị rút kinh nghiệm. Nếu muốn phê thì các 
bác cũng nên có thông tin, link nổ, ca tụng,…. thì sẽ thuyết phục hơn. Nói khơi khơi như 
thế thì bị bác tienson1 đấm là phải. Ha há. 

9. inhainha (6 weeks ago | edit | delete) 

Em cũng đồng ý chuyện cũ bỏ qua, nhưng em cảm giác bà này không phải là là dạng trí 
thức lót đường như bác Tienson1 nói. 

10. inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu 

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

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 12:33 chiều và tập tin được lưu ở Volume 
1. 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 “GS rất dỏm Hoàng Xuân Sính – ĐH Thăng Long: 
“GS.TSKH”, Chủ tịch HĐQT, UV HĐ Giải Kovalevskaya, PCT Đoàn chủ tịch 
MTTQVN VI, UV HĐ chính sách KH-CN QG, UV HĐGD QG, UV HĐ Từ 
điển BKVN” 

1. Hai Lúa đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 4:06 chiều  

Hai Lúa tui không đồng ý với quý vị chê bai chị Sính đâu nghe.Chị ấy tốt nghiệp ở Pháp 
xong (không thuộc dân của nhà nước VNDCCH),một mực xin về dạy trong những năm 
khói lửa chiến tranh tại miền Bắc.Sau đó chị Sính tự update kiến thức và sang Pháp bảo 
vệ thành công luận án Tiến sỹ.Ngay cả khi mọi người cố gắng thoát ra khỏi Việt nam để 
đi nước ngoài,chị ấy được mời về mà vẫn kiên nhẫn ở lại dạy sinh viên.Vì vậy quý vị 
bình thì cũng nghiên cứu về chị ấy một tý chớ. 

Trả lời  
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GS rất dỏm Lã Văn Út – chủ nhiệm bộ môn hệ thống điện, 
trường ĐHBKHN 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Lã Văn Út 

- Chuyên môn: Điện 

- Chức danh: GS.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): chủ nhiệm bộ môn hệ thống điện, trường ĐHBKHN 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động 
hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 

picasaweb.google.com/lh/photo/2iH41QQy6FVm7dR sA4b3Cg 
picasaweb.google.com/lh/photo/w0m2cxhgYUNxnE_ 9L_5Nfw 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=546… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
lavanut@mail.hut.edu.vn 
============================================ ========== 
2nd ME@: ISI =0, accept 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
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GS rất dỏm Lê Huy Bá – Viện Khoa học Công nghệ và Quản 
lý Môi trường – ĐH Công nghiệp TP.HCM: “GS.TSKH”, 
Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: . Lê Huy Bá, Uỷ viên. 

- Chuyên môn: môi trường 

- Chức danh:GS.TSKH 

- 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):Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi 
trường – ĐH Công nghệ 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 Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
vietbao.vn/Khoa-hoc/Quan-ly-rac-con-thieu-chu yen-nghiep/2… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=488… 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách 
quan):leyuyba@hcm.vnn.vn hutech@hcmhutech.edu.vn 

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

JIPV@: under review  

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

1st ME@: 16/07/2010 ISI = 0, accept.  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 7, 2010 lúc 5:18 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “GS rất dỏm Lê Huy Bá – Viện Khoa học Công nghệ và 
Quản lý Môi trường – ĐH Công nghiệp TP.HCM: “GS.TSKH”, Viện trưởng, ủy 
viên hội đồng học hàm ngành Sinh học” 

1. Truong đã nói 

Tháng Chín 30, 2010 lúc 7:08 sáng  

GS nên chuyển sách “Độc học môi trường và sức khỏe con người” lên web để độc giả 
được tham khảo. Ai lại bắt người ta phải mua qua tài khoản chứ! 

Trả lời  
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GS rất dỏm Lê Quan Nghiệm – ĐH Y Dược TPHCM: 
“GS.TS.NGUT”, UV HĐHH ngành dược, Phó Hiệu Trưởng, 
Trưởng Khoa, Trưởng Bộ Môn 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

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

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 
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* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới  

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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



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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Xin giới thiệu một vị trong ngành dược: 

- Tên đầy đủ: Lê Quan Nghiệm 
- Chuyên môn: Dược 
- Chức danh: GS.TS. 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM. Kiêm nhiệm 
Khoa trưởng Khoa Dược và trưởng bộ môn Bào chế 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): UV HĐHH ngành dược 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

Ủy viên Hội đồng Khoa học – Kỹ thuật của Bộ Y tế 
Ủy viên Hội đồng thuốc của Bộ Y tế 
Ủy viên Hội đồng Y Đức của Bộ Y tế 
Đại diện của Đại học Y Dược TP.HCm trong tổ chức ASEA-UNINET, Hiệp hội các 
trường đào tạo Dược Châu Á 
Nhà giáo ưu vú 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- 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,…): 

uphcm.edu.vn/modules.php?name=News&op=vie wst&sid=251 

www.flickr.com/photos/50766789@N08/4696390473 / 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): lequannghiem@saigonnet.vn, 
duockhoa@saigonnet.vn, duockhoa@duockhoa.net, 
pharmacycollegehcmc@duockhoa.net, huynhvanhoa_bc@yahoo.com, 
phuongpd56@yahoo.com.vn 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept. 
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GS rất dỏm Lê Thế Thự – – viện Y tế cộng đồng TPHCM, 
ĐHYD Cần Thơ: Nguyên Viện trưởng, Hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Người giới thiệu: KnowtrueProf. 

====================================================================
=========================== 
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GS rất dỏm Lê xuân Huỳnh – ĐHXD Hà Nội: “GS.TS”, ủy 
viên hội đồng học hàm ngành cơ học, nguyên Trưởng Khoa 
Sau đại học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 
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* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Lê xuân Huỳnh 

- Chuyên môn: Cơ học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên Trưởng Khoa Sau đại học – ĐHXD 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành cơ học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=5250 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=286… 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?t=5250�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
lexuanhuynh@yahoo.com 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept. 

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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GS rất dỏm Ngô Thành Phong – ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH 
Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: Ủy Viên HĐ Học Hàm ngành Cơ 
học, Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ, Khoa Toán-Tin học, 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950 

============================================ ========== 
Bài gởi của Editor: 

Tôi xin giới thiệu ứng viên GS rất dõm: 

Tên đầy đủ: NGÔ THÀNH PHONG 
- Chuyên môn: Toán cơ 
- Chức danh: GS -TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (?) 
- Chức vụ: Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ, Khoa Toán-Tin học, 
ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 
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- E-mail: ntphong@mathdep.hcmuns.edu.vn 
Hình trong trang sau: 

www.math.hcmuns.edu.vn/~ntphong/ 
 
============================================ ========== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Thật buồn cho ngành Cơ học. Tôi tự hỏi, ngoài các nhà khoa học làm Cơ học nghiêm túc như 
Phạm Đức Chính, Phạm Lợi Vũ,…còn ai làm Cơ học nghiêm túc không nhỉ? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Vẫn còn đó bác, nhưng đa số đều là những nhà khoa học trẻ, số bài tối đa cũng chỉ khoảng 20 và 
chưa có chức danh PGS nên vì thế bác không biết. Có một thực tế là ngành này rất nhiều cây đa 
cây đề từ thời “Đông Âu” nên chèn ép những GV mới kinh lắm vì thế nghiên cứu khoa học phải 
nói là dậm chân tại chỗ. Một điển hình của sự trì trệ là ở khoa cơ khí trường ĐHBK TPHCM, 
theo em biết thì tuyệt đại đa số mấy vị PGS và GS đều từ dỏm đến rất dỏm, chủ yếu vẽ đề tài và 
cai đầu dài để lấy tiền nhà nước. Ngoài ra còn tình trạng đề xuất mua những thiết bị hiện đại, đắt 
tiền rồi sử dụng những thiết bị đó vào việc làm ăn cá nhân. Những cá nhân điển hình cai đầu dài 
là GS Đặng Văn Nghìn, PGS Phạm Ngọc Tuấn, GS Trần Doãn Sơn (vị này là vị hướng dẫn cho 
1 NCS đã bị đánh rớt trong buổi bảo vệ năm ngoái mà báo chí làm rùm lên), PGS Thái Thị Thu 
Hà, PGS Lê Hoài Quốc (hiện là phó giám đốc sở KHCN TPHCM) … 
Những vị có bài trong ISI lại là những vị chưa có chức danh PGS và vừa đi học nước ngoài về, 
tiếng nói thì bị lép vế. Dù sao trường này cũng nhận ra được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế 
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nên gần đây tất cả những giảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) có năng lực đều được cất nhắc lên làm 
trưởng bộ môn và trưởng khoa. Nhưng em e rằng, tiến sĩ thì ok chứ còn mon men lên PGS chắc 
sẽ phải lên JIPV ngồi quá 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

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

 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4633095914/comment72157624022620141/�


GS rất dỏm Nguyễn Bách Khoa – ĐHTM Hà Nội: “GS.TS”, 
UV HĐHH ngành Kinh Tế, Hiệu trưởng, TBT tạp chí khoa 
học thương mại 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Tiếp 1 vị hội đồng học hàm: 
- Tên đầy đủ: Nguyễn Bách Khoa 
- Chuyên môn: Kinh tế 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Thương Mại, tổng biên tập tạp chí rác 
khoa học thương mại 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): Ủy viên hội đồng học hàm ngành kinh tế 
- 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.vcu.edu.vn/img_album/a4.jpg 
www.vcu.edu.vn/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dhtm@vcu.edu.vn, tckhtm@vcu.edu.vn 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 

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

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept (for all).  

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.vcu.edu.vn/img_album/a4.jpg�
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inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
======================= 
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GS rất dỏm Nguyễn Cảnh Toàn: Nguyên Thứ trưởng, Hiệu 
trưởng, Viện sĩ, bộ óc vĩ đại, Huân chương Kháng chiến 
hạng Nhất và hạng Nhì. Huân chương Lao động hạng Nhất, 
hạng Ba. Huy chương Vì thế hệ Trẻ. … 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

# 

(5 months ago) 

Sau khi kiểm tra trên Web of Science, vị này có o0o công trình ISI (theo tin đồn thì vị này có vài 
“công trình” đăng ở VN). Do đó, ông đạt tiêu chuẩn GS rất dỏm. 

Thông tin ca tụng: Viện sĩ Niu Dốc, bộ óc vĩ đại XXI, nhà Toán học hàng đầu, nhà giáo dục lỗi 
lạc,…. 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Thông tin kiểm chứng: 

Danh và thực: vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/545302/ 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


Thảo luận về GS dỏm NCT trên wiki: vi.wikipedia.org/wiki/Th%e1%ba%a3o_lu%e1%ba%a 
dn:Nguy%e1%b… 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Nguồn tin ca tụng, tung hô, tự sướng: 

Tận hiến cho khoa học: www.asmedia.vn/detail.aspx?Item=87657 

Hình học siêu phi Ơclit: www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=41&sub=74& article=… 
# 

ChauMinhLinh (5 months ago) 

Tất nhiên wiki chỉ là một chỗ tham khảo, cần phải đối chiếu thẩm định nhiều, nhưng trong này 
thấy cái danh sách bài vở có vẻ hoành tá tràng. Các bác nghiên cứu thử xem. 

vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%e1%bb%85n_C%e1%ba% a3nh_To%c3%a0n 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Ok, chịu khó tìm hiểu thì ok. Vừa rồi bác đã có cái hiểu không đúng về yêu cầu khoa học đối với 
một PGS, GS nhé. 

Mấy chuyện luyện thì Ô Lym Píc, phát biểu hay, nói chuyện trong QH hay trên TV dễ 
thương,….. điều không được tính đến. 

Cách tốt nhất là hỏi mấy giáo sư thật. Có thể đọc trang blog của ông này: 
tuanvannguyen.blogspot.com/. Theo chúng tôi thì ông này thuộc hàng quý hiếm, vài bài Nature, 
Science, vài trăm bài ISI,….. Nước mình mà sử dụng được ông này thì hay lắm. 
# 

Brandy.Doan (5 months ago) 

Một kỹ sư -bác sỹ của VN qua Mỹ học cao đẳng cộng đồng,không biết làm research paper, lab 
report cho đâu vào đó…mà cứ đòi Tiếnsỹ, giáo sư đẳng cấp quốc tế. 
# 

Brandy.Doan (5 months ago) 

GS.TS Nguyễn Xuân Vinh là người Việt mà NASA phải nể phục-ông làchuyên gia tính toán quĩ 
đạo cho space shuttle của NASA phóng vào phi thuyền ,tàu con thoi vào không gian, mà chẳng 
thấy “bác “nào trong nước vinh danh người con dân Việt làm rạng rỡ dòng giống Lạc Hồng 
này,chẳng phải vì ông không theo các vị? 



www.zoominfo.com/people/Vinh_Nguyen_126524678 .aspx 
# 

ykiendom (5 months ago) 

Hello “GS và PGS dởm Việt Nam”, 

Hôm qua tôi có gửi ý kiến bình luận và đã thấy xuất hiện trước bình luận của Brandy.Doan, 
nhưng hôm nay mở ra thì bình luận của tôi đã bị gỡ xuống. Cho tôi hỏi có trục trặc gì ở đây ? 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Chúng tôi không muốn đề cập đến các giáo sư quá cố. Cảm ơn bạn. 
# 

ykiendom (5 months ago) 

Cám ơn về trả lời nhanh chóng. Tôi sẽ viết lại ý kiến của tôi tránh chi tiết đó. 
# 

ykiendom (5 months ago) 

Theo tôi, có thể phê phán các ca ngợi kiểu như “bộ óc thế ký” hay “viện sỹ viện HLKH NY”, … 
nhưng khi đề cập “GS dởm” của ông Nguyễn Cảnh Toàn thì tôi nghĩ ta nên nhẹ nhàng hơn. NCT 
có nhiều đóng góp vào các hoạt động GD của nước ta, ví dụ, ai cũng biết là nhiều thế hệ các nhà 
toán học Việt Nam đã từng say sưa và phần nào trưởng thành với báo Toán học tuổi trẻ do NCT 
phụ trách nhiều năm. Cách đây gần 50 năm khi nước ta còn đói nghèo “ăn lông ở lỗ” với đa số 
người dân “mù khoa học” và mù chữ, việc ông NCT có 5 bài báo đăng trên tạp chí khoa học tốt 
nhất Việt Nam và 3 bài đăng trên tạp chí toán Hungari, một nước khá mạnh về toán ở Đông Âu, 
về những đề tài thời thượng lúc đó, không phải là quá tầm thường. Nhận xét về cái gì ta cũng nên 
đặt nó vào đúng thời đại của nó thì mới công bằng.Tôi nghĩ trong điều kiện bây giờ quá thuận lợi 
so với hồi ông Toàn làm khoa học, các nhà khoa học trẻ, nhất là những người có nhiều cơ hội 
làm việc tại các nước phát triển cao, có lẽ phải có bài đăng ở những tạp chí gần như Nature hay 
Science mới tương xứng với mấy bài ông ấy đăng trên Acta toán của Hungari cách đây nửa thế 
kỷ :=). 
# 

Tuan Ngoc@ (5 months ago) 

Ý kiến của bạn ykiendom cũng có lý. 

Nếu ông Toàn không làm “ô nhiễm” các danh hiệu khoa học, báo chí trong nước, thế hệ trẻ thì 
tôi không nghĩ ông ta bị lên án như thế này. Do đó tôi ủng hộ ông Toàn được bầu GS dỏm, có thể 
là GS dưới mức dỏm. Cái dỏm của ông ta không chỉ về mặt khoa học và về mặt nhân cách. 



Chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm cho thời kỳ khó khăn, nhưng không thể thông cảm cho loại 
người như ông. 

Mấy bài ông đăng ở tạp chí của Việt Nam thì không nói lên được điều gì. Tạp chí Acta của Hun 
chỉ là loại trung bình trong giới toán học. 

Bên cạnh xếp loại tạp chí, chúng ta cần phải lưu ý reviews trên Mathscinet, Tôi đã đọc các 
reviews về các bài của ông Toàn, không có gì là hay ho, không có gì là cống hiến. 

Kiểu như ông Toàn cần phải bị lên án thật nặng đề cảnh tĩnh cái dỏm, cái háo danh đang hoành 
hành. 
# 

ykiendom (5 months ago) 

Tôi đồng ý với bác Tuan56 là đối với nhà giáo, nhà khoa học, đặc biệt là PGS/GS, đạo đức là rất 
quan trọng. Tuy nhiên, nếu đưa tiêu chuẩn đạo đức ra bàn ở đây có lẽ hơi lạc đề. Ở đây theo tôi 
hiểu là đang bàn tiêu chí khoa học cho PGS/GS chứ chưa nói đến chuyện đạo đức. 

Nếu nói chuyện đạo đức thì đang còn phải bàn nhiều bởi còn có những GS có đạo đức tư cách rất 
tồi tệ, thậm chí tồi tệ hơn nhiều. Theo tiêu chuẩn đạo đức mà tôi hình dung thì họ cũng nên có 
mặt trong danh sách PGS/GS dởm kể cả khi học không “đạt” tiêu chuẩn dởm về mặt KH.. 

Về bệnh tự ca ngợi hoặc được ca ngợi là “bộ óc thế kỷ”, “viện sỹ” viện này viện kia, … tôi cũng 
rất ghét nhưng không chắc NCT là người đầu tiên và duy nhất ở VN mắc phải, chưa cần bàn là 
ngộ nhận hay cố ý quảng cáo bản thân. Xét theo tiêu chí đạo đuesc này này thì danh sách “dởm” 
còn dài dài. Tôi nhớ có lần VTV phát hẳn một chương trình ca ngợi một anh chàng làm sinh vật 
ở Đà Lạt được một nhà xuất bản nào ở Cambridge tâng bốc là một trong 500, hay 1000 gì đó, bộ 
óc của thế kỷ. Như VTV mà còn kém hiểu biết thế. 

Về chuyên môn của NCT tôi muốn nói thêm là để có các bài báo của mình NCT làm việc hầu 
như độc lập trong điều kiện khó khăn biệt lập về một vấn đề theo tôi lúc đó là khá thời thượng. 
Cho nên theo quan điểm của tôi thì việc NCT làm được trong hoàn cảnh đó 3 bài báo đăng ở 
Hunggari là đáng khen. 

Nếu bác Tuan56 nói một tạp chí khoa học số một VN như tạp chí Acta toán VN là tầm thường 
thì chứng tỏ nền khoa học VN lúc đó chỉ có vậy cho nên cớ sao ta phải đòi hỏi một mình NCT 
phải siêu. 

. 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Ai nói cũng có lí. Cảm ơn đã góp ý. 
# 



dominique1973 (5 months ago) 

Bác Brandy.doan chắc có vấn đề mặc cảm hay thói nhỏ mọn. Sao cứ muốn nói xấu người ta? Tôi 
chỉ lên google gõ “Professor Nguyen Van Tuan” thì thấy ngay ông ấy nghiên cứu cái gì : 

www.garvan.org.au/about-us/our-people/associa te-professor… 
Senior Research Fellow; Group leader, Bone Research Program, Garvan Institute of Medical 
Research; Professor, Faculty of Medicine, The University of New South Wales 
Email: t.nguyen ‘at’ garvan.org.au 
Research Group: Bone Genetics and Epidemiology 

Còn những gì ông ấy viết trên báo chí chỉ là popular science, ai cũng viết được. Chỉ có điều ổng 
viết dễ hiểu nên có độc giả mến. Thế thôi. Bác thấy ổng viết gì bậy bạ thì cứ email hỏi ổng cằn 
nhằn ở đây làm gì. Chúng tôi đâu biết ổng viết sai đúng ra sao. Ở đây chúng tôi chỉ bàn về mấy 
GS, PGS dỏm VN mà thôi. Thế nhé. Có gì hay thì nói ra, đừng lải nhải nữa! 
# 

dong_a_01 (5 months ago) 

Các bác có phong gì thì phong, nhưng để tag với lời lẽ “lỡ lừa đảo thế hệ trẻ giờ ân hận quá” thì 
tôi thấy quá đáng quá. 
# 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Đã xóa. Đã &quot. Xin cảm ơn. 
# 

Phùng Hà Thanh (4 months ago) 

Mình không biết gì về các đóng góp khoa học của GS. Nguyễn Cảnh Toàn. Chỉ xin được chia sẻ 
rằng tôi đã tiếp xúc với GS. này và thấy là ông ấy có tâm và có năng lực. Dỏm là theo xếp hạng 
của các bạn thôi. Việc các bạn xét phong giáo sư dỏm theo tiêu chí thì cứ làm đúng tiêu chí là 
được. 
# 

potoba2000 (3 days ago) 

@dominique: Bác Nguyễn Văn Tuấn đâu có làm nghiên cứu ở VN nên không thể đem bác ấy ra 
so sánh được, nhất là trong các ngành khoa học tự nhiên. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:12 sáng và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

http://vi.wordpress.com/tag/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/trackback/�


Có mộ phản hồi tới “GS rất dỏm Nguyễn Cảnh Toàn: Nguyên Thứ trưởng, Hiệu 
trưởng, Viện sĩ, bộ óc vĩ đại, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì. 
Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. Huy chương Vì thế hệ Trẻ. …” 

1. Hai Lúa đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 4:33 chiều  

Cụ Nguyễn Cảnh Toàn là nhà Toán học vào loại nổi tiếng trong nước.Cụ ấy cố gắng và 
cũng khá tự kiêu.Sau này già rồi thì khiêm tốn hơn.Nhưng cụ ấy là nhà khoa học và giáo 
dục thực sự chứ không phải dỏm.Có điều báo chí tâng bốc cụ quá,làm chính cụ cũng 
phổng mũi mà tự cao.Sau này,cụ biết phận,cũng ok. 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/10/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-c%e1%ba%a3nh-toan-nguyen-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-vi%e1%bb%87n-si-b%e1%bb%99-oc-vi-d%e1%ba%a1i-huan-ch%c6%b0/comment-page-1/#comment-1886�
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GS rất dỏm Nguyễn Đình Hương – Quốc Hội, ĐHKTQD Hà 
Nội: Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Kinh Tế Học – 
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh 
thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội – Nguyên Đại Biểu Quốc 
Hội khoá XI – Nguyên Hiệu Trưởng ĐHKTQD Hà Nội – Có 
nghi vấn đạo văn 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm, đạo văn 
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Giới thiệu: Editor TuanNgoc@ 

Checked by Admin 

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

1. Đạo văn: Đạo văn quan quyền và câu chuyện li kì ở Việt Nam, 
tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/ao-van-qua n-quyen-va-c… 

2. Phải loại ra khỏi ngành giáo viên liên quan đến tiêu cực: vietbao.vn/Xa-hoi/Phai-loai-
ra-khoi-nganh-gia o-vien-lien-… 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (3 months ago) 

oh my god, xã hội VN bây giờ loạn rồi sao? từ giáo sư đến đại biểu quốc hội, phó chủ 
nhiệm ủy ban giáo dục mà cũng ăn cắp hay sao? Cái danh hão làm con người biến chất 
kinh khủng vậy sao? Ông trời ơi, trả lời giúp tôi đi ông trời!!! 
Đề nghị bác nào ở Hà Nội cất công đến nhà PGS Thọ lấy chứng cứ post lên JIPV giúp 
với. 
Địa chỉ bác Thọ ở đây: vn.360plus.yahoo.com/ngoducthohannom/article? mid=26 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (3 months ago) 

Inhainha nóng thế! 

Xin trích dẫn một vài chi tiết đáng biết từ tường thuật của bác Ngô Đức Thọ: 

Phải có quà khi “ra mắt”?: Khoảng 14h45 thì ông H tới. Tôi đã báo cho bà xã tôi biết để 
chuẩn bị tiếp khách. Tôi đón ông H vào, giới thiệu ông với vợ tôi, rồi mời ông ngồi xơi 
nước (xem ảnh 01). Sau mấy câu thăm hỏi thường lệ, tôi chủ động hỏi H tôi có thể giúp 
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được việc gì? Ông H đặt lên bàn cái túi màu đỏ như túi hàng tết, trong có 1hộp bánh 
bích quy, 1 hộp kẹo gì đựng trong hộp nhựa tròn, 1 hộp chè tròn màu đỏ. Tôi nói: “Mới 
sơ kiến, ông đến chơi, làm gì mà cho quà nhiều thế!” Chỉ nói phớt qua, không đun đẩy, 
để tỏ ý chuyện vặt, không quan tâm. Ông cũng H đáp lời tôi bằng mấy câu ngắn gọn. Do 
kênh liên hệ đã định vị chuẩn nên hiểu nhau ngay. Có điều, tôi nghĩ ông H muốn tư vấn 
để “sẽ làm”, “sẽ viết” một cái gì đó, thì cái đó không phải “sẽ” mà là “đã” được làm ra, 
đã xuất bản ra rồi: Ông H lấy ra đưa cho tôi xem cuốn sách ông vừa xuất  

4. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (3 months ago) 

Thôi, bác Thọ viết hay quá, xin trích toàn bài của bác: 

* Báo cáo 

Tâm trạng: Hớn hở 
CHUYỆN LY KỲ VỀ MỘT ÔNG GS.TSKH. 
Đăng ngày: 11:43 11-05-2010 
Thư mục: Tổng hợp 

* Quan trọng 

NGẠN XUYÊN 

Tôi vừa cùng các bạn đồng nghiệp làm xong công trình Thư mục Hán Nôm ở Thư viện 
Quốc gia, chờ họ đem in. Khoảng thời gian này coi như tạm nghỉ xả hơi, thu dọn tài liệu 
lặt vặt v.v…Một hôm, sau ăn tối, tôi đang dựa ghế vi tính, chợp mắt thiu thiu….Bỗng 
chuông điện thoại réo vang! Khổ, réo thì vang, nhưng nghe lạo xạo không rõ (vì cái 
máy). Lô qua lô lại một lúc, nghe ra đầu giây bên kia có một giọng nam trung, xưng tên 
là H, và tự gọi là “con”. (Chú thích : Dân Nghệ Tĩnh khi đối thoại với người nhiều tuổi 
hơn bố mẹ mình, mà rất thân quý thì tự xưng là “con”, còn ở Bắc thì xưng”cháu”). Câu 
được câu chăng, nhưng nghe tự giới thiệu anh ta nguyên là Hiệu trưởng một trường Đại 
học lớn là ĐHK tại Thăng Long, lại là ĐBQH khoá XI và Phó chủ nhiệm một Uỷ Ban 
nào đó của Quốc Hội. Như thế thì ông cháu này hẳn không phải trẻ tí nào. H nói mình có 
viết một cuốn về giáo dục, trong đó có nói về giai đoạn Nho học của nước ta. H hỏi cuốn 
Các nhà khoa bảng VN do tôi (NĐT) làm Chủ biên đã xuất bản hai lần, những chỗ có 
chênh về số liệu thì lấy chính từ cuốn nào?. Tôi hiểu mang máng rằng, ông này có viết 
lách gì đó về đoạn này, đại khái muốn hỏi lại các số liệu như tổng số Tiến sĩ, tổng số 
khoa thi v.v…mà ông ta lại làm ở Uỷ ban đó, muốn hỏi han thêm những chi tiết ấy thì 
cũng là sự tốt, nên tôi trả lời: “Số liệu thì cứ theo lần xuất bản sau (bản bìa xanh, 2006), 
còn cụ thể thì khi nào gặp nhau trao đổi thêm, chứ qua điện thoại không thuận tiện”. 

Cuộc sống vừa hưu trí vừa làm việc cứ thế trôi qua khá êm đềm (Khu tôi ở rất vắng lặng, 
thường nghe chiền chiện hót ngoài cửa sổ, cũng thích đáo để). Bẵng đi mấy hôm, khoảng 
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quá trưa 07-5-2010, ông H gọi tới hỏi số nhà và hẹn muốn đến thăm tôi như bữa trước đã 
nói chuyện. Tôi đọc cho H ghi số nhà, rồi chuẩn bị tiếp ông đồng hương nguyên ĐBQH. 
Nhà tôi ở trong cái ngõ, ngoài đường lớn dễ đi, nhưng đoạn trong khó tìm, nên tôi đi bộ 
ra đầu ngõ đón để khách khỏi lạc. 

Khoảng 14h45 thì ông H tới. Tôi đã báo cho bà xã tôi biết để chuẩn bị tiếp khách. Tôi 
đón ông H vào, giới thiệu ông với vợ tôi, rồi mời ông ngồi xơi nước (xem ảnh 01). Sau 
mấy câu thăm hỏi thường lệ, tôi chủ động hỏi H tôi có thể giúp được việc gì? Ông H đặt 
lên bàn cái túi màu đỏ như túi hàng tết, trong có 1hộp bánh bích quy, 1 hộp kẹo gì đựng 
trong hộp nhựa tròn, 1 hộp chè tròn màu đỏ. Tôi nói: “Mới sơ kiến, ông đến chơi, làm gì 
mà cho quà nhiều thế!” Chỉ nói phớt qua, không đun đẩy, để tỏ ý chuyện vặt, không quan 
tâm. Ông cũng H đáp lời tôi bằng mấy câu ngắn gọn. Do kênh liên hệ đã định vị chuẩn 
nên hiểu nhau ngay. Có điều, tôi nghĩ ông H muốn tư vấn để “sẽ làm”, “sẽ viết” một cái 
gì đó, thì cái đó không phải “sẽ” mà là “đã” được làm ra, đã xuất bản ra rồi: Ông H lấy ra 
đưa cho tôi xem cuốn sách ông vừa xuất bản. 

Người nghiên cứu tìm đến thăm nhau, tặng nhau cuốn sách mới ra …vẫn là sự thường. Vì 
thế nét mặt tôi chân thành rạng rỡ đón nhận từ tay ông H cuốn sách khá dày dặn. Đọc qua 
cái tên sách VIỆT NAM HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI, tôi nghĩ hẳn ai 
cũng phải hân hoan chào đón một công trình lý luận vĩ mô, rất tầm cỡ, đóng góp không 
nhỏ cho nền giáo dục nước nhà. Cái tên tác giả ghi trên đầu sách lại càng đáng kính nể: 
GSTS Nguyễn Đình H. Tuy ông chỉ khiêm tốn đề GSTS – có lẽ để cho hoà đồng với các 
GSTS bảo vệ trong nước, chứ học hàm học vị chính thức của ông là GS.TSKH, nghĩa là 
có thêm chữ KH chứ không phải như mấy ông TS không có chữ KH, lại càng khác xa 
hạng Phở Gà Sứt cặm cụi khảo cứu văn bản chữ Nho, đúng là vi mô, cũng vi danh, vi 
tiền, ai bảo ngu cho chết !(Đó là luồng điện tự chạy trong não, nhanh vậy). Mức độ kính 
nể đối với đại tác của ông H càng tăng thêm vì mở bìa sách thấy ngay Lời giới thiệu có 
chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm. Đúng là đại tác của một 
GS.TSKH thì người đề tựa cũng phải có chức tước như thế mới thật hoành tráng tầm cỡ 
vĩ mô! 

Cuốn sách này có 3 phần: Phần III (hơn 40 tr.)nói về những tư tưởng quan điểm giáo dục 
theo hướng dân tộc, hiện đại và hội nhập – Mình không sở trường món lý thuyết này lắm, 
khỏi bàn. Phần II (khoảng 150 tr.) về nền giáo dục cách mạng: Đáng chú ý nhất và chiếm 
số trang nhiều nhất (100/ 150 tr.) phần này là các bảng biểu danh sách Giáo sư, số lượng 
GS, PGS phong tặng các đợt v.v… (có ghi rõ theo nguồn của Hội đồng chức danh GS 
nhà nước) Môn này thì ông H là người trong ngành, OK! Chỉ mất dăm phút để liếc qua 
các phần ấy là đủ làm nền để đại thể nội dung mục đích của cuốn sách để giúp tôi chú ý 
vào Phần I. Phần này có tên: Giáo dục và truyền thống Việt Nam. Tuy chia mục dấu *, 
nhưng chỉ có 1 *, nên dấu * ấy chỉ như cái ngoặc đơn nói rõ thêm đó là giáo dục thời 
phong kiến và Pháp thuộc (nếu coi là mục thì phần I này chỉ có 1 mục!) Liếc qua vài mục 
đã thấy rờn rợn: 

Mục 1: Nước Văn Lang- “Cha cha! Ông GS.TSKH kinh tế này nói gì về nước Văn Lang 
đây? Cả mục xoẳn 20 dòng! “Quý hồ tinh” chăng? Vâng, để mời một học sinh phổ thông 



kiểm chứng giúp xem cái gì là phổ thông, cái gì là trên phổ thông, như thế có lẽ sẽ được 
khách quan hơn. 

Mục 2 Tài sản trí tuệ. Cha cha! Thật tân kỳ, cũng khoảng hơn 20 dòng, nói mung lung 
những là “sức mạnh dân tộc bắt nguồn từ sự giáo dục trong nhà trường, từ gia đình đến 
xã hội…”, v.v… Hấp dẫn qúa, không khéo từ thời nước Văn Lang đã có nhà trường cũng 
chưa biết chừng ! 

Mục 3: Tiếng nói và chữ viết: “Từ xa xưa tiếng Việt thuộc họ Nam Á…”, có lẽ 20 dòng 
cũng đủ thấy người ta chẳng cần phải nghiên cứu nghiên cắm gì cho mất công, một anh 
trình độ phổ thông cũng có thể bàn luận ào ào về ngôn ngữ học tiếng Việt từ ngàn xưa 
đến nay! 

Mục 4: Chữ Nôm : Giáo sư Nguyễn Tài C. xem mục này chắc phải ngất xỉu hoặc cười vỡ 
bụng (lâm nguy!). Cả mục nửa trang, nhưng 3/4 của nửa đó nói lảm nhảm những Lý Thái 
Tổ “ra chiếu dời đô …”. Ủa, vị GS.TSKH này nghĩ Chiếu dời đô viết bằng chữ Nôm 
chăng?! Tiếp đó nói Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư, rồi lại chính sách “ngụ binh ư 
nông”, hay là tất cả các sách vở ấy đều viết bằng chữ Nôm? Phát hiện động trời đấy chứ? 

Phải lướt nhanh: mục 5: Văn Miếu QTG -trường đại học đầu tiên: một bức ảnh+vài ba 
dòng. Mục 6: Nho giáo: Chui cha! Ông TS kinh tế này cũng tổng kết về Nho giáo, thì 
Nho giáo hay chính ông GS.TSKH ra sao không nói cũng biết rồi! Kế đến, vừa trích vừa 
bình lổn nhổn, tác giả cố đưa vào các bài Nam quốc sơn hà Nam đế cư (coi là Tuyên 
ngôn độc lập lần thứ nhất), Bình Ngô đại cáo (coi là Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai). 
Giữa đó chêm vào mục 7: Hịch tướng sĩ -Bài ca xung trận, đại thắng quân Nguyên. Đang 
nói về chiến thắng quân sự, ngoằng vào giáo dục: “Đời Trần rất chăm lo chế độ chế độ 
thi cử quy củ….”. Hết biết tư duy logic của ông GS.TSKH như thế nào? 

Bên trên chỉ là nhân tiện điểm qua thôi, đến số 10 có mục Tiến sĩ nho học mới chính là 
mục mà tôi quan tâm. 

Đối với cuốn sách của ông H, mục 10 này chiếm đến hơn 90% của phần I (350/386 tr.), 
và hơn 60% của cả quyển sách (350/588 tr). Không phải là sự khái quát đặc điểm quá 
trình hình thành hay so sánh xuyên thời đại xuyên quốc gia gì cả, mà là bản liệt kê lý lịch 
trích ngang của các Tiến sĩ Nho học từ thời Lý đến thời Nguyễn. 

Không bàn việc mục này trương phình lên như vậy có phù hợp với cuốn sách có tên như 
trên hay không, tôi chỉ biết mặt tôi bỗng “đỏ bừng” lên như một anh chàng nốc quá mấy 
vại bia! Bởi vì, chẳng khác gì một người mẹ đến một nơi xa xôi, bất ngờ thấy một người 
lạ đang bế ẵm đứa con của mình! Thế là người mẹ chẳng cần phải lấy mẫu xét nghiệm 
dấu vân tay hay ADN gì nữa, chỉ dụi mắt vài lần cho khỏi nhầm rồi khẳng định ngay. 
Tâm thần tôi khi ấy trở lại bình tĩnh, sắc mặt không đỏ bừng nữa mà trên môi hình như 
nhẹ nở một nụ cười (cái cười tự nhiên khi ta nhận ra mình đã biết rõ sự thật). 

Một luồng điện chạy nhanh trong đầu, tôi đã quyết định xong. Tôi ở vào một tình thế khó 
xử, từ vai chủ nhà muốn cho khách đẹp ý, đến vai bà mẹ thấy con mình chẳng lẽ không 



dám nhận con? Ông H 65 rồi, có phải trẻ người non dạ gì nữa đâu? Ông ấy từng làm Hiệu 
trưởng một trường đại học đông mấy vạn SV,NCS chứ có phải ở nhà quê mới ra nên 
không hiểu chuyện bản quyền sách vở ra sao đâu. Hơn nữa ông là đảng viên cao tuổi 
Đảng (47 năm) trình độ giác ngộ hẳn phải rất cao: Sách tái bản năm 2009, chẳng lẽ ông H 
không biết ĐCSVN có cuộc vận động ” Học tập và làm theo gương Bác Hồ” hay sao? 
Cuốn sách của chúng tôi bị sao chép như thế thì thị trường cũng giảm yêu cầu đi, nhưng 
trực diện nói ra hay không nói ra với ông H việc này, tôi tuyệt đối không phải vì tiếc mất 
mấy đồng nhuận bút, mà vấn đề là ở chỗ có thể chấp nhận chuyện đạo văn trắng trợn như 
thế hay không? Không chỉ chuyện đạo văn, đây còn là chuyện đạo đức nữa. Thật không 
muốn tin rằng trước cả ngàn cả vạn SV, NCS, những lời lẽ hô hào giáo dục của GS. 
TSKH Nguyễn Đình H là giả dối! Nghe nói nền giáo dục nước ta gần đây có giảm sút, 
nghĩ là yếu đi chút đỉnh, có đâu đến mức trầm kha, căn bệnh đã vào đến cao hoang như 
thế? ! 

Tôi gấp cuốn sách đặt xuống bàn, lấy lại tư thế cho thoải mái để khỏi nổi nóng, rồi hắng 
giọng nói với GS.TSKH Nguyễn Đình H. : 

-Mời anh xơi nước đi!…. Nhưng mà…, anh H ạ, cuốn sách của anh có vấn đề… 

Tôi mở sách, giở qua mấy mục đầu:nước Văn Lang, chữ Nôm, Nho học v.v..mà nói: 

-Anh viết mấy cái mục ấy để làm gì nhỉ? …Mà anh thì biết gì về chữ Nôm mà trong một 
đại tác như vậy cả gan dám viết cả mục về chữ Nôm?… 

Ông H cười tiếp lời: 

-Ấy, tôi thì làm sao biết chữ Nôm bằng các anh! 

-Tất nhiên rồi, nhưng tôi không muốn nói anh có biết chữ Nôm hay không, nếu anh mưốn 
thì học vài tháng cũng đọc được một ít .Nhưng người ta nói: Biết 10 viết ra chưa đến 1, 
đằng này anh lại tự trương phình lên như thế, thiên hạ người ta cười cho! 

Ngừng một lát, tôi nói tiếp: 

-Còn phần trích ngang tiểu sử các Tiến sĩ (vừa nói tôi vừa nhón cả chỗ dày 350 trang lên) 
thì anh chép nguyên xi trong cuốn Các nhà khoa bảng VN do tôi Chủ biên và cùng biên 
soạn với mấy bạn đồng nghiêp. Đó là hành vi xâm phạm bản quyền rất nghiêm trọng. 
Anh có nhận đúng 
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GS.TSKH nói: 

-Nhưng tôi sắp xếp theo các địa phương! 



Tôi xua tay cười nhẹ : 

-Anh đừng nói cái chuyện chia xếp ấy với tôi, tôi hơi bị thành thạo việc soạn thảo văn 
bản vi tính đấy! Mất vài tiếng đồng hồ, anh muốn chia xếp kiểu gì tôi cũng chiều anh 
luôn! – Đến đoạn này tôi nhẹ nhàng đứng dậy (cổ tránh để khỏi đập bàn, xô ghế) mà nói: 

-Anh H ạ, soạn cuốn Các nhà khoa bảng VN này, nếu chúng tôi cứ để y nguyên như trong 
sách đăng khoa lục mà dịch ra, thực chất là phiên âm, thì chẳng mất mấy công mà dễ, các 
cháu Trung cấp Hán Nôm cũng làm được.Cái khó nhất của một cuốn sách tiểu sử các nhà 
khoa bảng VN là ở việc quy đổi địa danh quê quán của ngót 3000 Tiến sĩ. Ở ta, cho đến 
nay chưa có một cuốn từ điển địa danh nào tra cứu được địa danh xưa – nay đến đơn vị 
xã thôn. Chủ trương từ đầu của chúng tôi khi làm cuốn sách này là phải cố gắng tối đa để 
thực hiện việc quy đổi này. Không chỉ tra tìm từ nguồn thư tịch cũ mới mênh mông, 
chúng tôi còn phải hàng tháng trời bò toài ra sàn nhà để dò tìm trên từng tấm của kho bản 
đồ chất cao mấy mét quýp của Viện Hán Nôm để có thể xác định địa danh quê quán hiện 
nay của các Tiến sĩ. Trước chúng tôi, chưa có bản soạn, bản dịch sách đăng khoa lục nào 
làm được. Vì vậy, chỉ giở cuốn sách của anh, xem lứot qua vài trang đầu, mấy trang giữa 
và cuối là tôi biết ngay cả phần 350 trang này anh đã chép nguyên xi trong cuốn Các nhà 
khoa bảng Việt Nam (1075-1919) do tôi Chủ biên và biên soạn chính (*) . 350 trang ấy là 
mồ hôi công sức của bản thân tôi và của các bạn đồng nghiệp cộng tác với tôi trong nhóm 
biên soạn. Tôi xin nói thẳng với anh như thế mà không lo bị nhầm! 

Im lặng một chút, ông H nói: 

-”Vâng…Việc này tôi xin nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ, nhưng…tôi chỉ vì muốn 
lưu truyền kiến thức cho đời sau..!.” 

Đó là câu nói tôi rất chờ đợi ở ông ông H vào lúc này, rất mừng là ông đã chịu tự nói ra! 
Còn ý đoạn sau thì tôi không quan tâm, không tranh biện nửa câu với ông H ! Dù ông nói 
thế cũng chả ai tin: xưa nay có anh cầm nhầm nào mà không nói là để lưu truyền đâu ? Ai 
làm ra thì người ta tự tìm cách lưu truyền, có đâu phải nhờ người ẵm hộ để đi lưu truyền? 
Hình như – không nhớ rõ – tôi có bảo qua ông H: 

“… Đời sau cũng chẳng có đời nào người ta nhận cái của lưu truyền như thế đâu!” 

Câu chuyện như thế đã đi vào hồi kết. Nhưng tôi hơi lúng túng: bây giờ mà ông H đứng 
dậy ra về, cầm luôn đại trứ tác VIỆT NAM HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI 
thì tôi chẳng có gì để làm minh chứng. Tự đi tìm để có cuốn sách ấy thì có thể cũng tìm 
được, nhưng phiền lắm, phải mất nhiều công. Vì thế, việc cầm nhầm đã xác định rồi, 
nhưng tôi vẫn cầm cuốn sách đến cuối góc phòng vờ giở xem qua xem lại, mục đích là để 
chạy lên gác lấy cái máy ảnh xuống chụp cái bìa sách và nhiều nhiều các trang bị cầm 
nhầm. Khốn nổi, lấy được máy ảnh thì máy chưa sạc pin nên không mở ra được! Tôi 
đành kiên nhẫn cắm sạc pin, một mặt bảo vợ tôi lại ngồi mời ông H uống nước để kéo dài 
thời gian (như kiểu thủ môn kéo dài thời gian trên sân bóng). Tôi sực nhớ có anh bạn trẻ 
cùng Viện có hẹn chiều nay đến làm việc với tôi, tôi bèn gọi phôn nhờ anh ta đem theo 
cái máy ảnh và đến nhà tôi ngay. Thủ môn kéo dài thời gian như vậy được đâu vài chục 



phút, cũng kịp lúc anh bạn trẻ phóng xe tới. Tôi mừng quýnh chạy ra mở cổng rồi đẩy 
ngay anh ta lên nhà, chỉ kịp ghé tai nói nhỏ: “Mở máy ngay, chụp liền cho tôi mấy pô 
cùng với ông khách!” 

Anh bạn trẻ lên nhà, lịch sự chào hỏi mọi người rồi thao tác máy chụp ngay – Dẫn trong 
bài này chính là những bức ảnh do người bạn đó chụp giúp. Hiện trường còn y nguyên! 

Bây giờ yên tâm rồi, nhưng tôi vẫn cầm quyển sách đi qua đi lại. Ông H thấy vậy, nói: 

-Có cần phải …. 

Tôi hiểu ông H muốn nói: có cần viết ra giấy không?. Nếu lúc ấy tôi lấy giấy bút đưa cho 
ông H thì có được đủ bộ cứ liệu. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ: Một ông GờSờ – TờSờKờHờ, 
quyền uy chức vụ kể cũng khá cao, mà phải chịu im re thừa nhận: “…Tôi xin nhận sai 
lầm với bác Ngô Đức Thọ”, thế đã đủ bi thương, “hoàn cảnh” lắm rồi, chứng cớ như vậy 
hẳn ông không thể chối cãi gì được nữa, dừng lại cũng tạm đủ, có lẽ không nên buộc ông 
ấy phải viết ra giấy cho thêm đau lòng! Đó là tâm trạng đích thực của tôi lúc đó, không 
thêm mắm muối tí nào. 

Tiếp đó tôi nghĩ nên hỏi muợn ông cuốn sách ít ngày, nếu ông không cho mượn thì sẽ 
nhờ anh bạn chụp lấy vài chục trang để “lưu truyền”!. Cũng may, chưa phải hỏi mượn thì 
ông H đã cầm bút “đề tặng” để biếu tôi cuốn sách, vì thế mà tôi có cuốn “đại trước tác” 
của ông để “lưu truyền” ngay trong bài này. Tôi thầm nghĩ: mỗi người thường có duyên 
nợ với một từ gì đó, ông H đích thực là có duyên nợ với hai chữ “lưu truyền”! 

Tiễn ông H ra cổng, dặn ông qua dốc rẽ trái để ra đường lớn, tôi cùng ông chia tay. 

Tôi khoá cổng quay vào nhà, lòng buồn rười rượi. Bởi vì, người tôi vừa tiễn đây không 
phải ai non dạ, mà là một vị có chức quyền, học hàm học vị không chỉ khá cao mà là rất 
cao. Ông lâm tình thế đáng bi thương hổ thẹn như thế trước hết là vì bệnh háo danh. Đối 
với trường hợp của ông H thì còn hơn thế: Buổi tối vào mạng tra Google, tôi đọc được cả 
bản tiểu sử của ông, lại tìm được tài liệu cho biết ông là thành viên đương nhiệm của Hội 
đồng chức danh Giáo sư nhà nước và đương chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban…của QH! và 
có thể còn vài ba chức danh đương nhiệm khác nữa. Đời bây giờ đạo đức suy đồi, không 
ít người có chức có quyền tha hoá biến chất. Quản lý tiền thì tham ô tiền, quản lý tài 
nguyên thì bán chui tài nguyên, quản lý khoa học thì chiếm đoạt công trình sản phẩm của 
đồng nghiệp. Mấy vụ giáo trình kinh tế gì đó lình xình ở TP HCM cách nay chưa mấy 
ngày. Ông H nhận là đồng hương với tôi…, thế mà ông còn quờ tay ẵm thuổng mất hơn 
1/3 mồ hôi công sức biên soạn cuốn CNKBVN! Hàm vị thì ông cao tột rồi, có thêm một 
cuốn sách ôm ấy thì cũng chẳng còn danh vị gì mà thăng tiến nữa, có chăng là để tỏ rõ 
cho mọi người biết một giáo sư thứ thiệt phải có nhiều đầu sách, “công trình khoa học” 
như ông! Nghĩ chuyện của ông vừa Bi vừa Hài, vậy thì tôi còn phải luyến tiếc gì nữa mà 
không phanh phui ra trước dư luận hành vi đạo văn trắng trợn của ông H? Hoạ chăng 
phải cố tìm cách giấu đi để mấy nơi như Chi bộ ĐCSVN phường Đồng Tâm Q.Hai Bà 
(nơi ông H cư trú), Đảng uỷ cơ quan Viện lập…của UBTV, và quý vị lãnh đạo ở 
HĐCDGSNN khỏi biết, ít ra cũng cố giữ “bí mật” cho đến hết đợt hành động “Học tập và 



Làm theo” doTBT Nông phát động: Lý do là vì để mấy nơi đó biết lại khiến họ đâm ra 
khó xử! 

Về việc PTT họ Phạm cả quyết đánh giá: ” Cuốn sách Việt Nam hướng tới nền giáo dục 
hiện đại do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình H…biên soạn là một tác phẩm công phu, có 
nhiều tư liệu giá trị và nội dung phong phú.” *(sic!!) Những phần mục nào khác thì 
không nói, nhưng tôi muốn trân trọng kính nhờ Phạm PTT bớt thì giờ kiểm tra chỗ 350 
trang mà GS.TSKH Nguyễn Đình H…”cầm nhầm” – mà đương sự cũng đã xác nhận – ấy 
có thật đúng là “công phu” không? Nếu đúng là có công phu thì đó là công phu gì? Công 
phu trong việc đạo văn hay công phu do ông H tự có kiến thức tích luỹ mà rồng bay 
phượng múa ra được như thế? Vầng nhật nguyệt còn đó sáng soi, chẳng lẽ nào ngài Phạm 
PTT lại không thấy cho một sự thật tày đình như thế? Vả lại sự việc “sách của GS.TSKH 
H” nếu được coi là tấm gương để soi thì may ra sẽ bớt đi được chuyện các quan to thoải 
mái đánh giá đề tựa ào ào về những lĩnh vực chuyên môn mà mình không am hiểu. 
Không nói khoản 350 tr. “đạo” nữa, hãy lấy một câu ở tr.26 trong mục “10. Tiến sĩ nho 
học”, ông GS.TSKH đáng kính đĩnh đạc nhả ngọc phun châu để “lưu truyền cho đời sau” 
như sau: 

“…thi Hội để lấy bằng Cử nhân, thi Đình để lấy bằng Tiến sĩ” (Sic!) 

uploadanh.com 

Bảo vệ sự đúng đắn của những điều mình viết ra là vấn đề danh dự, uy tín của nhà khoa 
học. Tôi nghĩ GS.TSKH Nguyễn Đình H nên trưng ra các văn bản cứ liệu chứng minh để 
có thể lập được một Hội đồng khoa học cấp quốc gia thẩm định giúp câu văn gồm 14 chữ 
của ông mà tôi đã trích nguyên văn, gạch dưới và đặt trong ngoặc kép nêu trên là đúng 
hay sai? 

Dân gian thường gọi những người giỏi giang thông tuệ là “Giỏi” hoặc “Thông”, những ai 
hay ấm ớ, nói gì sai nấy thì bảo là…Xin thứ lỗi vì chợt quên biến mất cái chữ rất hay ấy. 
Nhưng không sao, đợi đến khi có câu trả lời ta sẽ xin ý kiến dân gian cũng không muộn 
gì. 

Chân thành cám ơn quý độc giả và quý vị quan chức đã bớt thì giờ quý báu lướt qua bài 
viết không có tính truyện ngắn hoặc truyền kỳ tí nào, mà có tính thực lục khá cao (có 04 
ảnh kèm) này của tôi. 

Để bảo đảm và chịu trách nhiệm về sự thật được nói đến trong bài, đến đây Ngạn Xuyên 
xin ký họ tên thật như sau: 

PGS.TS Hán Nôm học NGÔ ĐỨC THỌ 

Nguyên Trưởng phòng Văn bản học 

Chuyên viên cao cấp 



Viện nghiên cứu Hán Nôm 

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

(đã nghỉ hưu) 

Địa chỉ liên hệ: số nhà 50 Ngõ 210/41/11 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: (04)38464397 

TB. Tôi cũng muốn nói đôi lời với Nhà xuất bản Giáo Dục: Tôi nghĩ Nxb Giáo dục là cơ 
quan quan trọng của ngành đào tạo nhân tài cho đất nước. Là người thay mặt cho xã hội 
thẩm định OTK cho các sản phẩm, chẳng lẽ các bạn không biết chuyên đề Tiến sĩ Việt 
Nam đã có những sách nào hay sao? Nếu đã biết thì sao vẫn an nhiên để cho người ta rinh 
bê của gian của lậu vào trong ấn phẩm của Nxb mình như thế? Dư luận xã hội làm sao có 
thể ca ngợi các bạn là khách quan, tận tâm với chức vụ?. Trong việc biên tập các bạn có 
trách nhiệm cao, rất nên trong sáng đi đầu trong vấn đề tôn trọng bản quyền tác giả, chứ 
đừng tiếp tay cho họ, có thế thì mới hết những kẻ đưa những chồng giấy cũ đến để “lưu 
truyền” theo kiểu như GS.TSKH H đã làm. Nhưng vì bài viết đã dài, xin sẽ quay lại sạu. 
(NĐT.) 

(*) CÁC NHÀ KHOA BẢNG VIỆT NAM (1075-1919). NGÔ ĐỨC THỌ chủ biện. Biên 
soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Nguyễn Hữu Mùi. H.,Nxb văn học, 1993. 

-Tái bản có bổ sung chỉnh lý. H.,2006. 

Nguồn: vn.360plus.yahoo.com/ngoducthohannom/article? mid=26 
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Gs Nguyễn Văn Tuấn bình luận: 

Đạo văn quan quyền và câu chuyện li kì ở Việt Nam 

Hôm trước, tôi có đề cập đến hai loại đạo văn mà tôi tạm gọi là “đạo văn cạnh tranh” 
(competitive plagiarism) và “đạo văn quan quyền” (bureaucratic plagiarism) lấy theo ý 
của Gs Martin (Úc). Trong entry đó, tôi có trình bày vài trường hợp đạo văn quan quyền 
ở bên Úc và Mĩ, nhưng hôm nay đọc thấy trên mạng hiện tượng đạo văn quan quyền cũng 
có ở Việt Nam, trên giấy trắng mực đen, và liên quan đến một vị có chức vụ cao. 

Đọc bài “Chuyện ly kỳ về một ông GS. TSKH” của PGs Ngô Đức Thọ, chúng ta sẽ thấy 
trường hợp đạo văn quan quyền này có thể hiểu theo ý của anh bạn vong viên của tôi mà 
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tôi có đưa vào một entry về đạo văn ở đây. Bài viết của Gs Thọ có thể khó đọc đối với 
một số bạn đọc, cho nên tôi xin tóm tắt câu chuyện (theo cách hiểu của tôi) như sau: 

1. PGs Ngô Đức Thọ (làm việc ở Viện Hán Nôm) là một trong những người chủ biên 
cuốn sách “Các nhà khoa bảng Việt Nam, 1075-1919”. 

2. Gs Ts Nguyễn Đình Hương là tác giả cuốn sách “Việt Nam hướng tới nền giáo dục 
hiện đại”. Cuốn sách này được chính Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm viết lời giới thiệu, 
với lời ca ngợi như sau: “Cuốn sách Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại do Giáo 
sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hương biên soạn là một tác phẩm công phu, có nhiều tư liệu giá 
trị và nội dung phong phú.” Tuy nhiên, hơn 60% nội dung của cuốn sách này là cóp 
nguyên văn từ cuốn sách của ông Ngô Đức Thọ. Tuy cóp nguyên văn, nhưng tác giả thay 
đổi thứ tự của thông tin. Cần nói thêm rằng ông Nguyễn Đình Hương là Phó chủ nhiệm 
Ủy ban văn hoá giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. 

Điều đáng nói là Gs Hương mang sách đến tận nhà Gs Thọ để … tặng! Khi được Gs Thọ 
chỉ ra rằng nhiều thông tin trong sách là cóp, thì Gs Hương trả lời rằng: “Vâng … Việc 
này tôi xin nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ, nhưng…tôi chỉ vì muốn lưu truyền kiến 
thức cho đời sau!” Xin nhắc lại (vì tôi sợ các bạn lầm) rằng Gs Hương là Phó chủ nhiệm 
Ủy ban văn hoá giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, và còn là 
thành viên của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. 

Cách hiểu về đạo văn của một giáo sư có bằng tiến sĩ (và đóng vai trò quan trọng trong 
việc xét duyệt phong hàm giáo sư cho cả nước) như thế thì có phải là đáng để chúng ta lo 
ngại cho nền học thuật nước nhà hay không? “Hỏi tức là trả lời”, tôi nghe các bạn nói, và 
tôi cũng nghĩ vậy. 

NVT 

Nguồn: tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/ao-van-qua n-quyen-va-c… 
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Tin mới 
1) phapluattp.vn/20100514024455167p1027c1098/ro- len-tinh-tra… 

2) phapluattp.vn/20100514121042846p0c1019/nguyen -hieu-truong… 
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TCHGGD [deleted] (3 months ago) 
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Cảm ơn bác Maytrang2008 đã đưa tin. Xin trích từ Báo pháp luật: 

Tôi có gì đâu mà phải xin lỗi! 

. Phóng viên: Có ý kiến cho rằng cuốn sách do GS viết đã “đạo” của một cuốn sách 
khác. Ông có biết việc này? 

+ GS-TS NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG: Đây là quyển sách có ý nghĩa tham khảo, được tái 
bản hai lần rồi. Nó là ý tưởng của một mình tôi và được nhiều người giúp đỡ sau đó, 
trong đó có NXB Giáo dục và Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc 
Tử Giám. Một trong những nội dung cuốn sách có trích dẫn tên các tiến sĩ đầu tiên của 
Việt Nam đã được công bố tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tôi đã phân theo tỉnh, thành họ, 
tên, năm đỗ. Ngay khi làm, trung tâm cũng nói cho tôi biết việc này đã được bác Thọ 
(PGS-TS Ngô Đức Thọ, chủ biên cuốn sách Các nhà khoa bảng Việt Nam – NV) viết 
trước rồi. Vì vậy, tôi đến nhà bác chỉ với mục đích hỏi xem có điểm mới nào không chính 
xác giữa sách mới, sách cũ không thôi. 

. Việc ông đến nhà bác Thọ có phải để nhận lỗi? 

+ Không hề. Tôi đến hoàn toàn vì tình cảm trân trọng, có gì đâu mà phải xin lỗi. Danh 
sách các tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam tôi chia 58 đề mục, trong khi sách của bác Thọ chỉ 
có một đề mục. Danh sách tên các tiến sĩ này đã được toàn thế giới biết đến nên việc 
tham khảo là chuyện bình thường thôi. 

. Ông có cho rằng mình đã vi phạm tác quyền không? Nếu bây giờ PGS Thọ yêu cầu ông 
phải xin lỗi công khai hay đền bù, ông nghĩ sao? 

+ NXB Giáo dục đã rà soát và đồng ý để tôi in sách. Tôi có gì đâu để mà đền bù bởi viết 
cuốn sách này chỉ được hưởng chút nhuận bút. Vì có kiến thức nên trung tâm muốn tôi có 
“bút tích” để lưu lại cho các cháu sau này. Cuốn sách này tôi phải làm hết 3-4 năm. 

Tôi nghĩ vụ này chắc không có liên quan đến nước ngoài như vụ của ông Thơ nên có thể 
tin là bác Thọ không đạo của người khác. 

Nhưng có lẽ hơi “căng” vì ông Hương bảo “KHÔNG”, bác Thọ bảo đã có xin lỗi. 

Tuy nhiên chuyện ông Hương không thể phủ nhận là “Tại sao lại mang tặng bác Thọ gói 
quà khi mà hai người chưa phải là tri kỷ?” 

Các bác có cao kiến gì để giúp bác Thọ? Như tôi đây là Tổng Biên Tập Tạp Chí Học Giả 
Gian Dối mà tôi thấy khó và khổ quá. Ha há. 
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Ông NDH này đúng là mặt dày, trơ trẽn hết sức! Ông dùng danh sách các tiến sĩ của bác 
Thọ rồi chia thành 58 đề mục theo tỉnh thành họ tên, thế là thành một cuốn sách mới. Mà 
cái này thì ăn nhập quái gì đến tiêu đề “Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại” nhỉ? 

Tiên Sư. 
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Đúng như tôi nhận xét ở bên trang xét dỏm của thầy Thơ, các vị đạo sách loanh quanh 
cũng chỉ vì chữ THAM. Không tham tiền bạc (nhuận bút, xét công trình, tính điểm này 
nọ, vv…) thì tham danh (để lại những “công trình” cho con cháu mai sau (sic!)). Ở đây là 
tham danh. 
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nld.com.vn/20100513103955456P0C1017/dao-van-s e-het-dat-so…: 

 
PGS David M. Berman (Trường ĐH Pittsburgh – Mỹ) và GS Frances L. Hoffmann 
(Chương trình Fulbright Scholar) từng có dịp công tác tại Việt Nam trong lĩnh vực 
giáo dục ĐH. Hai chuyên gia này so sánh và góp ý kiến về tình trạng “đạo” sách hiện 
nay. 

PGS David M. Berman: 

Vai trò của nhà xuất bản ở đâu? 

Các ĐH ở Mỹ, nếu cán bộ, giảng viên “đạo” sách, giáo trình bị phát hiện thì sẽ bị đưa ra 
hội đồng khoa học kỷ luật ngay. Thường là người vi phạm sẽ bị đuổi việc. Mỗi trường có 
một hội đồng khoa học riêng, vận hành theo quy định riêng của nhà trường. 

Khi sự việc “đạo” sách, giáo trình xảy ra thì nhà trường tự xử lý, không cần đợi phải 
đưa ra pháp luật gì cả. Đây là việc làm tự bảo vệ danh tiếng, uy tín của nghề nghiệp của 
ngành giáo dục. Hễ ai có hành vi mờ ám, sai phạm trong nghề nghiệp thì sẽ có hội đồng 
nghề nghiệp này lên tiếng phản đối và xử lý ngay. 

Ở Mỹ, một cuốn sách giáo trình đưa đi in phải qua hệ thống kiểm duyệt của nhà xuất 
bản, nhà in. Những chuyên gia nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực được các nhà xuất bản mời 
về làm việc. 
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Đề tài nào thuộc lĩnh vực nào trước khi đưa đi in sẽ được họ soi xét, kiểm tra, thẩm định 
kỹ lưỡng, hiếm có chuyện đề tài nào đó “ăn cắp” của ai mà lọt qua được cửa này. Ở Mỹ, 
việc cạnh tranh uy tín, thương hiệu giữa các nhà xuất bản cũng là điều rất quan trọng. 

Trong vấn đề cạnh tranh theo quy luật thị trường, nếu nhà xuất bản nào tự làm mất uy tín 
thì ngay lập tức sẽ bị xã hội lên tiếng, rồi người viết sách, giáo trình sẽ bị người đọc, 
người học tẩy chay. Vì vậy, tôi tự hỏi: nếu việc đạo sách, giáo trình xảy ra ở Việt Nam thì 
liệu các nhà xuất bản ở Việt Nam đã thực hiện tốt khâu này chưa? Nếu chưa thì chắc 
chắn mọi việc “đạo” sách, giáo trình sẽ quá dễ dàng phát sinh.  

GS Frances L. Hoffmann: Không nên buộc giáo sư viết sách 

Theo tôi được biết, một trường hợp giảng viên ĐH ở Mỹ có một công trình về sử học 
được giải thưởng của hội sử học. Nhưng sau đó, ông bị phát hiện gian lận trong công 
trình này, chỉ là gian lận về mặt số liệu, thì đã bị đuổi việc, tước giải thưởng. Đây thuộc 
về vi phạm đạo đức của nhà giáo nên phải bị trừng phạt nặng nề như vậy. 

Điều đáng lưu ý ở Mỹ, ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã được dạy về tính trung thực 
trong học thuật và khi học đến mức PGS, GS thì chuyện vi phạm nghề nghiệp là không 
thể chấp nhận được. 

Chẳng hạn, trong một đề tài khoa học mà người thực hiện vi phạm “cóp” của người khác 
vài chữ, vài câu thì cũng đã không chấp nhận được rồi, huống gì nói đến cả vài trang đề 
tài hay cả một cuốn sách, giáo trình. 

Tôi thấy tại Việt Nam, vấn đề xét phong tặng chức GS, PGS… của Hội đồng Chức danh 
GS Nhà nước có tính điểm công trình khoa học như viết sách, giáo trình. 

Điều này đã khiến cho không ít giảng viên muốn đạt tiêu chuẩn phong tặng chức danh 
PGS-GS thì phải cố gắng viết sách, giáo trình. Trong khi đó, ở Mỹ không ai bắt buộc 
phải viết sách, giáo trình cả. Ai thích viết sách thì viết. Ai viết hay thì sẽ có nhà xuất bản 
mời viết. Sách ai viết hay thì sẽ có người tự tìm đọc. 

Vì vậy, theo tôi, Bộ GD-ĐT hãy mạnh dạn giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các 
trường ĐH. Làm được điều này thì các trường ĐH sẽ tự chịu trách nhiệm trước xã hội, sẽ 
hạn chế được việc đùn đẩy trách nhiệm. 

Bản thân các PGS, GS nếu có hành vi “đạo” sách thì chính các PGS, GS và nhà trường 
sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với xã hội. Khi đến Việt Nam, tôi đã nghe một số bạn trẻ 
bàn luận: Đi du học nước ngoài, điều đầu tiên phải nhớ là cấm “đạo” văn. Tôi thấy rất 
vui và tự tin với các bạn trẻ ấy.  

TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông Lâm TPHCM: 

Nên mua bản quyền để dịch 



Tôi nghĩ vấn đề đạo sách, giáo trình của các tác giả nước ngoài hiện nay rất phổ biến 
bởi nền kinh tế tri thức của nước ngoài đã đi trước chúng ta quá xa, họ viết sách, giáo 
trình quá tốt rồi. 

Chúng ta viết sách, giáo trình thì không thể nào viết hơn họ được. Chính vì vậy, lâu nay 
chúng ta bằng cách này hay cách khác dễ dàng nhận ra trong sách, giáo trình luôn thấy 
“bóng dáng” của người khác. 

Hiện nay, tôi không dám đem giáo trình trong nước ra giảng dạy cho sinh viên vì tôi 
không tin tưởng được. 

Tôi luôn khuyên giảng viên lấy thẳng giáo trình của nước ngoài, như vậy vừa tiếp cận 
được kiến thức hiện đại vừa tránh được việc tiếp cận kiến thức do “xào nấu” của nước 
ngoài. 

Tôi đề nghị ngành giáo dục ĐH tổng rà soát lại tất cả các sách, giáo trình của các 
trường ĐH, CĐ. 

Những ai lâu nay “nhúng chàm” thì cần phải chấn chỉnh lại. Sách, giáo trình nào không 
đạt yêu cầu, vi phạm bản quyền thì phải xử lý. Nếu không thì chúng ta cứ mãi mập mờ 
tranh tối tranh sáng, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 

Nếu chúng ta chưa đủ năng lực viết sách, giáo trình thì nên dịch lại của nước ngoài. 
Những giáo trình căn bản mang tính toàn cầu thì chúng ta nên đề nghị mua bản quyền về 
dịch. 

Các giảng viên cũng nên được khuyến khích lấy giáo trình nước ngoài dịch ra giảng dạy 
trực tiếp cho sinh viên hoặc giới thiệu cho sinh viên tiếp xúc với giáo trình nước ngoài. 

Đối với sinh viên, trong chương trình giảng dạy cần có một phần nội dung giáo dục việc 
xâm phạm bản quyền tác giả là hành vi vi phạm đạo đức. Từ đó, sinh viên sẽ ý thức và 
chấp hành nghiêm túc vấn đề bản quyền. 
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Hội Viên.Hội Toán Học (3 months ago) 

* Preliminaries: 

Đạo sĩ = Cóp, luộc trực tiếp hoặc gián tiếp (dịch). 

Pôi-Ca-Rác: Phỏng theo tên Nhà Toán học lớn Henri Poincaré. (thành thật xin lỗi hương 
hồn của ông nếu đã xúc phạm). 
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Sách xuất bản dạng chuyên khảo = Sách chứa đựng kiến thức, kết quả nghiên cứu kinh 
điển hoặc mới của nhân loại (ý nói tầm quốc tế, được giới khoa học quốc tế kiểm chứng 
và công nhận), dùng cho đào tạo đại học và sau đại học. 

* Open problems: 

Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 1: Tác giả của các sách xuất bản dạng chuyên khảo in Vietnamese 
với số lượng công bố khoa học ISI bằng 0 đều là đạo sĩ. 

Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 2: Xác suất tìm được 1 đạo sĩ từ 5 tác giả của các sách xuất bản 
dạng chuyên khảo in Vietnamese, với số lượng và chất lượng công bố khoa học ISI thuộc 
dạng dỏm, kém, yếu, trung bình, lớn hơn hoặc bằng 0.2. 

Mời các bác chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết Pôi-Ca-Rác của tôi. 

Gửi JIPV: Nếu JIPV thấy các Giả thuyết Pôi-Ca-Rác của tôi có ích cho sự nghiệp khoa 
học của Việt Nam thì JIPV nên có giải thưởng cho ai chứng minh được chúng. Hiện tại 
tôi chỉ làm đủ sống nên chẳng có kinh phí cho các giải thưởng (tôi chỉ được lương nhà 
nước, không được Qũy khoa học và công nghệ tài trợ, chỉ được một đề tài cấp trường 
mươi triệu với kết quả ít nhất một bài báo ISI). Nếu có ít nhất một Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 
của tôi bị sai thì tôi xin lỗi mọi người. 
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inhainha (3 months ago) 

hahaha, bác chơi gian lận nhá  

13. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#23431202@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  
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đây là lí lịch công bố của GSTSKH Nguyễn Đình Hương: 
ktpt.edu.vn/website/author_42.aspx 
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Tuan Ngoc@ (3 months ago) 

Bác k51lkd_vnu gởi link ktpt.edu.vn/website/author_42.aspx hay quá, cóp ngay nếu 
không có khi ông Hương xoá thì mệt: 
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GS.TS. Nguyễn Đình Hương từng giữ các chức vụ: 
- Phó chủ nhiệm khoa Thống kê 
- Bí thư Đảng ủy khoa 
- Trưởng phòng Quản lý Khoa học 
- Đảng ủy viên 
- Phó tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo Kinh tế Pháp – Việt 
- Hiệu trưởng kiêm Phó bí thư Đảng ủy trường, đại biểu Quốc hội khóa XI 
- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội 
- Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Kinh tế – Luật 
- Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước 

Lĩnh vực nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Đình Hương: nghiên cứu và phân tích chính 
sách, đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư và xây dựng, quy hoạch và chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội vùng, đổi mới hệ thống chính sách quản lý kinh tế xã hội ở Việt Nam. 

Giáo sư đã hướng dẫn thành công 12 tiến sĩ và 5 thạc sĩ; công bố 20 bài báo khoa học; 
chủ biên và đồng tác giả 15 giáo trình và sách tham khảo; chủ nhiệm và tham gia 25 dự 
án, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và tương đương. 

Các huân, huy chương và danh hiệu GS.TS. Nguyễn Đình Hương đã được nhận: 
- Huân chương Lao động hạng Nhì 
- Huân chương Lao động hạng ba 
- Huy chương kháng chiến hạng Nhì 
- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục 
- Huy chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
- Danh hiệu nhà giáo ưu tú 
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Chú ý: Giáo sư đã hướng dẫn thành công 12 tiến sĩ và 5 thạc sĩ; công bố 20 bài báo khoa 
học; chủ biên và đồng tác giả 15 giáo trình và sách tham khảo; chủ nhiệm và tham gia 
25 dự án, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và tương đương. 
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ông này chuyên ngành kinh tế mà đi nghiên cứu lịch sử rồi văn hóa, rồi Hán Nôm gì gì đó 
là sao nhỉ? Trình độ không có thì chỉ có “bốc, hốt” từ nơi khác thôi 
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Following is the link to Cvs of top professors in economics 

ktpt.edu.vn/website/37_co-cau-to-chuc.aspx 

Please have a look on only two examples below and see the cradle of GS from where a 
great number of false doctors were born. 
The first GS “produced” 35 Doctors in his life, about 2 doctors per year in a row 
(consecutively) after his PGS. 
============= 
GS.TS. Cao Cự Bội (sinh ngày 01 tháng 01 năm 1937) 

Trước khi nhận công tác tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1960, GS.TS. Cao Cự 
Bội từng làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ông hai lần đi tu nghiệp ở nước ngoài (1970-1974 và 1981-1983) và được phong hàm 
Giáo sư Kinh tế năm 1991. 

Ngoài công tác tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông còn là cố vấn tài chính – tiền tệ cho thủ 
tướng Việt Nam và thủ tướng Lào, kiêm nhiệm uỷ viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

Lĩnh vực nghiên cứu chính của GS.TS Cao Cự Bội: nghiên cứu lạm phát tiền tệ, chính 
sách tiền tệ và tài khoá, các vấn đề tài chính ngân hàng. 

GS.TS Cao Cự Bội đã hướng dẫn thành công 35 tiến sĩ và 28 thạc sĩ; đã công bố 55 bài 
báo khoa học; chủ nhiệm và tham gia 9 đề tài khoa học các cấp. 

Ông đã xuất bản 3 giáo trình và sách nghiên cứu, nổi bật là: 
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- Giải pháp ứng dụng lãi suất siêu cao (12%) góp phần chống lạm phát ở VN (1988-1989) 
- Luận cứ về chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong kinh tế thị trường 1994-1995 

GS.TS Cao Cự Bội được tặng thưởng nhiều huân, huy chương: 

- Huân chương Kháng chiến 
- Huân chương Lao động hạng Ba, 
- Huy chương vì Sự nghiệp Giáo dục 
- Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ 
- Huy chương vì Sự nghiệp Ngân hàng 
- Huy chương vì Sự nghiệp Tài chính 
- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 
========================= 
GS.TS Nguyễn Văn Nam 

GS.TS Nguyễn Văn Nam (sinh ngày 10 tháng 6 năm 1954) 

GS.TS Nguyễn Văn Nam hiện là Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Humboldt, Berlin, Đức năm 1989; được 
phong hàm phó giáo sư và giáo sư vào năm 1996 và 2003. 

Trước khi đảm nhận cương vị hiệu trưởng, GS.TS Nguyễn Văn Nam từng là chủ nhiệm 
bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính và chủ nhiệm khoa Ngân hàng Tài chính; từng là 
Phó hiệu trưởng, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính vĩ mô kiêm đồng 
giám đốc Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG). 

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của GS.TS Nguyễn Văn Nam: nghiên cứu sự phát triển thị 
trường tài chính, hệ thống tài chính – ngân hàng và xu hướng hội nhập quốc tế, đổi mới 
chính sách tiền tệ – ngân hàng ở Việt Nam, điều kiện và bước đi hình thành thị trường 
chứng khoán ở Việt Nam. 

Đến nay, GS.TS Nguyễn Văn Nam đã hướng dẫn thành công 12 tiến sĩ, 33 thạc sĩ; tham 
gia 9 đề tài cấp bộ, 1 cấp nhà nước; công bố 19 bài báo khoa học và xuất bản 8 cuốn sách 

GS.TS Nguyễn Văn Nam đã được tặng thưởng Huy chương vì Sự nghiệp Ngân hàng Việt 
Nam, Huy chương vì Sự nghiệp Tài chính Việt Nam và Bằng khen của Thủ tưởng Chính 
phủ. 

====================================== 
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I am sorry not yet installed Vietnamese font in my computer, I thus have to write in 
English to avoid the deletion from admin. 

Do you think we should distinguish GS and GSD where the later stands for Giao Su 
Dom. Similarly for TSD=Tien sy dom. 

A conjecture: GSD must have a lot of USD ( the same tail: SD) 
Claim: GSD selling false PhD, a huge-profit-business. False PhD be used to gain 
promotion and become rich quickly (the most efficient way to be milionaire and to have 
money to burn) . It is a big deal and so worth to invest in. Only way to obtain a TSD is to 
get a GSD supervisor. In turn, only GSD who may sell TSD. This is a monopoly market. 
If the new terms above adopted, from now on, similar to some prominent nickname as 
Cuong Dolar, we will call Mr X, a GSD, as X Dolar , X GSD  
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JIPV@: JIPV do appreciate your comments. However you should move them to 
suitable topics in Editorial Board’s page, if you want them to be carefully observed 
by JIPV’s Editors. 

It is noted that an incompetent candidate must be submitted by an Editor in 
Editorial Board’s page. Otherwise your recommendation could not be considered.  

Cheers. 

JIPV 

Ps: Regarding the so-called TSD, this incompetent title can be deduced from the fact 
“who is the supervisor”. Therefore we strongly agree with you. This also gives us 
motivation to only consider the GSD. 
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Hội Viên.Hội Toán Học (3 months ago) 

Sao chưa thấy ai chứng minh hay bác bỏ các Giả thuyết Pôi-Ca-Rác của tôi vậy? Hay 
thấy tôi nói tôi nghèo thì chẳng ai quan tâm . Tôi xin spam lại và mời mọi người chứng 
minh hay bác bỏ: 

http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4603740479/comment72157624074780460/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4603740479/comment72157623954683813/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


* Preliminaries: 

Đạo sĩ = Cóp, luộc trực tiếp hoặc gián tiếp (dịch). 

Pôi-Ca-Rác: Phỏng theo tên Nhà Toán học lớn Henri Poincaré. (thành thật xin lỗi hương 
hồn của ông nếu đã xúc phạm). 

Sách xuất bản dạng chuyên khảo = Sách chứa đựng kiến thức, kết quả nghiên cứu kinh 
điển hoặc mới của nhân loại (ý nói tầm quốc tế, được giới khoa học quốc tế kiểm chứng 
và công nhận), dùng cho đào tạo đại học và sau đại học. 

* Open problems: 

Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 1: Tác giả của các sách xuất bản dạng chuyên khảo in Vietnamese 
với số lượng công bố khoa học ISI bằng 0 đều là đạo sĩ. 

Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 2: Xác suất tìm được 1 đạo sĩ từ 5 tác giả của các sách xuất bản 
dạng chuyên khảo in Vietnamese, với số lượng và chất lượng công bố khoa học ISI thuộc 
dạng dỏm, kém, yếu, trung bình, lớn hơn hoặc bằng 0.2. 

Mời các bác chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết Pôi-Ca-Rác của tôi. 

Gửi JIPV: Nếu JIPV thấy các Giả thuyết Pôi-Ca-Rác của tôi có ích cho sự nghiệp khoa 
học của Việt Nam thì JIPV nên có giải thưởng cho ai chứng minh được chúng. Hiện tại 
tôi chỉ làm đủ sống nên chẳng có kinh phí cho các giải thưởng (tôi chỉ được lương nhà 
nước, không được Qũy khoa học và công nghệ tài trợ, chỉ được một đề tài cấp trường 
mươi triệu với kết quả ít nhất một bài báo ISI). Nếu có ít nhất một Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 
của tôi bị sai thì tôi xin lỗi mọi người. 
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Hì hì, không phải là không quan tâm giả thiết của bác, nhưng đọc 2 đoạn này em thấy nó 
tréo ngoe như thế nào ấy, cứ như ai bóp họng mình vậy  

Sách xuất bản dạng chuyên khảo = Sách chứa đựng kiến thức, kết quả nghiên cứu kinh 
điển hoặc mới của nhân loại (ý nói tầm quốc tế, được giới khoa học quốc tế kiểm chứng 
và công nhận), dùng cho đào tạo đại học và sau đại học. 

Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 1: Tác giả của các sách xuất bản dạng chuyên khảo in Vietnamese 
với số lượng công bố khoa học ISI bằng 0 đều là đạo sĩ. 
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21. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4015/buddyicons/48868034@N08.jpg?1269790218#4

8868034@N08” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Hội Viên.Hội Toán Học (3 months ago) 

Chấm điểm: “Học trò” inhainha: 0 điểm (chưa hiểu bài). 

“Thầy” giải thích: chữ “quốc tế”: ý nói về kiến thức, kết quả khoa học, không nói sách 
xuất bản. Đề nghị: phạt “Học trò” inhainha năm roi. 

22. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49405532@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vuhuy.number (3 months ago) 

Tôi chứng minh được Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 1: 

“Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 1: Tác giả của các sách xuất bản dạng chuyên khảo in 
Vietnamese với số lượng công bố khoa học ISI bằng 0 đều là đạo sĩ.” Tôi tạm thời chứng 
minh giả thuyết này như sau: 

Proof: 

Gọi X là tập hợp các đạo sĩ, x là tác giả thỏa điều kiện của Giả thuyết. Theo định nghĩa, 
tác giả sách chuyên khảo phải có kết quả công bố nghiêm túc, ISI, liên quan đến sách đó. 
Từ đó suy ra x thuộc X. Vậy Giả Thuyết Pôi-Ca-Rác 1 hoàn toàn đúng (Q.E.D). 

Có ai thưởng tôi gì không? Dạo này nghèo quá, có cô NCS xinh đẹp mời đi ăn hoài mà 
không dám đi, vì đi thì mình phải bao chứ. he he. 

Riêng “Giả thuyết Pôi-Ca-Rác 2″ thì tôi biết có một người chứng minh được, đó là 
GS.TSKH.VS. Ông Trời  

23. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#50438443@N03” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chonglamquyen (3 months ago) 

Các bác nên thận trọng tham khảo thêm thông tin nhiều chiều: 

donga01.blogspot.com/2010/05/thoi-dua-va-mac- cam-dong-chi… 

Xin phép bác Đông A đăng bài của bác ở đây. 
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Thói a dua và mặc cảm dòng chính 

Qua vụ ông Ngô Đức Thọ cáo buộc ông Nguyễn Đình Hương đạo văn tôi thấy rất rõ hiện 
tượng a dua và mặc cảm dòng chính trong tâm lý người Việt. Vụ ồn ào này tôi đã có bình 
luận và một bạn đọc đã cung cấp cho tôi ảnh chụp một trang và phần thư mục trong 
quyển Việt Nam hướng tới một nền giáo dục hiện đại của ông Nguyễn Đình Hương. Tôi 
thấy nhận định của tôi rất khớp với thực tế của quyển sách. 

Điểm khiến cho tôi ngạc nhiên là cả bài cáo buộc của ông Ngô Đức Thọ lẫn bài báo trên 
báo Pháp luật TPHCM đều không trưng bằng chứng cho thấy có hiện tượng đạo văn. 
Điểm này rất kỳ lạ vì thông thường người ta thường phải trưng bằng chứng đạo văn khi 
muốn cáo buộc ai đó đạo văn. Thông thường là bản chụp các trang sách bị đạo hay phần 
thư mục không có trích dẫn. Trái lại bài cáo buộc của ông Thọ lại có cả bản chụp một 
đoạn văn trong quyển sách của ông Hương nhưng nội dung lại không có liên quan gì tới 
chuyện đạo văn. Vậy mà trên mạng internet chúng ta có thể thấy được khá nhiều ý kiến 
của người Việt dường như cho rằng ông Hương đạo văn là sự thật hiển nhiên cứ như là 
chính họ đã từng đối chiếu, kiểm tra chuyện đạo văn này, mặc dù thực tế cho thấy đa 
phần họ chưa bao giờ nhìn thấy cả hai quyển sách. Điều này nói lên điều gì? Đấy chính là 
thói a dua của người Việt. Thói a dua này kết hợp với tâm lý mặc cảm dòng chính đã tạo 
ra luồng dư luận như vừa qua. Mặc cảm dòng chính là khái niệm do tôi nghĩ ra trước đây 
để chỉ tâm lý tin vào bất cứ thông tin nào có chiều hướng xấu liên quan tới hệ thống 
chính trị cầm quyền bất kể thông tin đó đúng, sai hay chỉ có một phần sự thật và đồng 
thời cũng không cần phải bận tâm suy nghĩ, tìm hiểu về tính xác thực của thông tin đấy. 
Nếu ông Hương không phải từng là Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội hay 
ông Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm không viết lời giới thiệu thì sự ồn ào sẽ không đến 
mức độ như vậy. Thói a dua và mặc cảm dòng chính nếu chỉ trôi nổi trên mạng thì đành 
một lẽ. Nhưng một khi mặc cảm dòng chính len vào hệ thống truyền thông của chính hệ 
thống chính trị cầm quyền thì điều này đặc biệt nguy hiểm cho chính hệ thống chính trị 
cầm quyền đấy, bởi vì điều đó cho thấy chính ở trong chính bản thân hệ thống chính trị 
cầm quyền đã tồn tại một mặc cảm về chính nó sâu xa. Mặc cảm này chưa phát tác ra 
những hệ quả khôn lường bởi vì nó còn bị áp chế bởi những ràng buộc mạnh mẽ và phức 
tạp của hệ thống chính trị. Một khi những ràng buộc này suy yếu mặc cảm dòng chính sẽ 
phát tác từ chính bên trong hệ thống chính trị kết hợp với bên ngoài và sẽ phá vỡ hệ 
thống chính trị đấy. 

Thời Trung cổ những người đàn bà vác những thanh củi đến giàn hỏa thiêu Bruno đã 
không hề bận tâm tại sao họ phải thiêu cháy Bruno. Những người đàn bà đó ít nhất có 
đức tin. Họ không hề mặc cảm và họ tin chắc rằng việc làm của họ là đúng. Tôi thấy 
những người Việt trong vụ đạo văn này giống như những người đàn bà thời Trung cổ 
xưa, nhưng khác với những con người xưa kia đấy, họ không có đức tin, họ chỉ có một 
thói a dua và một mặc cảm chính trị nặng nề. 

24. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (2 months ago) 
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@chonglamquyen: Tôi đồng ý việc thận trọng, nhưng chúng ta bằng tư duy logic có thể 
nhìn nhận ra vấn đề. 

Tôi hoàn toàn không đồng ý với bác Đông A vì: 

- Ô. Hương chức vụ cao hơn rất nhiều lần Ô. Thọ, khi cả hai cùng công tác (tức nhiên bây 
giờ về danh nghĩa thì cả hai đã nghỉ hưu), và quan hệ Ô. Hương cũng tốt hơn Ô. Thọ. 
Chính vì thế, nếu nói theo lời bác Đông A, Ô. Thọ đang vu khống Ô. Hương. Với chức 
vụ và quan hệ của Ô. Hương, liệu Ô. Thọ có dám không? 

- Tất cả những người làm nghiên cứu nghiêm túc đều khẳng định với tôi rằng mỗi người 
chỉ giỏi ở những chuyên môn nhất định, trừ phi là bậc kỳ tài xuất chúng. Nếu ai đó có đủ 
trình độ viết sách tham khảo chuyên sâu thì chứng tỏ họ đã rất giỏi trong ngành đó rồi. 
Liệu Ô. Hương có thể vừa là chuyên gia kinh tế, rồi lịch sử, rồi văn hóa, rồi Hán Nôm 
(hic). Nên nhớ là các chuyên ngành lịch sử, văn hóa, Hán Nôm rất ít liên quan đến 
chuyên ngành kinh tế. 

- Lần đầu xuất bản, quyển sách có hơn 300 trang. Lần tái bản năm 2009 hơn 500 trang. 
Phần dễ nhận thấy nhất là hơn 200 trang được “gom” từ sách của Ô. Thọ. Ô. Hương đã 
thay đổi thứ từ đề mục trong 200 trang này, nhưng nội dung là “chép”. Lưu ý với bác 
Đông A ở điểm đó. 

- Các kiến thức sai cơ bản cả trên báo và trên blog của Ô. Thọ mà Ô. Hương viết ra bị 
vạch trần, đã nói lên ai đúng ai sai rồi. Nếu giả sử Ô. Hương là chuyên gia trong ngành 
lịch sử, văn hóa, Hán Nôm, tôi cam đoan sau khi đọc báo và phỏng vấn, nếu Ô. Hương 
đúng Ô. Hương đã bắt Ô. Thọ đối chất, và Ô. Hương sẵn sàng lập hội đồng khoa học để 
làm đúng sai vấn đề này. 

- Thông tin cuối cùng tôi xin cung cấp: như nhiều ông GS Việt Nam về hưu khác, mặc dù 
đã về hưu nhưng Ô. Hương cũng chưa muốn nghỉ ngay mà vẫn còn làm cố chức “cố vấn 
cao cấp” cho Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội. Chính vì 
thế ông “đạo” quyển sách của Ô. Thọ mong giữ vị trí “cố vấn cao cấp” đó. 

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:58 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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. Chỉnh sửa  
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2 phản hồi tới “GS rất dỏm Nguyễn Đình Hương – Quốc Hội, ĐHKTQD Hà Nội: 
Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Kinh Tế Học – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy 
ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội – Nguyên Đại Biểu 
Quốc Hội khoá XI – Nguyên Hiệu Trưởng ĐHKTQD Hà Nội – Có nghi vấn 
đạo văn” 

1. chim_nhon đã nói 

Tháng Mười 11, 2010 lúc 7:38 sáng e  

Đang xét phong danh hiệu NGND cho GS rất dỏm Nguyễn Đình Hương [1]. Nếu chuyện 
này mà có thật và ông GS rất dỏm này được phong NGND sau tất cả những chuyện đã 
xảy ra thì phải nói là … bó tay! 

[1] http://vn.360plus.yahoo.com/ngoducthohannom/article?mid=92 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 11, 2010 lúc 8:47 sáng e  

Thực ra những chức danh đó từ lâu đều dành cho các quan chức rồi, có dành cho giảng 
viên quèn nữa đâu, âu đó cũng là tấn trò đời xem để đỡ buồn trong vài trống canh cũng 
được! 

Trả lời  
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GS rất dỏm Nguyễn Đức Cương – Viện Tên lửa, Bộ Quốc 
phòng: Nguyên viện phó, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TSKH 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 
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GS rất dỏm Nguyễn Duy Tài – ĐH YD TPHCM: chủ nhiệm 
bộ môn sản, 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor KnowtrueProf. 

Thông tin liên quan đến ứng viên: 
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GS rất dỏm Nguyễn Hữu Châu – Viện chiến lược giáo dục: 
“GS.TS”, Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành tâm 
lý học – giáo dục 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Nguyễn Hữu Châu 

- Chuyên môn: giáo dục học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Viện trưởng viện chiến lược giáo dục 

- 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 tâm lý học – giáo dục 

- 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,…): 
worldcup.nld.com.vn/250876p0c1017/hieu-truong -tu-quyet-di… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
education@vnu.edu.vn 
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============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept  

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48616733@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vientoan (3 weeks ago | reply) 

Dưới đây là bức thư chân thành của một độc giả, tôi xin post lên đây để mọi nguời cùng 
đọc. 

Gửi các DỞM. 

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

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

2. Tiêu chí phong học hàm của ta còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Không có lí do nào 
lại có thể phong GS(PGS) cho những người không có một công bố quốc tế nào. 

Việc phong học hàm cho những DỞM, sẽ gây nhức nhối và làm suy giảm niềm tin trong 
nhân dân, sẽ làm yếu các cơ sở đào tạo, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự 
chia rẽ và mất đoàn kết. 

Đương nhiên, các DỞM cũng được ngồi bàn bạc và quyết sách những chuyện KHOA 
HỌC và ĐÀO TẠO rất nghiêm túc, trong khi DỞM được tạo ra bởi “CỌNG RƠM”(*), 
nghe người khác nói DỞM không hiểu, thì còn hại nào hơn. 

DỞM đẻ ra DỞM rất nhanh, vì cơ chế sinh sản của DỞM rất đơn giản. 

Để giữ cho được sĩ diện và vị trí của DỞM, Dởm sẽ dùng mưu mẹo, gây chia rẽ trong 
những người giỏi. 

Chúng ta có thể không có hoặc thiếu các chức danh GS(PGS), nhưng 
quyết không vì thế mà phong DỞM. 

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

_____________________________________________ ________ 
CHÚ DẪN: (*) Truyện kể “BÙ NHÌN TUYẾT” của Andersen nhà văn nổi tiếng ĐAN 
MẠCH, đại ý rằng: Vào một mùa đông băng giá, ai đó đã bọc quanh một chổi rơm những 
lớp tuyết, thành một BÙ NHÌN TUYẾT. Lúc trời còn lạnh giá, BÙ NHÌN TUYẾT đắc 
thế lắm, nhưng đến lúc gặp ÁNH NẮNG MẶT TRỜI, nó bị tan chảy, và chỉ còn chơ ra, 
toàn CỌNG RƠM và CUỐNG CHỔI. Sự tích “CỌNG RƠM” là thế. 
Những kẻ bất tài đắc thế cũng vậy, nếu trong thời đại âm u tăm tối, dân trí thấp, họ tha hồ 
tung hoành, làm mưa làm gió, nhưng gặp thời văn minh, họ sẽ bị tan chảy, lộ nguyên 
hình, họ là ai. 

3. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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================================== 

=====================================================================
======================== 
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GS rất dỏm Nguyễn Ngọc Phú – Hội Khoa học Tâm lý – 
Giáo dục Việt Nam: “GS.TS”, Phó Chủ tịch, ủy viên hội 
đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  
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* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Phú 

- Chuyên môn: Tâm lý học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt 
Nam 

- 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 giáo dục học – tâm lý 
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,…): 
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www.thaukinhvietnam.com/index.php/giaoduc/200 8/05/143690…. 

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

============================================= ========= 
JIPV@: Under review 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
1st Managing Editor@: ISI =0. Accept. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
========================== 
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GS rất dỏm Nguyễn Quang Phích – ĐH Mỏ Địa Chất: UV 
Hội đồng học hàm ngành Cơ, Huân Chương Lao Động hạng 
3, bằng khen Thủ tướng Chính phủ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 
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5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

7. GS rất dỏm Nguyễn Hoa Thịnh: www.flickr.com/photos/47624590@N04/4494154111 / 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

doimoi says: 

Một tiêu chí hay, nhưng chưa hợp lý. GS.TS Nguyễn Quang Phích đã có trên 100 công trình 
công bố trên các tạp chí và hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Nên tham khao trang mạng 
sau, trước khi kết luận thì tốt hơn. 

humg.edu.vn/khoamo/index.php?option=com_conte nt&view=… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn bác Guest Editor doimoi đã cung cấp thông tin đúng Quy định. Tuy 
nhiên, cho dù ứng viên có 1000 bài không nghiêm túc thì vẫn rất dỏm. JIPV chỉ quan tâm 
đến công bố nghiêm túc (ISI). 

JIPV thực hiện phản biện mở, khi ứng viên có công bố nghiêm túc thì vẫn được xét lại. 

JIPV không chỉ quan tâm đến số lượng công bố nghiêm túc, trước tiên là CÓ, sau đó là đến 
CHẤT LƯỢNG. Nhưng thường thì những nhà khoa học tiêu biểu của ta đạt DỎM khi xét 
tiêu chí CÓ, trước khi xét đến chất lượng. 

JIPV mời bác Guest Editor doimoi tiếp tục phản biện. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

true1966 says: 
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Tôi biết đ/c này. Trước đây công tác tại một trường ĐH, nguyên trưởng bộ môn, nguyên TP 
KHCN của trường. Thực sự là rất dởm cả về tư cách, chuyên gia soi mói “ngồi lê đôi mách”, một 
dạng ăn bám đề tài khoa học “dởm”. Rất may là đ/c đã hưu. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
======================== 
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GS rất dỏm Nguyễn Quý Hỷ – ĐHKHTN Hà Nội, ĐH Quốc 
Tế Bắc Hà: “Huân Chương Lao Động hạng III, Nguyên PCT 
Hội Toán học, Tổng Biên Tập Tạp Chí Ứng Dụng Toán học, 
Giảng viên cao cấp và quốc tế” 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Communicated by Editor Hoa1950 

Recommended by Editor Hoa1950, Editor inhainha. 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Nhiều tình tiết phức tạp, đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

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


Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Dưới đây là bài gửi của Editor, referee’s report, details of JIPV-Editor communication. 

******************************************** ******************************* 
******************************************** ******************************* 
******************************************** ******************************* 
Tôi xin giới thiệu ứng viên GS rất dỏm: 

Tên đầy đủ: Nguyễn Quý Hỷ 
- Chuyên môn: Toán học Tính toán và Toán ứng dụng 
- Chức danh: GS -TS 
- Công bố ISI: 0 (? Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ: 
** Phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. 
** Nguyên Chủ tịch hội Ứng dụng Toán học Việt Nam 
** Tổng biên tập tạp chí: “Ứng dụng toán học” 
- E-mail: nquyhy@vnn.vn 
Thông tin có trong trang sau: (Hình ành ứng viên nầy đã bị xóa đâu mất tiêu rồi ??) 

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 

3rd Editor-in-Chief@: ISI = 0 = Very incompetent. No photo = accepted if the candidate’s 
photo is provided. 

============================================ ========== 
JIPV@: Bác search for “Nguyễn Quý Hỷ” xem. 

Tôi tìm chẳng thấy hình ứng viên NQH đâu cả. Rất mong các Bác bên Toán Ứng dụng có thể tìm 
giúp được không? Chứ ứng viên nầy không được phong GS rất dỏm thì uổng lắm. 
Trong trường hợp không tìm thấy hình ảnh của ứng viên NQH, tôi rất mong JIPV cho ” ĐẶC 
CÁCH” phong GS rất dỏm như là trường hợp ngoại lệ. 
============================================ ========== 

JIPV@: Under reconsideration. JIPV sẽ chấp nhận đề nghị của Editor nếu Editor revise 
bài đã gửi; ngoài thông tin cơ bản về ứng viên, Editor cần giải thích lí do liên quan đến 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees&file=employees&empid=69�


hình ảnh, nêu lí do tại sao bài này cần được đặc cách công bố,…. Theo JIPV, bài này có 
liên quan đến một bài rất hay đã được JIPV công bố (JIPV quên tên bài đó rồi, sorry). Khả 
năng accepted phụ thuộc vào the revised version của Editor. Rất mong Editor viết lại bài 
cho thật thuyết phục để tránh trường hợp các Editors khác complain why this case, 
without a photo, is considered. Good luck. 
============= 
Tôi gửi lại bản sửa lại dưới đây về ứng viên GS rất dỏm Nguyễn Quý Hỷ. Rất mong JIPV xét lại 
và cho công bố sớm. Cảm ơn nhiều. 
Tôi xin giới thiệu ứng viên GS rất dõm: 

Tên đầy đủ: Nguyễn Quý Hỷ 
- Chuyên môn: Toán học Tính toán và Toán ứng dụng 
- Chức danh: GS -TS 
- Công bố ISI = 0 (đã được bác 3rd Editor-in-Chief kiểm tra) 
- Chức vụ: 
** Phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. 
** Nguyên Chủ tịch hội Ứng dụng Toán học Việt Nam 
** Tổng biên tập tạp chí: “Ứng dụng toán học” 
- E-mail: nquyhy@vnn.vn 
Thông tin có trong trang sau: (Hình ành ứng viên nầy đã bị xóa) 

mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 

Để tìm hiểu thêm về Ông NQH tôi trích dẫn ra các Ediltor Tổng Đài 1080 và inhainha có đề cập 
về Ông NQH như sau: 

Tổng Đài 1080 says: 

> ông NQH, chủ tịch một Hội con của HTHVN, một người làm toán 
> theo lối Hồng Vệ Binh, 

Tôi e rằng cái chuyện này hơi lạc đề, nên đã tránh giải thích. 
Nay muốn tránh cũng không được, thì đành nói như sau. 

Ông NQH thường hô hào mọi người làm toán theo kiểu “trống giong cờ mở”, “đồng loạt xuống 
đường”, “dấy lên một phong trào NCKH” mà bất cần đếm xỉa đến nội dung khoa học. Seminar 
của ông “quý hồ… đông, bất quý hồ…hay”. Ông rất chịu khó vận động mọi người đến seminar, 
mỗi người tới dự đều được nhận 50 ngàn “tiền nghe”, nên SV năm cuối cũng khoái. Ông tự hào 
là seminar của ông đã “sản sinh” ra một UV Bộ Chính trị (HĐV) và một UV TƯĐ (ĐTT). Mỗi 
dịp Đại hội TH hay Hội nghị loại to, ông phân công anh em trong seminar cứ vài người xẻ ra một 
mảnh trong “bài toán thực tế của ông” để đăng ký một báo cáo, số lượng báo cáo rất hoành tráng. 
Nhưng nhiều anh em trong số đó chán nản: “Có gì đâu mà báo cáo”. Đến dịp nghiệm thu đề tài, 
ông huy động tất cả mọi người mà ông quen nộp bài cho đề tài của ông để nhận tiền, chẳng cần 
biết các bài này có liên quan gì đến đề tài của ông hay không. Công bằng mà nói, ông không làm 
đề tài để vơ tiền vào túi ông. Ông trọng cái danh giá. 

http://mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees&file=employees&empid=69�


Bìa 4 một cuốn sách của ông khẳng định ông là tác giả của hàng trăm công trình KH. 
MathSciNet ghi nhận ông có 8 bài. Web of Science liệt kê ông 0 bài ISI. 

Ông lập ra một hội con của hội toán. Thành viên của hội này có nhiều người không biết gì về 
toán. Ông giải thích: “Họ ứng dụng toán học”. Tạp chí của Hội do ông lập, cũng do ông làm 
TBT đầu tiên, có nội dung rất đậm tinh thần “đại chúng”. Bài trên tạp chí này cũng được tính 
điểm để phong GS, PGS, cho nên tạp chí đông khách lắm. 

Editor inhainha says:  

Đề nghị bác xét dỏm cho Nguyễn Quý Hỷ khẩn cấp, vô trang web thì hình như ông ta đã xóa 
hình mất tiêu rồi. Các bác bên ngành toán cung cấp “dung nhan” của ông ấy giúp bác admin với. 
Phó chủ tịch hội toán học mà ISI = 0 là nghĩa làm sao? 

============================================ ========== 
Thông thường theo qui tắc phải có hình ảnh ứng viên, tôi và Bác inhainha đã vận động các Bác 
bên Toán và Toán Ứng dụng để có thể giúp tìm ảnh của ứng viên NQH nhưng không sao tìm 
được. Hơn nữa ứng viên nầy cũng khá nổi tiếng, vì vậy tôi rất mong JIPV cho ” ĐẶC CÁCH” 
phong GS rất dỏm cho ứng viên như là trường hợp ngoại lệ. 

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

JIPV@: Xin cảm ơn sự nhiệt tình của Editor Hoa1950. JIPV chấp nhận xét đặc cách bài 
này. Tuy nhiên, Editor Hoa1950 nên bổ sung: links phát biểu của các Editors khác, links về 
tạp chí của Mr Hỷ và hội của Mr Hỷ, ….. Và quan trọng là bài này có đề cập đến nhiều 
Editors, mời các Editors thống nhất quyền lợi trong bài này nếu bài được nhận công bố, để 
tránh các tranh chấp về sau. CA là Editor Hoa1950? Các Editors còn lại thì xếp theo ABC 
hay First?. 

Hiện tại JIPV đã chuyển 2nd Managing Editor xem xét với yêu cầu fast communication. 
JIPV xin chúc bài gửi của các bác được đặc cách nhận đăng. 
 
Tôi xin bổ sung các trang liên quan về Hội Ứng dụng Toán học 

Trang web của Hội ứng dụng Toán học Việt Nam: 
www.vietsam.org.vn/ 

Ông Nguyễn Quý Hỷ là Tổng biên tập tạp chí: “Ứng dụng toán học”: 

www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 

Đề nghị với JIPV: 

Tôi có đề nghị với JIPV là bài công bố với trường hợp ứng viên không có hình như sau: Dưới tên 
bài, ta thay thế chỗ đặt hình của ứng viên bằng tên của ứng viên viết cỡ chữ to, in đậm, thậm chí 
tô màu cho trang trọng. Và như vậy chúng ta sẽ thống nhất cách làm nầy cho các ứng viên dạng 

http://www.vietsam.org.vn/�
http://www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=87�


“ĐẶC CÁCH”. 
============================================ ========== 

2nd Managing Editor@: Here is the referee’s report: The paper is correct and interesting. 
In most of Mr Nguyen Quy Hy’s contributions, he mainly mentioned to his studies’ 
applications to the Son La hydro-electric power plant, but I do not believe in his claim. So it is 
more meaningful if the editor explains more about this issue. After such minor revision, I 
would strongly recommend this paper to be published in Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam. 
 
2nd Managing Editor’s recommendation: Accept with minor revision. 

Để minh chứng cho những gì mà Bác Tổng Đài 1080 nói về sự hoành tráng của Ông NQH trong 
giới Ứng dụng Toán học, chúng ta xem qua danh mục các bài của Ông NQH đã đăng trong “Kỷ 
yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I” và trong “Tạp chí Ứng dụng Toán học”. Với 
mức độ hoành tráng kiểu nầy thông thường rất khó tập trung để viết được một bài đăng trên một 
tạp chí thuộc ISI được. 

Các bài của Ông NQH đăng trong “Tạp chí Ứng dụng Toán học” 
www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 

1/ Mai Văn Được, Nguyễn Qúy Hỷ, Vũ Tiến Việt, Thuật toán bắn ngẫu nhiên Markov và phần 
mềm VSAM-3 giải bài toán vận hành hệ thống thủy ₫iện 3 bậc thang trên sông Đà 
Markov random shooting algorithm and the VSAM-3 software for regulating the 3-stepwise 
system of hydro-electric power stations on Da river, (Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 6, Số 2, 
Năm 2008, pp. 77-?). 

2/ Nguyễn Quý Hỷ, Trần Thu Thủy, Mai Văn Được, Nguyễn Duy Phương, Vũ Tiến Việt, Cơ cở 
toán học của các phần mềm VSAM 4 và 5 trong bài toán giảm thiểu độ rủi ro lũ lụt cho công 
trình thủy điện Sơn La 
On mathematical bases of the software VSAM 4 and 5 in the problem of reducing risks caused 
by floods for Son La hydropower project (Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 6, Số 1, Năm 2008, 
pp. 57-92). 

3/ Nguyễn Quý Hỷ, Mai Văn Được, Trần Minh Toàn , Về một bài toán điều khiển ngẫu nhiên 
tổng hợp và áp dụng vào công trình thủy điện Sơn La 
On a random synthetic control problem in safe and reasonable exploitations for a system of 
cascade hydro-electronic power stations, (Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 5, Số 1, Năm 2008, 
pp. 65-??). 

Các bài của Ông NQH đăng trong “Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I” 

1/ Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Quý Hỷ, Về một bài toán ngược của đánh giá độ 
tin cậy một hệ thống trong nghiên cứu tương quan dòng chảy giữa sông Đà và sông Đồng Nai, 
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 2, 

http://www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=87&limitstart=5�


2/ Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hộ , Nguyễn Hữu Tiến, Phương pháp Monte – Carlo đánh giá 
khả năng hỗ trợ giữa các bộ phận trong hệ thống và ứng dụng, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán 
học toàn quốc lần I, Quyển 2. 

3/ Nguyễn Đình Hoá, Nguyễn Quý Hỷ ,Bài toán xác định các yếu tố liên quan mật thiết nhất đến 
một sự kiện và một phương pháp nhánh và cận để giải nó, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học 
toàn quốc lần I, Quyển 2. 

4/ Nguyễn Quý Hỷ, Phạm Trọng Quát, Hồ Đức Việt, Nguyễn Ngọc Cường, Đào Kiến Quốc, Về 
một bài toán tối ưu hai mục tiêu trong lý thuyết phục vụ đám đông, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng 
toán học toàn quốc lần I, Quyển 2. 

5/ Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh , Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước 
lượng một loại mặt hồi quy và ứng dụng vào việc lập bản đồ dự báo chấn cấp động đất ở Việt 
Nam, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3. 

6/ Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Đình Hoá, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đình Xuyên, Về một số bài 
toán biến phân để ước lượng một loại mặt hồi quy có số quan sát bé so với số tham số, Kỷ yếu 
Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3. 

7/ Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh, Dùng mô hình xấp xỉ 
ngẫu nhiên để ước lượng một loại mặt hồi quy, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc 
lần I, Quyển 3. 

8/ Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Đào Kiến Quốc, Phan Thu Hải, Tính một loại tích phân 
bằng quan sát thực nghiệm và ứng dụng để dự báo trữ lượng thăm dò dầu khí, Kỷ yếu Hội nghị 
ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3. 

9/ Nguyễn Quý Hỷ, Trần Cảnh, Nguyễn Đình Hoá, Nguyễn Văn Hữu, Trần An Phong, Tống 
Đình Quỳ, Tô Cẩm Tú, Điều khiển tối ưu một hệ quần thể và ứng dụng vào việc phủ xanh đất 
trống đồi núi trọc, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3. 

Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I: 

www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 
============================================ ========== 

JIPV@: Bài này rất tốt, rất hấp dẫn, thông tin đầy đủ, Editor có trách nhiệm cao. Final 
decision: accepted and to be appeared very soon. 

JIPV xin cảm ơn 2nd Managing Editor đã chọn phản biện rất khoa học, chính xác. JIPV 
cũng xin cảm ơn the referee đã cho phản biện khoa học về bài này. 

Bài này thuộc dạng đặc cách. The communication between JIPV và Editor là rất tốt, kịp 
thời, khoa học. Do đó, JIPV yêu cầu Editor không xoá bài này, xem như một ví dụ tiêu biểu 
về sự kiên nhẫn và tinh thần làm việc khoa học. 

http://www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=162:k-yu-hi-ngh-ng-dng-toan-hc-toan-quc-ln-i-quyn-i&catid=48:tap-chi-va-ki-yeu&Itemid=87�


Các em NCS trẻ, hoặc những người chưa từng công bố khoa học nghiêm túc nên rút kinh 
nghiệm qua bài này: phải rất kiên nhẫn khi gửi bài đến các tạp chí, phải kịp thời giải trình 
theo yêu cầu của tạp chí và referee, …. nếu muốn bài được nhận đăng. Phải tin tưởng rằng 
một khi tạp chí yêu cầu giải trình thêm nghĩa là bài có khả năng được nhận đăng. 
 
============================================ ========== 

Editorial Board@: Công trình “Nguyễn Qúy Hỷ” do Editor Hoa1950 là tác giả chính, có sự 
tham gia của Editor inhainha. Hai tác giả có tham khảo một số ý tưởng đã được công bố trước 
đó bởi Editor Tổng Đài 1080. Các tác giả đã trích dẫn trung thực các kết quả đã được công bố. 
Việc các tác giả tổng quát hoá toàn bộ các kết kết quả được công bố trước đó đã thuyết phục 
thành công JIPV trong việc ra quyết định đặc cách cho đăng bài này. Các tác giả đã ký nhận 
trao bản quyền Công trình “Nguyễn Qúy Hỷ” cho JIPV và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau 
(liên quan đến bản quyền hoặc tác quyền). 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Các bác bên ngành toán tìm giúp một tấm hình của vị này cho em chiêm ngưỡng dung nhan của 
một vị làm toán theo kiểu HVB với. Em “ngưỡng mộ” bác này quá 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Các bác nào đã từng vinh dự gặp mặt ông Hỷ thì xem trong ảnh này có không nhé. 

bmgt.wordpress.com/2009/02/28/h%e1%bb%99i-ngh %e1%bb%8b-t%… 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Dạo này ông Hỷ là “Giảng viên cao cấp” của Đại học Quốc tế Bắc Hà: 
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www.bhiu.edu.vn/Home/staff/ds_khoacntt-tt/200 9/12/361.aspx 

Nếu thế thì ông Hỷ phải là “Giảng viên cao cấp và quốc tế”. Kiểu này chắc làm ăn khá nhỉ! Khi 
nào tôi phải liên hệ ông Hỷ xin bố thí vài tiết thỉnh giảng dạng quốc tế xem sao! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Tôi thấy thông tin về “GS-TS-Giảng viên cao cấp và quốc tế” NQH đã được đề cập: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4561393935 /in/set-7215… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Đọc tựa mấy bài nghiên cứu của anh Hỷ, anh cũng nổi hứng nghiên cứu “ứng dụng Toán học.”. 
Tôi đề nghị đề tài và mời các bác tham gia: 

Đề tài A: Nghiên cứu ứng dụng Toán học vào việc xoá dỏm cho các Giáo Sư, Phó Giáo Sư dỏm 
ở Việt Nam. 

Đề tài B: Điều khiển tối ưu một hệ quần thể và ứng dụng vào việc xét GS dỏm ở Việt Nam. 

Đề tài C: Về một bài toán tối ưu hai mục tiêu trong lý thuyết phục vụ đám đông GS dỏm ở Việt 
Nam. 

Bác nào thích tham gia thì đăng kí. Kết quả thu được sẽ được gửi công bố trên “Ứng dụng toán 
học” của ông Nguyễn Quý Hỷ: 

www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Ngoài ra các đề tài sau cũng có “Ứng dụng Toán học”: 
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Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng một loại mặt hồi quy và ứng dụng vào việc lập 
danh sách GS, PGS dỏm ở Việt Nam. 

Tính một loại tích phân bằng quan sát thực nghiệm và ứng dụng để dự báo số lượng PGS, GS 
dỏm ở Việt Nam. 

Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng PGS, GS dỏm ở Việt Nam. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Cũng nên trích link Lịch sử của Hội Toán học: 

www.vms.org.vn/intro/LichSu_Soluoc.htm 

Đối với “nhà nghiên cứu ứng dụng Toán học” như anh Hỷ đây thì tôi xin góp ý là “tôi không còn 
cách nào để giúp anh Hỷ hiểu thế nào là nghiên cứu ứng dụng Toán học”. Người “ham vui” như 
anh Hỷ thì thuộc dạng hết thuốc trị. Cái khổ là anh Hỷ đã tiêu bao nhiêu tiền của dân nghèo cho 
việc “ham vui” của anh. 

Nếu có thể, nhà nước nên lập một hội đồng khách quan để đánh giá cái gọi là “ứng dụng Toán 
học” do anh Hỷ và một số người tung hứng xem coi thế nào. Qua đó mọi người sẽ hiểu thêm về 
mục đích “ham vui” của anh Hỷ. Chuyện anh Hỷ thích “vui” là nhu cầu cá nhân của anh, đằng 
này anh đã rút biết bao nhiêu tiền của dân nghèo, cái tội này anh Hỷ và đời sau của anh khó mà 
trả hết. Tội lỗi lắm đấy, đừng thấy lừa nhà nước để rút tiền của dân nghèo dễ quá mà ham, ăn 
một có khi phải trả đến vô tận. 

Nhìn qua cái Hội đồng biên tập của cái gọi là “Tạp Chí Ứng Dụng Toán Học” 
www.vietsam.org.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 
của anh Hỷ, tôi lấy làm tiếc cho một số người cũng khá nhưng lại tiếp tay cho việc “ham vui” 
của anh Hỷ. Nếu là người làm nghiên cứu nghiêm túc thì không bao giờ chấp nhận “tiếp tay” cho 
một anh Tổng biên tập chẳng hiểu gì là NCKH, chỉ biết “ham vui”. Xin nói thẳng chỉ khoản 1/4 
người trong Ban biên tập tạp chí của anh ham vui là có khả năng làm nghiên cứu nghiêm túc, số 
còn lại không dỏm và dốt thì cũng kém, có anh chưa từng viết được một bài báo dạng làng nhàng 
hoặc mới chỉ là các candidates hỷ mũi chưa sạch (về phương diện nghiên cứu). 

Việc xây dựng tạp chí ứng dụng thì cũng nên, nhưng không ai lại chấp nhận một anh TBT “ham 
vui” và 3/4 editors dỏm và dốt như thế? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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chim_nhon says: 

Bác Tuan Ngoc@ cho em xin đăng ký 2 đề tài “nhánh” này nhé: 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu xây dựng một tham số xét Giáo sư và Phó Giáo Sư dỏm trong giai 
đoạn hội nhập WTO. 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp phát triển khoa học dỏm Việt Nam 
đến năm 2011, tầm nhìn 2020. 

Cả 2 đề tài này sẽ có ứng dụng toán học ở cấp “vĩ mô” đó hihi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Về bài nầy tôi đề nghị JIPV bổ sung Tổng Đài 1080 như là đồng tác giả. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Nghiên cứu ứng dụng cũng phải đi kèm với nghiên cứu cơ bản chứ? Tôi đề nghị một bài toán 
được đặt ra như sau: Hãy xây dựng phép toán phù hợp để cho tập hợp tất cả các GS, PGS dỏm có 
một cấu trúc nào đó, chẳng hạn cấu trúc nhóm, vành, trường,… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tổng Đài 1080 says: 

Cảm ơn nhã ý của bác Hoa1950. 
Tôi từ chối nhận là đồng tác giả của việc đề cử ứng viên này. 
Lý do đơn giản: Việc mà tôi không làm thì tôi không phải là đồng tác giả. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Bác Hoa1950 làm CA đồng thời first author luôn đi, nếu bác thương tình thì cho em ăn ké 1 cái 
tên ở bài của bác là tốt rồi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Các bác inhainha và Tổng Đài 1008 thân mến, 
Tôi viết bài nầy, cũng dựa vào ý tưởng của các bác. Sau khi gửi bài nầy có sự góp ý trực tiếp 
hoặc gián tiếp thông qua các bình luận của các bác. Khi bài nầy được đặc cách nhận đăng, tôi rất 
vui mừng là JIPV đề nghị các bác cũng là đồng tác giả của bài nầy. Mong các bác chấp nhận để 
niềm vui của tôi được trọn vẹn. Một món ăn ngon mà ăn một mình thì làm sao thấy mình ăn 
ngon được phải không các bác. 

Ngoài các bác Tổng Đài 1080 và inhainha, tôi chân thành cảm ơn các bác Tiên Sư, 
vuhuy.number, Tuan Ngoc@, Hội Viên.Hội Toán Học, chim_nhon, đã cho các bình luận phong 
phú về ứng viên nầy. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn các Editors. Không ngờ bài này lại ấn tượng như thế, tỉ lệ view rất cao 
(339 lượt load sau 1 ngày online). JIPV đã bổ sung thông tin liên quan đến tác quyền, bản 
quyền. Mọi khiếu nại liên quan bản quyền, tác quyền sau khi JIPV phong chức danh cho 
Mr. Hỷ sẽ không được giải quyết. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi đã nói tôi không buồn nhắc đến anh bạn ham vui Hỷ Q. Nguyễn, nhưng thấy các bác nhiệt 
tình quá và thông tin của các bác quá hấp dẫn nên tôi xin tiếp tục tham gia. 

Cái thu hút tôi là mấy đề tài mà các bác đề nghị, đây là dịp tốt để chúng ta liên kết với anh bạn 
ham vui Hỷ Q. Nguyễn để moi tiền của dân nghèo. Chúng ta cứ nổ và hô hào ứng dụng Toán học 
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này nọ, sau đó sụp mít cho các é đi tơ dỏm của tạp chí anh Hỷ thì chắc chắn được đăng. Để dễ 
thuyết phục anh Hỷ và các é đi tơ dỏm của anh ấy, chúng ta nên hô hào những từ ngữ mang đậm 
tinh thần toán học, ví dụ như: Ứng dụng Toán học vào….., Điều khiểu tối ưu, Hệ động lực, 
Phương pháp ngẫu nhiên, Phương pháp mông tê cát lô (anh Hỷ là “expert”), Tính toán tối ưu cho 
quá trình sinh sản của phụ nữ Việt Nam, Về một ứng dụng vĩ đại của Toán học vào việc tối ưu 
hóa các thuật toán tránh thai của phụ nữ trên 50 tuổi, Thuật toán xấp xỉ ngấu nhiên trong việc 
quan sát các cặp đồng tính,……. 

Đại loại như thế, phải nổi thật to, dùng những từ ngữ cao siêu trong toán học, có thêm hình vẽ 
minh họa thì càng tốt vì các é đi tơ dỏm sẽ dễ bị thuyết phục hơn (tính toán cao siêu có khi bị 
rejected vì các é đi tơ dỏm có biết gì đâu). 

Về đề tài các bác nên, để tôi thống kê xem: 

Tuan Ngoc@ says: 

Đề tài A: Nghiên cứu ứng dụng Toán học vào việc xoá dỏm cho các Giáo Sư, Phó Giáo Sư dỏm 
ở Việt Nam. 

Đề tài B: Điều khiển tối ưu một hệ quần thể và ứng dụng vào việc xét GS dỏm ở Việt Nam. 

Đề tài C: Về một bài toán tối ưu hai mục tiêu trong lý thuyết phục vụ đám đông GS dỏm ở Việt 
Nam. 

Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng một loại mặt hồi quy và ứng dụng vào việc lập 
danh sách GS, PGS dỏm ở Việt Nam. 

Tính một loại tích phân bằng quan sát thực nghiệm và ứng dụng để dự báo số lượng PGS, GS 
dỏm ở Việt Nam. 

Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng PGS, GS dỏm ở Việt Nam. 

chim_nhon says: 

Đề tài nhánh 1: Nghiên cứu xây dựng một tham số xét Giáo sư và Phó Giáo Sư dỏm trong giai 
đoạn hội nhập WTO. 

Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp phát triển khoa học dỏm Việt Nam 
đến năm 2011, tầm nhìn 2020. 

Hoa1950 says: 

Hãy xây dựng phép toán phù hợp để cho tập hợp tất cả các GS, PGS dỏm có một cấu trúc nào đó, 
chẳng hạn cấu trúc nhóm, vành, trường,… 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++ 



Các bác làm khó những người như tôi, vừa yếu lại vừa nghèo, làm sao tôi có tiền để chạy chọt 
mấy cái đề tài rất ư là vĩ mô của bác Tuan Ngoc@ và của bác chim_nhon. Đề tài của các bác có 
tiền tỷ tỷ đấy, nhưng phải biết cách chạy mới được. 

Do đó tôi chọn đề tài mang tính cơ bản của bác Hoa1950 “Hãy xây dựng phép toán phù hợp để 
cho tập hợp tất cả các GS, PGS dỏm có một cấu trúc nào đó, chẳng hạn cấu trúc nhóm, vành, 
trường,…” 

Ý tưởng tiến hành đề tài này như sau: Trong Algebra, ta đã có khái niệm Nhóm (Group). Về tập 
hợp tất cả các GS, PGS dỏm, tôi đề nghị cấu trúc tổng quát hơn, đó là Băng Nhóm (MultiGroup, 
tôi tạm dịch như thế, hy vọng giới Toán học quốc tế chấp nhận). 

Cho A gồm tập hợp tất cả các GS, PGS dỏm ở Việt Nam, ta định nghĩa hai “phép toán” cơ bản 
trên A như sau: 

1/ Phép cộng (+): Let x, y in A. x + y = x hợp tác với y = hai dỏm hợp tác để cho ra dỏm mới 
hoặc làm đề tài dỏm để cướp tiền dân nghèo một cách gián tiếp. 

2/ Phép nhân (*): Let x, y in A. x * y = x và y cộng hưởng lên nhau = dỏm x và dỏm y, bằng 
cách nào đó, cho ra hàng loạt các dỏm khác với tốc độ cở cấp số nhân. 

Như vậy, ta đã có (A, +, *). Công việc tiếp theo chúng ta phải chứng minh A cùng với hai phép 
toán +, * lập thành một nhóm. Và nhóm này được gọi là Băng Nhóm hay MultiGroup. 

Ngoài ra nhiều tính chất của Băng Nhóm các GS, PGS dỏm ở Việt Nam vẫn là đề tài mở. Xin 
mời mọi người tham gia. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

bonghongda says: 

Siêu nhóm này đặc biệt có nhiều phần tử 0 (0 bài ISI, nghiên cứu không chất lượng, không 
nghiêm túc…nói chung là hữu danh không thực) 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

băng nhóm này chắc thuộc tập null space trong nghiên cứu khoa học 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Hoa1950 says: 

Tập A trên đây, ngoài hai phép toán cộng (+), nhân (*), ta có thể trang bị một quan hệ tương 
đương để chia tập A thành các lớp tương đương đề quản lý cho thuận tiện. Tuy dỏm nhưng các 
phần tử thuộc A cũng có thể xếp hạng với nhau bằng cách trang bị một quan hệ thứ tự trên A. 
Như vậy, cấu trúc tập A nầy sẽ rất phong phú. 

Cũng lưu ý rằng tập A nầy cũng phụ thuộc theo thời gian. Như vậy sau đợt phong chức danh sắp 
đến, sẽ có một đống các phần tử mới sẽ thuộc A, và sau một thời gian nào đó một số rất ít các 
phần tử thuộc A nếu tu luyện thêm để làm nghiên cứu khoa học nghiêm túc sẽ có cơ hội thoát ra 
khỏi tập A. 
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Maytrang2008 says: 

Việc xây dựng các phép toán cộng, nhân trên tập hợp dỏm để tập này trở thành một nhóm, vành, 
trường,… là rất khó. Định nghĩa hai phép toán này của bác Hội Viên.Hội Toán Học trên đây rỏ 
ràng là không thể được ( không chỉ ra được phần tử đối, phần tử nghịch đảo,…). Tuy nhiên ta dễ 
dàng xây dựng được một họ T các tập con của tập dỏm để được một không gian tô pô. Ngoài hai 
tô pô thô và rời rạc trên tạp dỏm A ta thấy họ T sau đây là một tô pô trên A. 
T = {O, A, B, C, D, E, F}, ở đây 
+ O là tập rỗng 
+ A là tập tất cả các dỏm(có công bố ISI bé thua hoặc bằng 5) 
+ B là tập các dỏm có công bố ISI bằng 0 
+ C là tập các dỏm có công bố ISI bé thua hoặc bằng 1 
+ D là tập các dỏm có công bố ISI bé thua hoặc bằng 2 
+ E là tập các dỏm có công bố ISI bé thua hoặc bằng 3 
+ F là tập các dỏm có công bố ISI bé thua hoặc bằng 4 
Dễ thấy hợp tùy ý các phần tử của T thuộc T, giao hai phần tử của T cũng thuộc T, rỗng, A thuộc 
T. Vậy (A, T) là một không gian tô pô. 
Từ nay trở đi ta gọi tô pô T là tô pô dỏm và (A, T) là không gian tô pô dỏm. 

Các bác thử kiểm tra xem không gian tô pô dỏm (A, T) có compact không?, có phải là không 
gian Hausdorff không?, có liên thông không?,… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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bonghongda says: 

Thực ra tập T như bác mô tả chỉ gồm T={O,A}. Không gian tôpô này là compact vì tập T hữu 
hạn, cũng là Hausdorff vì có thể tách ra được 2 bác dỏm bằng 2 tập thuộc T. Không liên thông do 
mọi tập thuộc T đều vừa đóng vừa mở. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Cảm ơn các bác đã góp ý cho cái (A, +, *) của tôi. Đúng là trong dỏm thì làm sao mà tìm được 
không dỏm, nên rất khó xây dựng một nhóm cộng hay nhóm nhân cho A. Nhưng: 

Claim: (A,+) và (A,*) là các nửa nhóm (được gọi là Nửa Băng Nhóm – Semi-MultiGroup). 

Tôi cũng cảm phục Topology của các bác. Thông qua kết quả khảo cứu của các bác, tôi đề nghị 
JIPV nên Ứng dụng Toán học vào việc phân lớp các GS dỏm. Việc phân lớp này cũng liên quan 
đến cấu trúc thứ tự mà bác Hoa1950 đề nghị. 

Hiện nay, đối với PGS dỏm thì ISI từ 1-3. Tôi đề nghị ta chia ra 3 cấp: PGS dỏm cấp i: i ISI, i = 
1,2,3. 

Việc áp dụng thuật toán này cho các trường hợp khác là tương tự. 

Kính chuyển JIPV và các bác cứu xét cho nghiên cứu của tôi, xem coi tôi có thể gửi kết quả này 
công bố trên tạp chí của anh Đại Hỷ được không? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Đính chính: Đại Hỷ ———–> Quý Hỷ. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tiên Sư says: 

Tôi có một định lý thế này các bác kiểm tra lại nhé. 

http://www.flickr.com/photos/49518912@N05/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4635080257/comment72157624022427485/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4635080257/comment72157624154950632/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4635080257/comment72157624154957084/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�


Định lý: Nửa Băng Nhóm (A,+) cũng như (A,*) (xem định nghĩa của Hội viên.Hội toán học) là 
vô hạn. 

Chứng minh: Thời nào mà chẳng sản sinh ra đồ dỏm, chẳng qua là ít hay nhiều thôi. Do đó tập 
các dỏm sẽ lớn dần theo năm tháng. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Thân gửi bác Tiên Sư, 
Tôi có một phản ví dụ cho bác đây: Tập tất cả con người trên quả địa cầu nầy là hữu hạn. Tập 
nầy chứa A như tập con. Do đó A hữu hạn. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Tính chất của tập A. 
1/ A khác rỗng, (hiển nhiên) 
2/ A hữu hạn, (hiển nhiên) 
3/ Tất cả các nhà khoa học trong danh sách “công bố ISI của các Nhà khoa học Việt Nam” không 
thuộc A, (hiển nhiên) 
4/ Hầu hết các Editor không thuộc A, (hiển nhiên) 
5/ Ta định nghĩa các tập sau đây 
+ A là tập tất cả các dỏm như trên (có công bố ISI bé thua hoặc bằng 5) 
+ B là tập các dỏm có công bố ISI bằng 0, 
+ C là tập các dỏm có công bố ISI bằng 1, 
+ D là tập các dỏm có công bố ISI bằng 2, 
+ E là tập các dỏm có công bố ISI bằng 3, 
+ F là tập các dỏm có công bố ISI bằng 4, 
+ G là tập các dỏm có công bố ISI bằng 5. 
Khi đó hiển nhiên ta có A = B U C U D U E U F U G. 
Tuy nhiên tôi vẫn chưa giải được bài toán sau: 
Ký hiệu |A| để chỉ số phần tử của tập A. Hãy tính hoặc ước lượng tỉ số |B| / |A|. 
Bài toán tương tự với |B|/|C|, |B|/|D|, |B|/|E|, |B|/|F|, |B|/|G|. Mời các bác tham gia. Giải được bài 
toán nầy sẽ được nhận đăng trên tạp chí của anh Đại Hỷ. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tiên Sư says: 

>Thân gửi bác Tiên Sư, 
>Tôi có một phản ví dụ cho bác đây: Tập tất cả con người trên quả địa >cầu nầy là hữu hạn. Tập 
nầy chứa A như tập con. Do đó A hữu hạn. 

Thân gửi bác Hoa1950, 

Thực ra Nửa Băng Nhóm các Dỏm phải được ký hiệu là A(t) mới đúng vì nó phụ thuộc vào thời 
gian. 

Định nghĩa của bác Hội Viên.Hội Toán học chỉ nói là A là tập các dỏm, chứ không phải “A là 
tập các dỏm còn sống”. Vì thế, chứng minh của tôi hoàn toàn đúng, lý luận của bác sai hoàn 
toàn. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

“Thầy” chấm điểm: Tiên Sư đạt điểm 0. 

Đúng là định nghĩa A của tôi chưa đề cập thời gian, nhưng đương nhiên phải hiểu đó là các dỏm 
chưa chết. Từ này, chúng ta thống nhất khi bàn đến dỏm thì phải hiểu dỏm sống, chết rồi thì bàn 
làm gì! 

Bài toán mở của bác Hoa1950 thì tôi chịu thua. Bác mời Đại Hỷ giải thử xem. 

Việc bác Tiên Sư và bác Hoa1950 phát hiện sự phụ thuộc của A vào thời gian t là rất quan trọng. 
Từ phát hiện này, tôi đề nghị bài toán mở sau: 

Khảo sát dáng điệu (by definition) của A(+,*,t) theo t. 

Ý tưởng: các bác phải định nghĩa dáng điệu mà các bác muốn khảo sát. Thử liên hệ với Decay và 
Blow-up xem sao? 

Ai giải được bài toán này thì được tặng muốn chuyến du lịch Laos với người mẫu Campuchia. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4635080257/comment72157624159459554/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4635080257/comment72157624161180112/�
http://www.flickr.com/photos/49035547@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�


 

Tiên Sư says: 

Gửi bác Hội Viên.Hội Toán Học, 

>Đúng là định nghĩa A của tôi chưa đề cập thời gian, nhưng đương nhiên phải >hiểu đó là các 
dỏm chưa chết. Từ này, chúng ta thống nhất khi bàn đến dỏm >thì phải hiểu dỏm sống, chết rồi 
thì bàn làm gì! 

Định nghĩa toán học thì phải chính xác chứ bác. Bác viết A là tập các dỏm thì em phải hiểu là tập 
các dỏm, chứ làm sao mà hiểu sang “các dỏm chưa chết” được. Sao lại “đương nhiên” phải hiểu 
đó là các dỏm chưa chết? 

>Việc bác Tiên Sư và bác Hoa1950 phát hiện sự phụ thuộc của A vào thời >gian t là rất quan 
trọng. 

Sự phụ thuộc của A vào thời gian t là phát hiện của em chứ. Bác Hoa1950 có đóng góp gì vào 
phát hiện này đâu. 

>Khảo sát dáng điệu (by definition) của A(+,*,t) theo t. 

>Ý tưởng: các bác phải định nghĩa dáng điệu mà các bác muốn khảo sát. Thử >liên hệ với Decay 
và Blow-up xem sao? 

>Ai giải được bài toán này thì được tặng muốn chuyến du lịch Laos với người >mẫu Campuchia. 

Bác lo tiền và kiếm cô người mẫu Campuchia dần đi nhé, em đã khảo sát xong hàm A(t) này rồi, 
vừa submit vào tạp chí của Đại Hỷ. Khi nào bài này đăng em sẽ gửi bác. 

Tiên Sư. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Trao đổi với bác Tiên Sư: 

Bác Hội Viên.Hội Toán Học, nói đúng đó: 

” Việc bác Tiên Sư và bác Hoa1950 phát hiện sự phụ thuộc của A vào thời gian t là rất quan 
trọng.” 
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Tôi cũng đã nói trước đó rằng: 

“Tập A trên đây, ngoài hai phép toán cộng (+), nhân (*), ta có thể trang bị một quan hệ tương 
đương để chia tập A thành các lớp tương đương đề quản lý cho thuận tiện. Tuy dỏm nhưng các 
phần tử thuộc A cũng có thể xếp hạng với nhau bằng cách trang bị một quan hệ thứ tự trên A. 
Như vậy, cấu trúc tập A nầy sẽ rất phong phú. 

Cũng lưu ý rằng tập A nầy cũng phụ thuộc theo thời gian. Như vậy sau đợt phong chức danh sắp 
đến, sẽ có một đống các phần tử mới sẽ thuộc A, và sau một thời gian nào đó một số rất ít các 
phần tử thuộc A nếu tu luyện thêm để làm nghiên cứu khoa học nghiêm túc sẽ có cơ hội thoát ra 
khỏi tập A.” 
============================== 
Về tập A cho dù phụ thuộc t hay không, có dỏm sống, tính cả dỏm chết cũng là hữu hạn. 

Tôi lập luận như thế này. 

Quả địa cầu sẽ tồn tại khoảng 5 tỉ năm nữa. Giả sửa rằng loài người đã tồn tại cách đây khoảng 1 
tỉ năm. Như vậy, số lương con người sinh ra, và chết đi trong khoảng 6 tỉ năm tồn tại là hữu hạn. 
Do đó tập A, hoặc A(t) chỉ là một phần của loài người nên vẫn là hữu hạn. 

================= 
Bác Tiên Sư đã nói: 

“Tôi có một định lý thế này các bác kiểm tra lại nhé. 

Định lý: Nửa Băng Nhóm (A,+) cũng như (A,*) (xem định nghĩa của Hội viên.Hội toán học) là 
vô hạn. 

Chứng minh: Thời nào mà chẳng sản sinh ra đồ dỏm, chẳng qua là ít hay nhiều thôi. Do đó tập 
các dỏm sẽ lớn dần theo năm tháng. 

Tiên Sư.” 

Về bài gửi “ Tập A(t) vô hạn” của tác giả Tiên Sư. 

Theo ý kiến của phản biện, Định lý của bác Tiên Sư không phù hợp với thực tế, tổng biên tập tạp 
chí UDTH, rất tiếc không thể nhận đăng bài nầy trên báo UDTH. Mong rằng quyết định nầy 
không làm Ông chán nản để gửi bài sắp đến trong tương lai. 
Cảm ơn Ông. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 
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[trích] 
Quả địa cầu sẽ tồn tại khoảng 5 tỉ năm nữa. Giả sửa rằng loài người đã tồn tại cách đây khoảng 1 
tỉ năm. Như vậy, số lương con người sinh ra, và chết đi trong khoảng 6 tỉ năm tồn tại là hữu hạn. 
Do đó tập A, hoặc A(t) chỉ là một phần của loài người nên vẫn là hữu hạn. 
[hết trích] 
Lập luận này của bác sai từ đầu. Lập luận quả địa cầu tồn tại khoảng 5 tỉ năm giống như đang nói 
thời gian chỉ kéo dài đến 5 tỉ năm là chấm dứt vậy. ——-> Sai 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

“Đúng là định nghĩa A của tôi chưa đề cập thời gian, nhưng đương nhiên phải hiểu đó là các dỏm 
chưa chết. Từ này, chúng ta thống nhất khi bàn đến dỏm thì phải hiểu dỏm sống, chết rồi thì bàn 
làm gì!” 

——-> đã làm toán học thì bác phải định nghĩa chính xác, làm gì mà có chuyện tự hiểu được. 
Nếu bác nói không gian n chiều thì bọn em hiểu n<=3 (không gian vật chất thực tế n<=3) như 
vậy có được không? 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Maytrang2008 says: 

Hiện nay tôi thấy JIPV đã ứng dụng phân lớp để phong hàm dỏm theo đề nghị của bác Hội 
Viên.Hội Toán Học. Để chính xác về mặt toán học của sự phân lớp này, tôi đề nghị một quan hệ 
tương đương trên tập dỏm A như sau: 

Với mỗi dỏm x thuộc A, kí hiệu P(dỏm x) là số công bố ISI của dỏm x. Ta nói dỏm x và dỏm y 
tương đương với nhau, kí hiệu bởi dỏm x ~ dỏm y, nếu và chỉ nếu P(dỏm x) = P(dỏm y). 

Không khó để thấy rằng quan hệ ” ~ ” có các tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Như vậy 
quan hệ ” ~ ” là một quan hệ tương đương trên tập dỏm A. 

Với quan hệ tương đương này thì các tập sau đây( bác Hoa1950 đưa ra) đúng là những lớp tương 
đương 
+ B là tập các dỏm có công bố ISI bằng 0, 
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+ C là tập các dỏm có công bố ISI bằng 1, 
+ D là tập các dỏm có công bố ISI bằng 2, 
+ E là tập các dỏm có công bố ISI bằng 3, 
+ F là tập các dỏm có công bố ISI bằng 4, 
+ G là tập các dỏm có công bố ISI bằng 5. 

Như vậy sự phân lớp đã được chính xác về mặt toán học. 

Tôi cũng đã suy nghĩ nhằm tìm ra một quan hệ thứ tự trên tập dỏm A với mong muốn so sánh 
được các dỏm với nhau, so sánh ở đây là so sánh về ” tính dỏm của các bác dỏm và tác hại của 
nó đối với xã hội”. Vấn đề ở đây là đưa ra các đặc trưng cho một dỏm sao cho với hai bác dỏm 
bất kì thì ít nhất một trong các đặc trưng đó là khác nhau giữa hai bác dỏm đó. Sau một hồi suy 
nghĩ tôi đưa ra được các đặc trưng sau khả dĩ chấp nhận được. 

* Đặc trưng 1. Số lượng công bố ISI của dỏm x, kí hiệu P(dỏm x). Với đặc trưng này thì dỏm 
nào có nhiêu công bố ISI hơn sẽ ít chất dỏm hơn. 
* Đặc trưng 2. Chức vụ của dỏm x (chức vụ cao nhất đã từng giữ đối với dỏm x đã nghỉ hưu), kí 
hiệu Cv(dỏm x). Ở đây ta qui ước 
Tổng bí thư = Chủ tịch nước = Chủ tịch quốc hội = Thủ tướng, sau đó cứ theo vị trí tương ứng 
chẳng hạn như thường trực ban bí thư = phó chủ tịch nước = phó chủ tịch quốc hội = phó thủ 
tướng, bộ = các cơ quan ngang bộ, viện nghiên cứu = trường đại học, … Cũng nói thêm rằng sở 
dĩ đưa ra đặc trưng này vì hai dỏm có cùng công bố ISI như nhau nhưng dỏm nào có chức vụ cao 
hơn sẽ có tác hại lớn hơn. 
* Đặc trưng 3. Khả năng kiếm tiền từ đề tài dỏm và chạy sô của dỏm x, nói nôm na là ” tính 
buôn” của dỏm x. Tính buôn của dỏm x được biểu thị bằng một số thực, kí hiệu b(dỏm x). Với 
hai dỏm thì hiển nhiên rằng dỏm nào có tính buôn lớn hơn sẽ dỏm hơn và tác hại hơn vì ít đầu tư 
nghiên cứu hơn, do đó chưa nói đến chất lượng nghiên cứu mà chất lượng giảng dạy cũng kém 
hơn. Đặc trưng 3 này quyết định sự khác nhau của hai dỏm, vì trong thực tế hai dỏm khác nhau 
thì ” tính buôn” cũng khác nhau. 

Như vậy một dỏm x có ba đặc trưng như trên và ta có thể viết: 
dỏm x = [ P(dỏm x), Cv(dỏm x), b(dỏm x)]. 

Bây giờ ta định nghĩa quan hệ thứ tự trên tập dỏm A như sau 

Định nghĩa. Với dỏm x và dỏm y thuộc A, ta nói dỏm x bé thua hoặc bằng dỏm y, kí hiệu là dỏm 
x <(=) dỏm y, nếu và chỉ nếu một trong ba trường hợp sau đây được thỏa 
(i) P(dỏm y) < (=) P(dỏm x) và P(dỏm y) < P(dỏm x) nếu dỏm x khác dỏm y . 
(ii) P(dỏm x) = P(dỏm y), Cv(dỏm x) < (=) Cv(dỏm y) và Cv(dỏm x) < Cv(dỏm y) nếu dỏm x 
khác dỏm y . 
(iii) P(dỏm x) = P(dỏm y), Cv(dỏm x) = Cv(dỏm y), b(dỏm x) <(=) b(dỏm y). 

Thế thì không khó để thấy quan hệ ” <(=) ” này có các tính chất phản xạ, phản đối xứng và bắc 
cầu, do đó nó là quan hệ thứ tự trên tập dỏm A. Ta cũng dễ thấy rằng quan hệ thứ tự này là quan 
hệ thứ tự toàn phần, tức là hai bác dỏm bất kì đều so sánh được với nhau. 



Ví dụ . Hãy so sánh “dỏm Thiện Nhân” và ” dỏm Quý Hỷ” . 
Giải. Ta thấy P( dỏm Thiện Nhân) = P( dỏm Quý Hỷ) = 0. Cv( dỏm Thiện Nhân) > Cv( dỏm Quý 
Hỷ). Vậy dỏm Thiện Nhân > dỏm Quý Hỷ. 

- Trong toàn bộ tập dỏm A với quan hệ thứ tự trên đây thì không khó để kiểm tra rằng ” bác dỏm 
Nguyễn Thị Doan” là phần tử tối đại, mà cụ thể là phần tử lớn nhất( do quan hệ <(=) là toàn 
phần). 
- Các bác Editor, các em sinh viên toán, các độc giả thử giải các bài tập sau 
+ Bài tập 1. tìm các phần tử tối đại( lớn nhất, đồng nghĩa với chất dỏm nhiều nhất, tác hại nhất), 
tối tiểu(nhỏ nhất, đồng nghĩa với ít chất dỏm nhất, ít tác hại nhất) trong từng tập dỏm con chuyên 
ngành, vùng miền, … 
+ Bài tập 2. Hãy chỉ ra một thuật giải để so sánh hai dỏm với nhau 

Cuối cùng tôi khuyến khích các em sinh viên toán nên nghiên cứu các đề tài kiểu như thế này để 
dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học. Tôi phải nói rằng đây là những đề tài có nội dung khoa 
học nghiêm túc chứ không phải như các đề tài của các bác dỏm. Hơn nữa nghiên cứu các đề tài 
này cũng giúp các em sinh viên tập dượt khả năng nghiên cứu khoa học nghiêm túc tầm quốc tế. 
Tôi cũng đề nghị các bác viết sách giáo trình nên lấy những ví dụ, bài toán ở JIPV đưa vào sách 
của mình, khỏi phải chép ở sách nước ngoài mà sẽ mang tiếng đạo văn, JIPV chắc sẽ cho không 
bản quyền. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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GS rất dỏm Nguyễn Tài Lương – Trung tâm Sinh lý- Hoá 
sinh người và động vật thuộc Viện Khoa học Việt Nam: 
“GS.TSKH”, nguyên Giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm 
ngành Sinh học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 
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* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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



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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ:Nguyễn Tài Lương 

- Chuyên môn: sinh học 

- Chức danh: GS.TSKH. 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 0 
Author=(nguyen tl) 
Refined by: Countries/Territories=( VIETNAM ) AND Subject Areas=( CHEMISTRY, 
PHYSICAL OR AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY OR ONCOLOGY OR 
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY OR CHEMISTRY, APPLIED OR PHYSICS, 
ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL OR IMMUNOLOGY OR VIROLOGY OR 
INFECTIOUS DISEASES OR PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 
HEALTH OR NUTRITION & DIETETICS OR MICROBIOLOGY OR CHEMISTRY, 
ORGANIC OR VETERINARY SCIENCES OR SURGERY ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED. 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên Giám đốc Trung tâm Sinh lý- Hoá sinh người và 
động vật thuộc Viện Khoa học Việt Nam thành lập 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
vietbao.vn/Suc-khoe/Than-duoc-cho-nguoi-yeu-s inh-ly-va-va… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=365… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách 
quan):tnhai@hn.vnn.vn tnhai@ibt.ac.vn 

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

JIPV@: under review  

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

1st ME @: 16/07/2010 ISI = 0, accept.  
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GS rất dỏm Nguyễn Thanh Tuyền – ĐHKT TPHCM: bảo kê 
khoa học dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Kinh tế, Nhà 
giáo nhân dân, Nguyên Hiệu trưởng ĐH TC-KT TPHCM, 
Nguyên Hiệu trưởng ĐHKT TPHCM, UV Hội đồng biên tập 
tạp chí Công nghệ Ngân hàng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm, bảo kê khoa học dỏm 

Giới thiệu: Editor TuanNgoc@ and Editor Inhainha 
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Checked by Admin 

Thông tin liên quan: 

1. GS rất dỏm – đạo văn quốc tế – gian dối Trần Ngọc Thơ: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233 / 

2. Có hành vi gian dối vào bảo kê đối với GS rất dỏm – đạo văn quốc tế – gian dối Trần Ngọc 
Thơ, và thể hiện chưa hiểu thế nào là NCKH nghiêm túc: 
phapluattp.vn/20100507122555580p0c1019/co-thi eu-sot-nhung… 

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

Thông tin tham khảo về JIPV: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Một số thông báo mới: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623351401741/ 

7. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
============================================ ====== 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) hay Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam, 
www.flickr.com/groups/giaosudom/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Mr. Tuyền gian dối: 

www.vneconomist.net/forums/viewtopic.php?f=36 &t=662 
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Mr Tuyền và Đạo Sĩ Trần Ngọc Thơ có “liên hệ”. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Tại sao “GS.TS.” Nguyễn Thanh Tuyền thông cảm cho đạo sách?: 

www.vneconomist.net/forums/viewtopic.php?f=36 &t=663 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Thư gửi “GS-TS” Nguyễn Thanh Tuyền: 

www.vneconomist.net/forums/viewtopic.php?f=36 &t=664 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

Mọi người đọc link này: vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Viet-giao-trinht ay-ai-tay-ai… 

Vietnamnet gián tiếp muốn khép lại vụ việc, vì không khéo sẽ là hiện tượng “domino” lan truyền 
đến “nhiều vị giáo sư khác”. 

Đọc vừa buồn, nhưng lại rất đúng hiện nay. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

Thực ra, nếu dùng bài báo trên ISI làm tiêu chuẩn thì hiện nay, hầu hết các GS, và PGS kinh tế 
kinh doanh Việt Nam đều không đạt. 
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Nếu quý vị nào có thời gian thì tìm xem, vị GS hay PGS kinh tế Việt Nam nào CÓ TRÊN 1BÀI 
trên ISI, hay có trên 1 bài trên các hội thảo chuyên ngành quốc tế ở mức vừa trở lên? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@hoang1960: hiện tượng hầu hết các GS và PGS ngành kinh tế không có lấy 1 bài báo quốc tế 
thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì vậy bác? Giải pháp khắc phục như thế nào? 
Bác có thể viết 1 bài về vấn đề này không ạ? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Maytrang2008 says: 

Xin chúc mừng thầy trò “GS?” Nguyễn Thanh Tuyền – GS rất dỏm, đạo văn quốc tế , gian dối 
Trần Ngọc Thơ vì các ông đã 
- Góp phần hủy hoại nền quốc học nước nhà, đi tiên phong trong lĩnh vực đạo văn, đạo dịch và 
đã đạt tầm quốc tế trong lĩnh vực này. 
- Đã nêu một tấm gương sáng về thói đạo đức giả trong học thuật, vừa ăn cướp vừa la làng. 
- Đã có công đầu trong việc làm nhục quốc thể. 
Chúc ông Nguyễn Thanh Tuyền sớm đạt chức danh cao quí Giáo Sư Rất Dỏm. 

Tôi đề nghị JIPV nên có một Special Issue đăng những tên tuổi đạo văn-đạo dịch để kỉ niệm thầy 
trò Nguyễn Thanh Tuyền-Trần Ngọc Thơ. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Ý kiến của bác Guest Editor hoang1960 rất đáng quan tâm. Bác vui lòng bình 
luận thêm về chuẩn chấp nhận được (về mặt nghiên cứu) cho một GS, PGS bên Kinh tế? 
Và sản phẩm tiến sĩ, thạc sĩ (đào tạo trong nước) bên Kinh tế thật ra như thế nào? Cũng 
như nghiên cứu khoa học bên Kinh tế ở nước ta thật ra là cái gì? 

Thêm nữa, bác vui lòng bình luận thêm về sự khác biệt (về mặt nghiên cứu) giữa một TS 
(chất lượng) và một GS, PGS (nói chung) bên Kinh tế như thế nào? 
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JIPV xin cảm ơn bác. 

PS: Đúng là chuẩn bên Kinh tế nên xem lại. Tuy nhiên JIPV không chấp nhận những 
người sản xuất ra ThS, TS, những người quyết định phong hàm cho các GS, PGS mà lại 
dỏm. Trước mắt JIPV chỉ xét những trường hợp “HOT” thôi. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@JIPV và inhainha: 
Hiện giờ, tôi chưa có thời gian nên không “góp ý” nhiều được, hy vọng đến hè (giữa tháng  

Tôi xin có 1 số ý kiến trả lời câu hỏi của inhainha về nguyên nhân dẫn đến tình trạng các giáo sư 
kinh tế Việt Nam hầu như không có công bố quốc tế. 

Về mặt khách quan: Không giống như khoa học tự nhiên (xã hội chủ nghĩa hay tư bản gì cũng 
gần như nhau) Khoa học Kinh tế là một khoa học xã hội nên sự phát triển của Khoa học này phải 
dựa trên sự phát triển của xã hội. Nền Kinh tế Việt Nam mình mới chuyển qua kinh tế thị trường 
thêm “định hướng xã hội chủ nghĩa” được mấy năm, nên việc tiếp cận các vấn đề kinh tế thị 
trường mới chỉ bắt đầu. 

Thứ 2, hầu hết các GS và PGS kinh tế Việt Nam hiện nay đều học ở Liên Xô trước đây, hoặc học 
ở Việt Nam hơn 15 năm trước. Mà lý thuyết kinh tế chủ đạo lúc đó là kinh tế chính trị Max-
Lenin. Không phải hoàn toàn do kinh tế chính trị Maxist, mà có lẽ do yếu tố chính trị xã hội chi 
phối nhiều quá, nên cách phân tích, lập luận,.. không phản ánh được yêu cầu “khoa học” của 
khoa kinh tế. 

Một điều cần chú ý ở đây là, không phải kinh tế chính trị Max- Lênin, thì không đủ “tiêu chuẩn” 
quốc tế. Rất nhiều trường đại học lớn của Mỹ cũng đào tạo kinh tế chính trị Mác lênin (ví dụ 
University of Texas- Austin, khoảng top 20 thế giới về Kinh tế, cũng có ngành kinh tế chính trị 
Mác Lênin, hay như đại học Massachusetts- Amherst) 

Thứ 3, phương pháp làm nghiên cứu khoa học trong kinh tế, từ trước đến nay chủ yếu thiên về 
“nói”, nghĩa là viết như viết 1 bài về các vấn đề xã hội, chủ yếu là định tính. Trong khi đó, 
phương pháp nghiên cứu tại các trường đại học phương Tây lại rất chặt chẽ, sử dụng rất nhiều 
công cụ thống kê, và toán để đo lường. Do vậy, toàn bộ (?) các bài về kinh tế đăng trên các tạp 
chí trong nước hiện nay, không đáp ứng tối thiểu tiêu chuẩn của các tạp chí ISI. Nói thêm ở đây 
một chút, các bài kiến nghị chính sách không phải là một bài nghiên cứu thông thường. Vì thế, 
ngay cả các bài viết kiến nghị chính sách của Fulbright Việt Nam cũng không phải là một công 
trình nghiên cứu thông thường để đăng trên ISI. 
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Vì thế, nhiều diễn đàn nói là nhiều GS và PGS ngành kinh tế ở Việt Nam không đọc nổi một 
cuốn sách cho năm cuối bậc đại học của Mỹ là có lý. 

Thứ 4, các tiêu chuẩn phong GS, và PGS có rất nhiều vấn đề. 

(BỔ SUNG) 

Cuối cùng, một trong những vấn đề quan trọng nhất giải thích tại sao các nhà kinh tế Việt Nam ít 
có công trình ISI là hiện nay, chúng ta hầu như không có cơ sở dữ liệu kinh tế. Cách đây vài 
năm, hầu như không có những số liệu kinh tế, ngay cả số liệu cơ bản như GDP hàng quý, chỉ số 
giá,…. ngoại trừ những thông tin chung chung trong niên giám thống kê hàng năm. Những số 
liệu liên quan đến ngân hàng, thị trường tài chính thì hầu như rất hiếm. 

Vả lại, việc đi xin số liệu thì cực kỳ rắc rối, nếu bạn không có quen biết, hay không có “thế”. 

Về mặt chủ quan: 
Khác với nhiều GS và PGS trong các ngành tự nhiên, các GS và PGS kinh tế ở Việt Nam thường 
coi trọng các mối quan hệ kinh tế, nên ít khi tìm tòi để cập nhật các kiến thức mới từ phương 
Tây. Vả lại, hầu hết lại thiếu kiến thức cơ bản nên việc bắt đầu nghiên cứu là việc rất khó. 

Thứ 2, trước đây khoảng trên 10 năm, việc giảng dạy các môn toán, thống kê, hay kinh tế lượng 
tại các trường đại học Kinh tế Việt Nam hầu như rất yếu, nên hầu hết các GS và PGS kinh tế 
không nắm được các nguyên tắc toán cơ bản. Ở đây nói ra ngoài một chút, nền toán học Việt 
Nam có thể coi là khá về toán lý thuyết, nhưng về toán ứng dụng thì RẤT KÉM. Trong khi kinh 
tế hiện đại đòi hỏi 1 kiến thức toán khá cao. (đây cũng có thể là một mảnh đất màu mỡ cho các 
bạn nào làm về toán ứng dụng tại Việt Nam hiện nay). 

Thứ 3, vì thiếu đội ngũ giảng viên có tầm cỡ, nên việc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Việt Nam 
mình rất yếu. 

Một điều quan trọng là hiện nay ở Việt Nam, kể cả Bộ GD, cũng không phân biệt được đâu là 
kinh tế (lý thuyết), đâu là kinh doanh (kinh tế ứng dụng). Ở Mỹ, hầu hết các ngành kinh tế được 
đào tạo tại trường Liberal arts. Vì vậy, chương trình đào tạo thạc sĩ kinh doanh, tài chính, 
marketing,… (MBA, MA,..) chủ yếu là học ứng dụng, không học lý thuyết (khác với khoa học tự 
nhiên). Mà ở Việt Nam không đào tạo tiến sĩ theo đúng nghĩa của nó, nên các thạc sĩ khi học tiến 
sĩ, lại không được học các công cụ, phương pháp, và các lý thuyết của ngành mình vì đào tạo tiến 
sĩ kinh tế của Việt Nam chủ yếu là viết 03 chuyên đề. Hệ lụy là những người này (NCS, TS) 
không nắm được lý thuyết trong ngành cũng như phương pháp nghiên cứu. Tất nhiên, có một số 
NCS, TS may mắn được 1 GS, hay PGS có “trình độ” thì đỡ hơn nhiều. 

Thứ 4, Cách thức đào tạo tiến sĩ của Việt Nam nói chung cũng còn khá nhiều vấn đề (như phản 
biện kín,…). Cái này nhiều người đã đề cập rồi. 

Thứ 5, trình độ tiếng Anh của các GS và PGS kinh tế hiện nay khá yếu, hiếm người có thể đọc 
được những cuốn sách cho đại học, còn các bài nghiên cứu hay sách tiến sĩ chắc còn rất rất xa. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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TCHGGD [deleted] says: 

Bài viết của bác hoang1960 thì hay rồi. Tuy nhiên bác nói Kinh tế thuộc ngành xã hội thì tôi 
không đồng ý lắm. 

Đọc bài của bác thì tôi thấy bác là chuyên gia. Tôi cảm thấy vui khi đọc bài viết của bác. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Maytrang2008 says: 

Bác hoang1960 nói Kinh tế thuộc ngành xã hội là không đúng. Tôi thấy nhiều nhà toán học vẫn 
được giải Nô-ben kinh tế mà. 

Cảm ơn bác đã cho anh em một bài viết hay, mong Bác tiếp tục đóng góp nhiều bài viết xuất sắc 
nữa nhé. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@maytrang2008: Hình như bạn không nghiên cứu kinh tế phải không? 

@ TCGGD và Maytrang08: Tôi có 3 ý kiến sau: Phân biệt giữa nội dung, đối tượng nghiên cứu 
và hình thức biểu hiện của nó. 

Thứ nhất, nếu xét về nội dung và đối tượng nghiên cứu, Kinh tế học là ngành khoa học nghiên 
cứu phân bổ các nguồn lực (khan hiếm) nhằm đáp ứng yêu cầu tối ưu nhất của con người. Hay 
nói cách khác, là môn khoa học về phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu của nền kinh tế. Vì 
thế, nội dung và đối tượng nghiên cứu của nó thiên về khoa học xã hội hơn. Lịch sử phát triển 
môn này cũng chứng minh điều đó (ban đầu thời kỳ Adam Smith va Ricardo, kinh tế học lúc đó 
mang tính kinh tế chính trị học). Đó là lý do tại sau hầu hết các trường đại học Âu Mỹ xếp kinh 
tế học vào khoa học xã hội hay liberal arts, hay kinh doanh. Không có trường nào xếp nó vào 
khoa học tự nhiên cả. 

Thứ 2, về hình thức biểu hiện. Kinh tế học hiện nay rất rộng, bao gồm các lĩnh vực mang tính 
tính toán cao như kinh tế lý thuyết, tài chính lý thuyết, đến các lĩnh vực mang tính xã hội cao như 
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marketing , quản lý nhân sự, hay kinh tế học hành vi (trừ phần lý thuyết). Nhiều bạn không phải 
là dân kinh tế, đọc các công trình nghiên cứu về lý thuyết kinh tế hay lý thuyết tài chính, thì 
tưởng rằng đó là toán (ứng dụng). Thực ra, có sử dụng công cụ nào đi nữa, thì mục tiêu của nó 
vẫn giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Do đó, kinh tế vẫn mang tính khoa học xã hội hơn. 

Thứ 3, như tôi nói, vì kinh tế học hiện nay khá rộng, nên công cụ toán học sử dụng cũng rất đa 
dạng. Nếu những ngành kinh tế ứng dụng mang tính xã hội cao như quản trị nhân sự (human 
resource management) hay marketing, thì kiến thức toán sử dụng chủ yếu là thống kê. Những 
ngành như kinh tế lý thuyết, hay tài chính lý thuyết thì sử dụng rất nhiều toán cao cấp, ngay cả 
những người có trình độ thạc sĩ toán vẫn cảm thấy rất khó hiểu (về mặt toán học được sử dụng). 
Tôi lấy ví dụ, bạn nào nghiên cứu kinh tế lý thuyết, kinh tế động (dynamic economics), hay lý 
thuyết trò chơi (game theory), tài chính các quá trình liên tục (continuous time finance), hay các 
công cụ phái sinh (derivatives), thì kiến thức toán tối thiểu cũng cỡ thạc sĩ toán (chủ yếu là tối ưu 
động- dynamic programming, giải tích ngẫu nhiên và các quá trình ngẫu nhiên, lý thuyết độ đo, 
lý thuyết trò chơi, và logic mờ – fuzzy logic,..). 

Nhưng dù có cao đến đâu, thì toán vẫn là công cụ để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Bản 
thể của nó không phải đi nghiên cứu toán. 
Đây là lý do tại sao nhiều người không nghiên cứu kinh tế, đọc các bài nghiên cứu kinh tế dạng 
này tưởng khoa học kinh tế là khoa học tự nhiên. 

Trả lời bạn Maytrang2008: các nhà toán học nhận giải Nobel về kinh tế là chuyện bình thường. 
Nhưng không phải họ là nhà kinh tế, hay kinh tế là khoa học tự nhiên. Đơn giản, thông thường 
những người này phát triển lý thuyết về toán (hoặc vật lý lý thuyết), sau đó lý thuyết này được 
các nhà kinh tế sử dụng để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ví dụ như Nash, giáo sư toán tại 
Princeton (Nobel kinh tế 1994). Ông này phát triển lý thuyết trò chơi (game theory) trong toán 
học, nhưng sau này, các lý thuyết này trở thành lý thuyết nền tảng trong kinh tế học (lý thuyết trò 
chơi và lý thuyết quản trị chiến lược). Tất nhiên, cũng có một số người giỏi cả toán và kinh tế. Ví 
dụ, Robert Merton (Nobel 1997) (hiện là GS tại Harvard). Ông này học toán ứng dụng tại Học 
viện Kỹ thuật Cali, sau đó học PhD về kinh tế tài chính tại MIT và gần cả đời cống hiến cho 
MIT. Ông này sử dụng lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên trong toán để định giá các chứng 
khoán phái sinh, và là một trong những người phát triển một ngành mới là toán tài chính- khoa 
học liên ngành toán và tài chính. 

Cần nói thêm là, không phải chỉ có các nhà toán học nhận giải Nobel về kinh tế học mà còn có cả 
các nhà tâm lý học, xã hội học, hay luật học cũng nhận giải Nobel kinh tế. Ví dụ, giải Nobel kinh 
tế năm 2002 dành cho 2 nhà tâm lý xã hội học. Ostrom nhận giải Nobel kinh tế năm 2009, mà 
không có 1 công trình nào công bố trên các tạp chí có uy tín trong ngành kinh tế, và hầu như dân 
kinh tế không biết đến bà này. Đơn giản, vì bà là nhà luật và chính trị học. 

Trở lại mối tương quan giữa toán và kinh tế, ngành toán tài chính hiện nay có 2 hướng tiếp cận: 
toán và tài chính. Nếu tiếp cận theo hướng toán, thì người ta phát triển các lý thuyết toán trước, 
sau đó ứng dụng vào tài chính (Nếu học PhD ở khoa Toán). Còn nếu tiếp cận dưới góc độ tài 
chính (là chủ yếu) thì ý tưởng tài chính mới là chủ đạo, sau đó sử dụng các công cụ toán để giải 
thích ý tưởng này (nếu học PhD ở khoa Kinh tế hay Tài chính). 



Vì sự phát triển mạnh của các môn công cụ, nên hiện nay nhiều ngành trở nên liên ngành: đầu tư 
tài chính, kinh tế học lý thuyết, chứng khoán phái sinh, hay quản trị rủi ro tài chính. Nên nhiều 
nhà kinh tế học hàng đầu cũng là nhà toán học ứng dụng. 

Ai muốn nghiên cứu các ngành này thì phải có một kiến thức toán rất tốt. Và điều đặc biệt là, 
nhiều GS giảng dạy các môn này là các nhà toán học, hay vật lý lý thuyết. 

Ngược lại, nhưng nếu ai nghiên cứu về kinh tế học hành vi, quản trị nhân sự, marketing thì các 
kiến thức về tâm lý, xã hội học,.. lại quan trọng hơn. Tương tự, ai nghiên cứu về kinh tế phát 
triển, kinh tế chính trị, ngoại thương, kinh doanh quốc tế,… thì kiến thức về chính trị, quan hệ 
kinh tế quốc tế, luật,… lại quan trọng. 

Tóm lại, cho dù sử dụng toán đến đâu, thì hiện nay đa số các trường đại học trên thế giới đều coi 
kinh tế học là một ngành thuộc về xã hội nhiều hơn. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Cảm ơn bác hoang1960 đã trả lời khá chi tiết. Nhưng bài viết của bác lại giúp tôi tiếp tục cũng cố 
quan điểm: Kinh tế không là một ngành xã hội học. 

Tôi vào wép của hai trường xã hội nhân văn Hà Nội và TPHCM thì cũng không thấy họ đào tạo 
hay nghiên cứu về Kinh tế. 

Tuy nhiên, trong Kinh tế vẫn có một số chuyên ngành hẹp nghiên cứu về xã hội là chính. Mong 
các bác cho ý kiến thêm. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@TCHGGD: Tôi nghĩ bạn cũng không nghiên cứu kinh tế. 

Tùy quan điểm của bạn thôi. 

Tôi đã nói hiện nay kinh tế khá rộng, một số chuyên ngành Kinh tế liên quan đến toán khá nhiều, 
nhưng lịch sử của nó, đối tượng nghiên cứu của nó và nội dung của nó đều thuộc về khoa học xã 
hội. 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4585930318/comment72157624019366952/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4585930318/comment72157623895176617/�
http://www.flickr.com/photos/49387635@N05/�
http://www.flickr.com/photos/49387635@N05/�


Thứ 2, trước đây, trường đại học Tổng hợp cũ, có Khoa Kinh tế. Sau này, khi hình thành đại học 
Quốc Gia TP HCM, khoa Kinh tế tách ra, làm 1 Khoa và hay là 1 trường riêng. Nếu bạn tham 
chiếu ở Việt Nam thì nó 100% thuộc về Khoa học Xã hội, bạn xem Viện Khoa học Xã Hội Việt 
Nam xem có Viện Kinh tế không. 

Nên biết, Các viện Kinh tế trung ương đều thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (trừ mấy viện 
thuộc Bộ chuyên ngành), không có Viện nào thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia cả. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@ TCHGGD và Maytrang2008: 

Để khỏi tranh cải về khoa học kinh tế, mọi người xem định nghĩa về khoa học XÃ HỘI ở đây: 
en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences 

Và định nghĩa khoa học KINH TẾ ở đây: 
en.wikipedia.org/wiki/Economics 

Phần tiếng Việt ở đây: vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%e1%ba%bf_h%e1%bb %8dc, 

Tất cả các định nghĩa này đều khẳng định kinh tế học là 1 ngành KHOA HỌC XÃ HỘI 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIVP: Cảm ơn các bác đã trao đổi rất khoa học, đặc biệt là bác hoang1960. Sẽ có thay đổi 
về chuẩn dỏm, kém, yếu cho các GS, PGS bên Kinh tế. Tuy nhiên số O sẽ không đổi. Xin 
các bác tiếp tục tranh luận. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Tôi xin cảm ơn bác hoang1960 đã phân tích rất chi tiết, giúp tôi hiểu rõ hơn nhiều vấn đề. Ngay 
từ đầu tôi nhận định bác hoang1960 là một chuyên gia và quả là đúng như vậy. 
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Để có thêm thông tin tranh luận, tôi xin giới thiệu ý kiến của Giáo Sư – Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn 
Tuấn về vấn đề này: 

Kinh tế học là khoa học xã hội? 

Có một bạn trong nhóm “GS PGS dỏm” gửi email hỏi tôi nghĩ gì khi có người cho rằng kinh tế 
học là một bộ môn khoa học xã hội (social science). Tôi thì thú thật không mấy quan tâm đến 
việc xếp loại một lĩnh vực học thuật nào, vì cách xếp loại mù mờ và có khi còn tùy thuộc vào 
người phân loại. Chẳng hạn như có người xem y học là một bộ môn của khoa học xã hội, vì đặc 
tính của chuyên ngành này nằm trong định nghĩa của social science. Thậm chí một ngành “khoa 
học định lượng” như khoa học thống kê mà cũng có khi xem là là một bộ môn khoa học xã hội, 
nhưng nhiều người khác thì xem thống kê là một bộ môn toán học. Nhìn như vậy thì thấy việc 
phân định kinh tế là khoa học xã hội cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nói như vậy cũng để thấy 
rằng việc phân định khoa học gì cũng không phải dễ dàng và dễ gây ra tranh cãi. 

Đối với kinh tế, tôi nghĩ phân biệt nghiên cứu định tính và định lượng thì có lẽ tốt hơn. Tôi không 
rành bên kinh tế, nhưng nhìn qua trang web vneconomist.net thì thấy bên kinh tế có nghiên cứu 
định lượng (quantitative research) và định tính (qualitative research). Về định lượng tôi thấy họ 
sử dụng các phương pháp thống kê rất nhiều. (Thật ra, ngành khoa học nào cũng dùng thống 
kê). Bên kinh tế học, có ít nhất là 3 tập san chuyên về toán thống kê, đó là Econometrika, 
Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics. Như vậy kinh tế học không thể là 
khoa học xã hội? Chưa chắc, vì về định tính, tôi thấy có nhiều chuyên gia xã hội học, tâm lí học 
cũng đóng góp hình thành nên cái mà chúng ta tấy là kinh tế học ngày nay. Thật ra, tôi thấy bên 
kinh tế có vẻ … vui hơn bên y khoa! “Vui” vì có nhiều chuyên gia từ nhiều ngành. 

Tôi nghĩ vấn đề mà các bác bên “GS, PGS dỏm” quan tâm là tiêu chuẩn chức danh giáo sư giả. 
Tiêu chuẩn này các bác ấy chọn là công bố quốc tế, mà cụ thể là ISI, SSCI, gì gì đó. Tôi nghĩ các 
bác chọn tiêu chuẩn này cũng đúng, nhưng vẫn còn khiêm tốn. Thôi thì mình “liệu cơm gắp 
mắm”, và tôi có cảm tình với các bác. Tôi thấy các bác nói rằng các bác chưa quan tâm đến 
khoa học xã hội. Nhưng như tôi trình bày trên kia, khó mà phân biệt lĩnh vực nào là khoa học xã 
hội hay không khoa học xã hội. Khoa học nói cho cùng là phương pháp. Cho dù bác có làm 
nghiên cứu tâm lí học hay kinh tế học thì phương pháp vẫn là định tính hay định lượng. Phương 
pháp thì ít (ít chứ không phải là không) chịu sự chi phối của chủ nghĩa chính trị. Do đó, tôi nghĩ 
tiêu chuẩn của các bác vẫn phải áp dụng cho các chuyên gia nghiên cứu định tính và định 
lượng. 

Nghiên cứu định lượng hay định tính thì vẫn có thể công bố trên các tập san quốc tế. Tôi từng có 
một nghiên cứu sinh người Iran, cô ta làm nghiên cứu về kiến thức, thái độ và hành vi của bệnh 
nhân liên quan đến bệnh loãng xương. Lí thuyết đằng sau công trình này mang tính triết lí và xã 
hội học. Thiết kế nghiên cứu thì mang tính dịch tễ kinh tế học. Phân tích thì thống kê học. Cô ấy 
công bố được 3 bài báo khoa học làm nền tảng cho luận án tiến sĩ của mình. Ở VN, tôi từng thấy 
nghiên cứu sinh làm nghiên cứu định tính trong lĩnh vực loãng xương, HIV, và da liễu. Chỉ có 
khác cái là ở VN người ta làm xong nghiên cứu, viết luận văn, rồi đóng sổ, chẳng có công bố 
quốc tế gì cả. Ý tôi muốn nói rằng dù là nghiên cứu định tính thì vẫn có thể công bố quốc tế như 
thường, còn VN không công bố là do […]  



Nói tóm lại, tôi nghĩ việc phân định kinh tế học là khoa học xã hội hay không chỉ là qui ước 
tương đối, vấn đề quan trọng hơn là phương pháp khoa học. Sự có mặt khiêm tốn của giới kinh 
tế học VN trên trường quốc tế (qua số bài báo khoa học) không thể biện minh rằng vì đó là khoa 
học xã hội. Phải thú nhận rằng mình thật sự còn kém để mà vươn lên. 

NVT 

Tài liệu tham khảo: tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/linh-tinh- cuoi-tuan.html 

Gửi riêng Giáo Sư – Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn: Tôi, vợ tôi, các con ngây thơ của tôi xin 
cảm ơn Giáo Sư – Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã có phân tích rất khoa học, xác đáng. Giáo 
Sư Tuấn lúc nào cũng lo cho sự phát triển của khoa học nước nhà. Các ý kiến, phân tích của 
Giáo Sư đã làm tôi cảm động và quyết định tham gia xét tính gian dối của các “GS, PGS” của ta, 
ha… ha… ha… ha…! Đáp lại sự nhiệt tình của Giáo Sư Tuấn, Tạp Chí Học Giả Gian Dối do tôi 
làm “Tổng Biên Tập” đã quyết định phong Giáo Sư Tuấn là Đại Hiệp Sĩ. 

Qua những thông tin trên, tôi đề nghị JIPV vẫn xét dỏm cho các vị bên Kinh tế. Ngoài ra, JIPV 
nên mở rộng thêm cho các ngành xã hội. Theo ý kiến của Giáo Sư – Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn 
Tuấn thì tiêu chuẩn dỏm của các ông JIPV là quá khiêm tốn, tôi đề nghị tăng thêm về số luợng 
và cả chất lượng: có 3-5 bài thì ăn thua gì? 

Các bác xét càng nhiều thì Tạp Chí Học Giả Gian Dối của tôi mới có bài đăng, vì bài đăng bên 
tạp chí của tôi chủ yếu được “cóp” từ JIPV . Nhưng tôi có ghi rõ địa chỉ nên chắc không sao! 

Nếu JIPV công bố ít quá thì tạp chí của tôi chết mất! Khi số bài ra không đủ và không liên tục thì 
làm sao tôi có thể đăng kí thăng hạng ISI cho tạp chí của tôi được? 

Trân trọng, 

Tổng Biêp Tập Tạp Chí Học Giả Gian Dối 
Wép: www.flickr.com/groups/1434755@N22/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Đây là ý kiến của Giáo Sư – Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn xung quanh phát biểu của Mr Tuyền: 

Chuyện trích dẫn 

Mãi đến hôm nay tôi mới đọc hết những trao đổi giữa phóng viên báo Thanh Niên và Gs Trần 
Ngọc Thơ, và giữa báo Pháp Luật TPHCM và Gs Nguyễn Thanh Tuyền. Có vài điều cần phải 
bàn thêm chung quanh vấn đề dịch sách và đạo văn. Theo tôi thấy thì Gs Thơ chưa trả lời những 
câu hỏi chính của phóng viên, còn Gs Tuyền thì có phần nhầm lẫn giữa khoa học và đạo đức 
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khoa học (nếu người khó tính sẽ nói ông ngụy biện). Ở đây, tôi chỉ bàn qua những vấn đề nổi 
cộm, đáng chú ý như sau: 

Vấn đề là đem cảm tính để khỏa lấp lỗi lầm về học thuật. Trả lời phóng viên báo Pháp Luật 
TPHCM, Gs Nguyễn Thanh Tuyền đề cập đến những khó khăn trong giai đoạn kinh tế đang 
chuyển đổi từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa, nhiều khái niệm mới chưa ai nắm vững. 
Thêm vào đó là Hải quan Việt Nam ra tay nhũng nhiễu không cho đem sách ngoại quốc về Việt 
Nam (chưa thấy nơi nào lạ lùng như thế, nhưng ở VN thì quả là có thật!) Hình như hai ý này cả 
Gs Tuyền và Gs Thơ đem ra làm tiền đề để biện minh cho những thiếu sót của Gs Thơ. 

Cách lí giải của Gs Tuyền, thú thật, thoạt đầu mới nghe qua thì cũng động lòng. Nhưng nếu xem 
xét kĩ thì đó là một … ngụy biện: ngụy biện dựa vào cảm tính (appeal to emotion fallacy). Do đó, 
có cụm từ “thông cảm”. Chúng ta vẫn thường nghe những lí giải kiểu như “Tôi nghèo quá, nên 
phài đi ăn cắp, xin được tha thứ”, tức là giả định rằng (a) lỗi lầm là do nghèo đói mà ra, (b) 
nghèo đói đáng được thương và tha thứ, do đó (c) nếu tôi phạm lỗi lầm tôi đáng được tha thứ. 
Nhưng giả định (a) sai vì lỗi lầm không phải do nghèo đói mà ra, mà do lòng tham hay thiếu hiểu 
biết về qui ước xã hội. Khi giả định (a) sai thì hệ quả là (b) và (c) cũng không còn có giá trị nữa. 

Quay lại với câu chuyện đạo sách nước ngoài mà không ghi nguồn và tác giả, ai cũng thấy đó là 
một lỗi lầm mang tính học thuật, chứ Hải quan Việt Nam chẳng phải là nguyên nhân gây nên lỗi 
lầm học thuật. 

Không ai ngăn cản các giáo sư dịch sách và giới thiệu các khái niệm mới, ý tưởng mới vào Việt 
Nam. Ngược lại, tôi nghĩ người Việt Nam nào cũng muốn học cái mới, muốn tiếp thu cái hay của 
người ngoại quốc. Vì thế dịch sách chuyên khảo là điều cần khuyến khích. Nhưng không ai 
khuyến khích dịch sách người ta rồi xem bản dịch là tác phẩm của mình. 

Tại sao phạm phải lỗi lầm về học thuật? Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở câu phát biểu của Gs Thơ: 
“Qua vụ này, chúng tôi có thêm bài học rằng danh mục tài liệu tham khảo là rất quan trọng.” 
Trích dẫn thông tin là một cách truyền bá kiến thức trong khoa học, mà khoa học tồn tại là do 
truyền bá kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trích dẫn cũng là một cách tri ân và ghi nhận 
đóng góp của người khác. Do đó, trích dẫn vừa mang tính học thuật mà cũng có tính chất đạo 
đức khoa học. Thật khó tưởng tượng được một giảng viên lên đến chức giáo sư đại học mà 
không biết tầm quan trọng của trích dẫn và tài liệu tham khảo! 

Nói tóm lại, Gs Nguyễn Thanh Tuyền và Gs Trần Ngọc Thơ phải lí giải thêm nữa thì mới thuyết 
phục được công chúng tại sao có sự trùng hợp lạ lùng giữa sách của Gs Thơ và sách của Gs Jeff 
Madura. 

Tham khảo: tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/linh-tinh- cuoi-tuan.html 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/linh-tinh-cuoi-tuan.html�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4585930318/comment72157624024214026/�


Ở đây, ta toàn nói cao siêu, ISI này nọ. Hôm nay tôi thử nhìn lại phía sau và thấy mấy ông, bà cử 
toàn chơi “dao búa”: 

www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID =144272&… 

Nếu như thế thì các GS, PGS của ta dù có dỏm nhưng cũng còn thể “re-educated”. 

Tớ spam ngoài lề một tí, cái ông khó tính Admin JIPV đừng xoá nhé! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@ TCHGGD: tôi cám ơn bác đã post ý kiến của GS Tuấn lên. Tôi biết GS Tuấn là GS về y khoa, 
không phải là dân KINH TẾ, cũng không sống trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam. 

Tôi có mấy ý kiến sau: 

Thứ nhất, tôi đồng ý với giáo sư Tuấn là thấy yếu thì cần phải vươn lên. 

Thứ hai, tôi đồng ý với GS Tuấn là việc phân định khoa học Kinh tế có thuộc khoa học xã hội 
không không quan trọng bằng phương pháp nghiên cứu kinh tế. Điều này đúng, nhưng nếu 
không xét được cái nguồn gốc khoa học của Khoa Kinh tế thì không thể lý giải được tại sao 
chúng ta còn kém. 

Thứ 3, điều quan trọng là vì thuộc khoa học xã hội, nên nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện 
kinh tế, chính trị của các quốc gia, và trình độ phát triển của quốc gia đó. Những cái này tôi đã 
phân tích ở phần trên. 

Thứ 4, tôi lấy ví dụ cho các bạn xem nhé, và có thể cung cấp cho GS Tuấn một số thông tin về 
khoa học Kinh tế. 

Ví dụ của tôi không phải là sự tụt hậu của Việtnam hay Đông Nam Á về khoa học Kinh tế, mà là 
sự tụt hậu của Châu Âu, Úc, Nhật, về khoa học kinh tế. 

Xét các trường có công bố trên top 3 tạp chí tài chính hàng đầu Journal of Finance, Journal of 
Financial Economics, và Review of Financial Studies trong 20 năm qua, từ 1990 đến hết 2009: 

Top 1: New York University: 248 bài, University of Chicago: 225 bài. 

Top 50: Rutgers University (Hoa Kỳ): 34 bài, Tulane University (Hoa Kỳ): 33 bài 

Top 100: Washington State University: 12 bài. 
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Trong 100 trường hàng đầu, những trường sau đây không phải ở Mỹ: 

(1) London Business School: thứ 13 với 91 bài (Anh) 
(2) Hongkong University of Science and technology: thứ 25 với 62 bài (Hồng Kông) 
(3) University of British Columbia: thứ 27 với 58 bài (Canada) 
(4) INSEAD: thứ 40 với 43 bài (Pháp) 
(5) University of Toronto: thứ 47 với 36 bài (Canada) 
(6) London School of Economics: thứ 60 với 28 bài (Anh) 
(7) University of Oxford: thứ 61 với 25 bài (Anh) 
(8) HEC school of management: thứ 66 với 23 bài (Pháp) 
(9) University of Alberta: thứ 71 với 21 bài (Canada) 
(10) Tilburg University: thứ 71 với 21 bài (Hà Lan) 
(11) Singapore management University: thứ 77 với 18 bài (Singapore) 
(12) Stockholm school of economics: thứ 77 với 18 bài (Thụy Điển) 
(13) Korea University: thứ 81 với 17 bài (Hàn Quốc) 
(14) China University: thứ 82 với 16 bài (Hồng Kông) 
(15) Hebrew University: thứ 85 với 15 bài (Israel) 

Như vậy, trong 100 trường nghiên cứu hàng đầu về kinh tế tài chính, có 15 trường ngoài Hoa 
Kỳ: 1 top 10-20, 4 thuộc top 20-50, 3 thuộc top 60-70, 7 thuộc top 70 -100. 3 trường của Anh, 3 
của Canada, 2 của Pháp, 2 của Hồng Công, các nước còn lại: Thụy điển, Hà Lan, Singapore, 
Israel, mỗi nước một trường. 

Như vậy, Số bài của TOP 1 GẤP 20 lần số bài của TOP 100. Tổng số bài làm trong vòng 20 
NĂM của trường top 100 chưa bằng mức trung bình 1 năm của nhóm top 1. Và tổng số bài của 
trường TOP 200 như đại học Quốc gia Úc trong vòng 20 bằng số bài trung bình của 1 GIÁO SƯ 
đại học top 1 trong vòng 1,5 NĂM. 

Những đại học “tên tuổi” khác: Thanh Hoa của Trung Quốc: xếp thứ 138 với 6 bài.đại học Bắc 
Kinh: thứ 155 với 5 bài. 

Đại học Quốc gia Úc , New South Wales, Sydney, Melbourne, xếp thứ 196 với 3 bài, La trobe, 
Macquarie, Monash, Queensland University of Technology mỗi trường được 1 bài, xếp thứ 306. 

Các trường hàng đầu khác của Úc: 0 bài. 

Các trường đại học hàng đầu của Nhật như Tokyo, Kyoto,..: 0 bài. 

Mọi người có thể kiểm tra lại: 

wpcarey.asu.edu/fin-rankings/rankings/results .cfm 
Tất nhiên, bảng xếp hạng này chủ yếu dựa vào công trình nghiên cứu thuộc “ĐỈNH” nên có thể 
không phản ánh Chính Xác. Tuy nhiên, nó cung cấp cho ta một ví dụ rất hữu ích. 

Tương tự, một công trình xếp hạng các trường đại học nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế tài chính 
vừa được công bố trên Journal of Financial Economics (top 2 về tài chính của thế giới) năm 2009 
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do các giáo sư đại học Chicago và Michigan xếp hạng 50 trường hàng đầu, trong số này chỉ có 
04 trường ngoài nước Mỹ: 

University of British Columbia thứ 19, London school of Business thứ 32, London School of 
economics thứ 36,và HongKongPolytechniqueUniversity thứ 42. 

Vì thế, khi đánh giá khoa học Kinh tế, cần chú ý đến rất nhiều yếu tố, nếu không thì không chính 
xác. Chẳng hạn, nếu theo tiêu chuẩn của một trường nghiên cứu cấp trung bình của Hoa Kỳ trong 
lĩnh vực kinh tế tài chính (top 50-70), thì GS các đại học quốc gia Úc, New South Wales, 
Sydney, Melbourne của Úc, hay Cambridge của Anh, Tokyo, Kyoto của Nhật , Sorborne của 
Pháp đều là GIÁO SƯ RẤT RẤT DỎM. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Cảm ơn các bác đã nêu phản biện rất khoa học. Tuy nhiên có lẽ bác hoang1960 đã 
hiểu chưa chính xác tiêu chuẩn dỏm của JIPV (?): 

Tiêu chuẩn cho một: 

- (Phó) giáo sư rất dỏm: số lượng công bố ISI = 0. 

- (Phó) giáo sư dỏm: số lượng công bố ISI <= (3) 5. 

- (Phó) giáo sư kém: số lượng công bố ISI <= (5) 7. 

- (Phó) giáo sư yếu: số lượng công bố ISI <= (7) 9. 

Tham khảo: tiêu chuẩn một luận án tiến sĩ chất lượng (một tiến sĩ khá có ít nhất 3 bài ISI 
sau 5 năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu chuẩn của một sau tiến sĩ chất lượng 
(một sau tiến sĩ khá có ít nhất 5 bài ISI sau 7 năm nghiên cứu, sau khi bảo vệ luận án), tiêu 
chuẩn GS, PGS của các nước trong khu vực. Như vậy chúng tôi muốn so sánh cả cuộc đời 
(ít nhất là ngay thời điểm so sánh) làm khoa học của GS, PGS nước ta với các tiến sĩ, sau 
tiến sĩ có chất lượng làm việc trong 5-7 năm, khi chúng tôi xét một ứng viên cho các chức 
danh rất dỏm, dỏm, kém, yếu. 

Những GS, PGS sau không thuộc diện xét danh hiệu rất dỏm, dỏm, kém, yếu: 

1.1. có bài ISI thuộc top 10 trong chuyên ngành, không kể số lượng, 

1.2. có những kết quả (không phân biệt: articles, proceedings, technical reports,…) có tiếng 
vang trong chuyên ngành, thể hiện trên wiki tiếng anh, chỉ số trích dẫn, đánh giá tích cực 
của các chuyên gia trên thế giới. 
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Lưu ý: Ứng viên có bài top 10 là bị loại ngay, theo 1.1. Ứng viên không có bài ISI nào cũng 
có thể “được” loại nếu đạt 1.2. Tuy nhiên, các ý kiến phản biện của bác hoang1960 đã được 
JIPV tiếp thu và đang nghiên cứu, và tiêu chuẩn dỏm cho bên Kinh tế chắc sẽ có thay đổi. 

JIPV xin cảm ơn hai chuyên gia GS Nguyễn Văn Tuấn và Guest Editor hoang1960 đã cho 
góp ý rất khoa học về các vấn đề liên quan. JIPV kính chúc hai chuyên gia khỏe và tiếp tục 
đóng góp cho khoa học của đất nước. 
 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hoang1960 says: 

@JIPV: cám ơn bác đã nêu lại tiêu chuẩn: 

Ví dụ của tôi ở trên, như tôi đã nói là không phải sử dụng cho Việt Nam hay các nước Đông 
Nam Á, mà là các nước phát triển như Châu Âu, Úc, và Nhật. Mục đích đưa ra ví dụ, chẳng qua 
cũng chứng minh rằng, khoa học Kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế, xã hội, chính 
trị từng quốc gia. Do đó, khi đưa ra tiêu chí, nên xem xét đánh giá nhiều khía cạnh hơn. Ví dụ, ở 
Việt Nam hiện nay, không thể so sánh giữa khoa học Kinh tế và toán, hay vật lý lý thuyết. 

Do đó, tôi thấy tiêu chuẩn mà JIPV đưa ra có thể không cao so với các ngành khoa học tự nhiên 
(mà Việt Nam có thể có một vài thế mạnh), như lại khá cao so với đa số các GS, PGS kinh tế 
hiện nay của Việt Nam. 

Tuy nhiên, cụ thể mức thế nào là vừa thì hiện nay tôi không biết. Nhưng tôi đồng ý là đã PGS 
hay GS thì phải có công trình nghiên cứu công bố quốc tế. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Tôi cũng ủng hộ ý kiến của bác hoang1960, JIPV nên giảm nhẹ cho các ngành xã hội. Các bác có 
thể tham khảo lí luận của bác hoang1960: xét các ngành xã hội từ năm 1990 hoặc 1995 về sau 
này thôi. Từ đó các bác sẽ đưa ra tiêu chí phù hợp hơn. 

Tôi cũng đồng ý với bác hoang1960: không thể chấp nhận số 0. Thà rằng ta không có GS, PGS 
xã hội nào, chứ có mà dỏm thì cũng chả làm gì được, chỉ có rút tiền nhân dân để làm khoa học 
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dỏm, lại còn đào đạo ra đội ngũ dỏm để “kế thừa”. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Nhân đây tôi xin bác hoang1960 bình luận đôi dòng về luận án tiến sĩ bên Kinh tế. Tôi nghe nói 
là rất chuối, chả cần nghiên cứu công phu gì cả, có vào là có ra, một “GS” có khi hướng 20 
NCS? Tôi nhớ GS Tuấn đã có bình luận rồi, nhưng tôi quên cái link. Cảm ơn bác. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Tôi đồng ý với bác ngmhung76. Tôi cũng xin lưu ý thêm bác hoang1960 so sánh như thế rồi kết 
luận tình hình công bố bên kinh tế như thế là không thuyết phục. 

Bác lấy vài tạp chí chuyên ngành hẹp rồi bác bảo là công bố bên kinh tế gặp “khó khăn” là 
không đúng. 

Mỗi tạp chí hàng đầu chỉ công bố một số lượng bài nhất định, hay rất ít. Do đó nhiều nước lớn 
hay đại hoc lớn không có bài trên các tạp chí hàng đầu mà bác nêu là chuyện hiển nhiên. Phòng 
có 50 ghế, bác mời 100 người thì phải làm sao? 

Hơn nữa JIPV chỉ xét tạp chí ISI nói chung, nếu các GS của ta có bài trên tạp chí trung bình thì 
cũng ok lắm rồi. Không hiểu tại sao bác hoang1960 lại so sánh như thế? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Xin các bác vui lòng xin link sau: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623351401741/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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Tuan Ngoc@ says: 

Thông tin tôi mới sưu tầm bài này, hình như có liên hệ với tranh luận ở đây: Thói ngụy biện ở 
người Việt 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623455223679/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Maytrang2008 says: 

Cảm ơn bác Tuan Ngoc@ đã post bài của GS Tuấn. Tôi đọc bài của GS Tuấn và thấy những điều 
mà GS nói là rất đúng cho nhóm PhD, và các bạn Nguyenhung , tracdonglai ở bên trang 

www.vneconomist.net/forums/viewtopic.php?f=36 &t=658&a… 

Còn tôi thấy các bình luận ở trang này là rất có văn hóa và chân thành. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Hỏi: Tại sao comments của tôi hay bị xoá? 

JIPV@: Những comments trái với Quy định của JIPV đều bị xoá. Những comments sử dụng 
tiếng việt không có dấu (nên viết tiếng anh nếu không thể dùng dấu tiếng việt), sử dụng tiếng việt 
không rõ ràng, không trong sáng cũng bị xoá. Ngoài ra một comment không được phân đoạn rõ 
ràng cũng bị xoá. 

Những câu hỏi, yêu cầu post không đúng chỗ cũng bị xóa, không có hồi đáp. 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623351401741/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 
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@poincare: bác gõ tiếng Việt không dấu là sai quy định rồi. Để tránh admin xóa bài của bác vì 
bài bác dài và có tâm huyết nên tôi bỏ dấu hộ bác. Bác hãy copy và đưa ý kiến vào mục này nhé 
bác www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572154424/ . Bác đề xuất ý kiến ở chỗ 
này là không thích hợp 

“ 
Tôi rất phục ý tưởng lập ra trang blog này, nó phản ánh đúng thực trạng đáng báo động về giáo 
dục ở nước ta, và vì vậy nó là phương tiện hữu ích, là tiếng nói phản biện rất tốt nhằm đưa giáo 
dục đi lên và vạch ra những xuống cấp trầm trọng về đạo đức cũng như chất lượng của các GS, 
PGS, TS dỏm. cái đau lòng ở chỗ, đa số những vị này dùng bằng cấp dỏm để tiến than, và họ đà 
và đang là những nhà lãnh đạo, cầm quyền, người quyết định số phận của rất nhiều người, thậm 
chí là cả nhiều thế hệ. 

Xem qua các nhận xét, tôi thấy phần lần mọi người đề rất tâm huyết, có sự đau lòng và trăn trở, 
và muốn đóng góp thật sự cho giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, bố cục của webpage này chưa khoa 
học lắm, làm cho comments không được mạch lạc và khó theo dõi. 

Tôi đề nghị bác admin thiết kế them cho rõ rang hơn. ở phần homepate, nên ghi rõ từng chuyên 
ngành một, ví dụ ngành Toán học, Kinh tế, Tin học … để mọi người ai ở chuyên ngành nào thì 
sẽ đóng góp ở đó được sâu và chính xác hơn. Có thể bạn chuyển qua dạng blogs như GS Tuấn ở 
Úc. 

Để nhận xét một GS, cần phải tìm được CV của họ. điều này rất dễ dàng đối với các GS ở nước 
ngoài, nhưng ở VN có vẻ là “bí mật quốc gia”. Tuy nhiên, khi họ apply chức danh GS, họ rõ 
rang phải nộp CV khoa học như vậy là vẫn có thể lấy được nếu thực sự mạng lưới truy cập trang 
này đủ lớn mạnh và có uy tín. (tôi tin chắc sẽ được ủng hộ và cung cấp) 

Ví dụ comment của tôi đây sẽ ở mục kinh tế. Sau đây là một số đề nghị của tôi về ngành kinh tế. 
Hãy nhìn vào hội đồng chức danh, đứng đầu là GS Nguyễn Văn Nam, hiệu trưởng trường Kinh 
Tế quốc Dân. Sau đó là các vị mà hầu hết là đã từng hoặc đang lãnh đạo trường Kinh tế. (thật 
nghịch lý cứ có chức, có quyền là được xem số 1 về khoa học, làm chủ tịch hội đồng phong hàm 
GS). KTQD là cái nôi sản xuất TS kinh tế lớn nhất cả nước, có hơn 800 TS đã ra lò từ nôi này. 
Thực sự tôi không biết, nếu như không dựa vào bài báo quốc tế những cái mới thì các GS này 
hướng dẫn TS dựa vào tiêu chuẩn gì để một luận án được gọi là TS? Và các công trình của họ 
xuất hiện ở đâu, họ làm về cái gì? Vì vậy, hãy tập trung phân tích từng nhân vật chủ chốt này 
trước, vì họ là người được xem là các bậc “Thầy” của GS kinh tế, người chấm điểm cho các 
candidate professor. 

Ngược lại, trong mục kinh tế này, hãy tôn vinh những GS thực sự có đóng góp và hãy kính chào 
họ, những người GS thực thụ 
Còn đây là ý kiến của tôi cho phong hàm GS dỏm ngành kinh tế: hãy xem danh sách dưới đây 
các tạp chí về kinh tế được gọi là biết đến (the most prominent journals), từ thấp nhất là 1 sao 
đến cao nhất là 5 sao (có khoảng 5,6 tạp chí 5 sao thôi), không phải tất cả đấy để ở ISI. Nếu GS 
có ít hơn 3 bài trong này thì được phong là dỏm, PGS thì 1 hoặc 2 bài. (cũng có ngoại lệ như bên 
Toán học, ví dụ một bài 5 sao thì cũng là GS thật sự rồi) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572154424/�


Như vậy cũng nhẹ hơn so với ngành Toán và kỹ thuật rất nhiều rồi? Mong các bạn cho ý kiến và 
bổ sung cho đầy đủ, rồi hãy xếp hạng từ cao đến thấp: 
“ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

poincare00 says: 

Thanks inhainha! Sorry for taking no notice of the rules! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Xin cảm ơn Guest Editor Poincare00 đã có ý kiến rất xây dựng, rất khoa học. 
JIPV xin tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để xây dựng JIPV ngày càng tiến bộ. Xin cảm ơn 
Editor inhainha về bản dịch bài viết của Guest Editor Poincare00. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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GS rất dỏm Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

Comments and faves 

Add to the conversation 

Leave yours here. “Wow, I love this!” 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago) 

BÌNH LUẬN: 

Theo yêu cầu của các bác, kiểm tra cộng trình ISI của bà này thì kết quả là O. 

Chúng tôi đã dùng tất cả các keys: Doan NT, Nguyen TD, Nguyen DT. Kết quả thu được 
đều như nhau: O. 

Do đó chúng tôi xin công nhận bà này là Gs dỏm (chính xác hơn: dưới mức dỏm). 

Thật không hiểu bằng cách nào mà bà này ôm được cái hàm Gs? Các bác có biết “cách 
nào”, xin chỉ dùm nhé! 
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2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago) 

Thông tin ca tụng: 

vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%e1%bb%85n_Th%e1%bb %8b_Doan 

Nguyễn Thị Doan 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Bước tới: menu, tìm kiếm 
Nguyễn Thị Doan 
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
Nhiệm kỳ 25 tháng 7, năm 2007 – nay 
Tiền nhiệm Trương Mỹ Hoa 
Kế nhiệm đương nhiệm 
Sinh 11 tháng 1 năm 1951 
Chân Lý – Lý Nhân – Hà Nam 

Nguyễn Thị Doan hiện là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, Ủy viên đại biểu 
Quốc hội Việt Nam khóa XII tỉnh Hà Nam, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Thương 
mại. 
[sửa] Tiểu sử và quá trình công tác 

Bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11 tháng 1 năm 1951 tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam. Bà là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ quản trị kinh doanh, và có trình độ cao 
cấp về lí luận chính trị. Bà Nguyễn Thị Doan gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 
tháng 7 năm 1982. 

* Tháng 10 năm 1973: Tham gia cách mạng 
* Từ 1976 đến 1979: Học và tốt nghiệp tại trường Đại học Thương mại Hà Nội 
* Từ 1979: Là giảng viên trường Đại học Thương mại Hà Nội 
* Từ 1981 đến 1992: Là nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại Bulgaria. 
Sau đó sang Pháp học và làm luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý Kinh 
doanh châu Âu 
* Năm 1993: Là hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội 
* Tháng 6 năm 1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là 
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
* Tháng 8 năm 1999: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, 
được bầu là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 
* Tháng 4 năm 2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là 
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường 
trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 
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* Tháng 12 năm 2005: Tại Đại hội Đảng bộ khối I cơ quan Trung ương lần thứ 6 được 
bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối 
* Tháng 4 năm 2006: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra 
Trung ương 
* Ngày 25 tháng 7 năm 2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII được bầu giữ chức 
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

[sửa] Liên kết ngoài 

* Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng ở giai đoạn cách mạng 
mới Bài viết của Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam trên tạp chí Cộng sản. 
* Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Chung tay hơn nữa để xoa dịu nỗi đau da cam” 
trên báo Hà Tây. 

Nhận xét: Đi đâu học thì miễn bàn. Khi nói đến Pgs, Gs là phải nói đến công trình nghiên 
cứu nghiêm chỉnh, không kể công trình rác. Càng ngày càng thấy rõ nguyên nhân yếu 
kém của nước ta. 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48120508@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Trinh92401 (5 months ago) 

Bác nói chí lý. Tiện thể em xin đăng ký tên một ứng cử viên nặng ký cho chức PGS dỏm. 
Họ và tên: Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế (nhiệm kỳ 2002 – 2007). Bà 
này nghe nói cũng giỏi, tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng chẳng biết làm 
TS vào lúc nào nhưng được phong PGS khi đang làm Bộ trưởng. Mong bác kiểm tra 
giùm xem trong ISI có tên chị ý không nhé. 

4. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

@ Trinh92401: Cảm ơn bác, kết quả = 0 bác à. 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48311972@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

domqua (5 months ago) 
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Kinh thua cac bac chu va anh chi em, 
1975 khi cs chiem viet nam trinh do cac “dong chi bo truong, chu tich ..” la bo tuc van 
hoa la lop 3 – 10 vay ma bay gio la ts gs het 
that la hay chua co nuoc nao tren hanh tinh nay lam duoc co le 
day la nguoi o ngoai trai dat 
ha ha ha 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48479778@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

bao_quoc (5 months ago) 

Theo tôi nghĩ thì có thể tiêu chuẩn xét tuyển GS-TS nước ta còn thấp so với các nước khu 
vực và trên thế giới( cụ thể chỉ cần học giỏi/đi nước ngoài/nhiều năm giảng dạy/ nhiều 
kinh nghiệm nghiên cứu ) nên ta chưa rõ định nghĩa của từ “giáo sư” = đào tạo + công 
trình nghien cứu,ngoài ra phải có trình độ ngoại ngữ(Anh,Pháp,Nga,..).1 vài GS,PGS tên 
tuổi ở nước ta có thể chỉ phong hàm TS là hợp lý,phần lớn các vị còn lại chắc chắn 
“rởm”,”GS giấy”.Tôi cũng rất ủng hộ các bác chuyên trang vì việc làm ý nghĩa này và đề 
nghị tìm hiểu về 1 vài người có mác Viện Sĩ( học hàm mới thấy ở nước ta độ hơn 10 năm 
nay, người mang học hàm không nhiều lắm).Cám ơn nhiều 
Chúc mọi người công tác tốt 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (5 months ago) 

GS, PGS là “tiêu biểu” mà còn dỏm như thế thì các thế hệ học trò sẽ sao. Đã xuất hiện 
những kẻ “tự dùng lịch sử để bắn vào chân mình” bằng việc dùng “chút ít danh” để che 
chở cho cái dỏm. 

Nói đến thì đụng chạm, đụng cham thì chỉ biết xúm lại dùng những lời lẽ vô văn hóa để 
chửi rủa. Tại sao không dám dùng thông tin ISI để kiểm chứng, thật ra những người dỏm 
thì rất ngại dùng thông tin chính thống của thế giới, dù bản thân họ biết đó là đúng. 

8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48686345@N07” alt=”" 
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usavn (5 months ago) 

Trần Thị Trung Chiến là y tá chiến trường, trình độ bổ túc văn hóa, rồi nghe nói làm chủ 
tích phường sau 1975, sau đó nhờ các mối quan hệ “tuyệt mật” leo lên cao vù vù, và để 
hợp thức hóa các chức vụ, bà này kiếm được đầy đủ bằng cấp từ bằng cử nhân đến bằng 
TS ở Sài gòn. Các PGS và GS y khoa ở VN hầu như không ai có bài ISI, họ cũng là dỏm 
so với y khoa thế giới, nhưng ít ra họ còn ở đẳng cấp chuyên môn một trời- một vực cao 
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hơn những nhân vật kiểu như TTTC. 
============================================= ==== 
Theo vi.wikipedia.org/wiki/ 

Trần Thị Trung Chiến (sinh 1946), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. 

Bà là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII và khóa 
IX, đại biểu Quốc hội khóa XI Tháng 5 năm 1992, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ 
Y tế, làm Phó Chủ nhiệm 2 Ủy ban là Ủy ban Quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 
và Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

Bà được bổ túc tiếng Anh 1 năm tại Úc và hoàn thành luận án tiến sỹ y khoa tại Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 1996 [1]. 

Bà đã đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau như: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc 
gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; ngày 1 tháng 10 năm 1997, bà là đại biểu quốc hội 
khoá XI rồi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 14/8/2002 và là Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII và khóa IX). 

Bà đã nhận được Giải thưởng của Liên hiệp quốc về Dân số năm 1999. 

9. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48686345@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

usavn (5 months ago) 

Các bác nên treo ảnh bà này lên trang 1. Không bài ISI, đề tài NC cấp NN, hướng dẫn cả 
1 NCS, trình độ thực: lớp 7. 
==================================== 
Họ và tên: Trần Thị Trung Chiến 
Năm sinh: 1946 Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh Ảnh chân dung 
E-mail / Website: 
Lĩnh vực khoa học: Y học 
Công tác tại: Bộ Y tế 
Học vị: 
Tiến sỹ ngành ? , bảo vệ năm 1995. 
Năng lực chung: 
Có đề tài cấp Nhà nước trở lên hoặc tương đương 
Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
sức khoẻ sinh sản-KHHGĐ 
chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước” nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân 
số và đề suất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững.Đề tài được 
nghiệm thu năm 2001. 
Kết quả nghiên cứu: 
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Số bài báo đã công bố:19 
Số sách đã xuất bản:9 ( chủ biên và đồng tác giả) 
Hoàn thành 5 đề tài khoa học 
Hướng dẫn 2 thạc sĩ, 1 tiến sĩ 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Hiện nay có quá nhiều ứng viên. Chúng tôi sẽ xét lần lượt. Bác chịu khó giới thiệu ứng 
viên ở đây nhé: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 

11. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

Haminhlam2010 [deleted] (4 months ago) 

bà Chiến PGS quá xuất sắc rồi , ảnh đây 
www.flickr.com/photos/49011988@N02/4516274644 / 

12. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49075898@N03” alt=”" 
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TS tinh thuong men thuong (3 months ago) 

Tại sao bà Chiến chưa được phong nhỉ? Lâu quá rồi, kẻo bà ấy kiện? 

13. <img 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 months ago) 

JIPV@: Trường hợp này không hot lắm. Bác phải chuyển vào mục giới thiệu để the 
Board xét. Thanks. 
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GS rất dỏm Nguyễn Thiện Nhân: Phó Thủ Tướng, bộ 
trưởng, Chủ tịch Học Hàm Nhà Nước,… 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

Comments and faves 

Add to the conversation 

Leave yours here. “Wow, I love this!” 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago)  
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BÌNH LUẬN: Kiểm tra trên Web of Science, cũng không thể tìm thấy công trình khoa 
học nào của ông Nhân về lĩnh vực kinh tế, điều khiển học. Như vậy cái hàm GS của ông 
ấy là cái gì, do đâu mà ra? 

Ông này lúc nào cũng hứa, tuyên bố,…., và bây giờ thì nền giáo dục vẫn đang tục hậu. 
Lúc nào cũng tuyên bố “đại học quốc tế”, nhưng trình độ dỏm thế này thì có hiểu thế nào 
là một đại học quốc tế. 

Thật ra không nhất thiết bộ trưởng giáo dục phải có hàm giáo sư, chỉ cần cử nhân cũng 
được, nhưng phải là bằng thật, còn mấy loại dỏm thì chỉ có hại dân, hại nước. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago)  

Theo tiểu sử thì ông Nhân được “phong hàm” GS năm 2002 khi đang làm PCT Sài Gòn. 
Xin chào thua! Cái kiểu phong hàm này không khác gì các danh “gia đình văn hóa”, “bé 
khỏe, bé ngoan”, hay “gia đình bị lũ lụt tàn phá”. 

Đất nước muốn phát triển thì cần phải có những người thật, trung thực,…. Mấy vị dỏm, 
giả thì rất nguy hiểm cho xã hội. 
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ChauMinhLinh (5 months ago)  

Bác Nhơn này nghe nói học Đức, Mỹ tùm lum mà. Nghe nói cả quản trị bên Ha Vớt gì đó 
nữa. 
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ChauMinhLinh (5 months ago)  

Nhưng đúng là Bộ GD dưới thời bác Nhơn có nhìu chuyện! 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago)  
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Học = học + thi————> học trò. 

Gíao sư: nghiên cứu + đào tạo. 

Gíao sư dỏm: phá hoại 
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kiencucgia (5 months ago)  

Vì thế PTT mới đến giảng kinh tế ở trường ngoại giao. Hệt chuyện chay 100m tháng Đại 
kiện tướng cờ vua. 
18g26 ngày 14/12/2009 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ “pót” bài: Phó Thủ tướng, 
GS-TS Nguyễn Thiện Nhân giảng bài tại Học viện Ngoại giao . 
Chủ đề bài giảng là “Nhận dạng nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008-2009” 
Kinh chưa? 
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NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] (5 months ago)  

Theo tôi cách tốt nhất là ông Nhân nên dũng cảm trả lại cái vị trí đúng cho hàm GS, PGS: 
vị trí nghiên cứu và đào tạo ở các Viện, Đại học. Không nên mang hàm GS, PGS đề làm 
lãnh đạo, việc này chẳng có ích lợi gì, chỉ làm tăng thêm việc mua bán, chạy chọt. 

Thêm nữa, những người không còn làm nghiên cứu, đào tạo mà vẫn giữ cái GS, PGS thì 
chỉ tốn tiền của nhân dân. 

Tóm lại: hãy xem GS, PGS như là các vị trí cộng việc, không phải danh hiệu. Các nước 
phát triển đã làm thế. Nếu ta muốn phát triển thì không thể làm khác được. 

Nếu ông Nhân muốn phát triển khoa học và giáo dục của Việt Nam thì ông nên sử dụng 
tiêu chuẩn quốc tế vào. Khi đó ông sẽ là người sẽ phải từ bỏ các “công việc GS” mà ông 
đang giữ, để tập trung cho công việc của một Bộ trưởng và một PTT 
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Joseph Phan (5 months ago)  

Tôi đang học ở Ý, tôi có đọc một bài phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu 
hôm 3/12/2009 rằng cũng ngày đó 30 năm về trước ông đã bảo vệ thành công Luận Án 
tiến sĩ về điều khiên học tại công hoà dân chủ Đức, thấy thời gian ông từ quân đội, rồi đi 
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du học bên Đức thật là ngắn, liệu ông có bảo vệ thành công luận án đó thực hay không? 
Tôi nghi ngờ về luận án tiến sĩ của ông thời điểm đó, tôi đã liên lạc với mấy người bạn 
bên Đức tìm hiểu luận án này của ông mà chưa có kết quả. Có bạn nào có thể tìm hiểu 
vấn đề này để sớm tìm ra sự thật của luận án của ông ta không? 
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chi343 (5 months ago)  

Các bác thông cảm cho các PGS. GS của chúng ta. Đã ăn sâu vào máu từ thời xa xưa, chỉ 
những người có học vị Tiến sỹ, cử nhân, Tú tài (Qua thi Đình, Hội, Hương) thì mới có 
thể gia làm quan. Đến thời đại bây giờ các bác nhà ta hình như cũng có luật bất thành văn 
như vậy. Đến UBND Thành phố Hà Nội cũng có quan điểm bằng cấp và việc làm quan 
mà báo chí rung beng sôi nổi đấy thôi. 
Bản thân tôi cũng là cử nhân dỏm vì là sản phẩm của các bác GS. PGS dỏm đấy thôi. Tôi 
cảm thấy tự ái và xấu hổ và khó chịu vì các bác đang phơi bày những bậc đáng kính của 
tôi. Chao ôi, thời đại công nghệ cái gì mà chẳng dởm được chăng? 

10. <img src="http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48686345@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

usavn (5 months ago)  

Các bác bỏ chút thời gian kiểm tra công bố ISI một cách có hệ thống. 
Theo tôi, đầu tiên kiểm tra công bố ISI của tất cả các thành viên hội đồng chức danh GS 
nhiệm kỳ 2009-2014. Một số người đã có trong danh sách đã biết chắc chắn là dỏm, 
nhưng chưa có kết luận rõ ràng ai trong số các thành viên hội đồng là dỏm, ai là thật. 

Sau đó sẽ lập 1 website riêng hoặc trên facebook công bố các kết quả mà chúng ta tìm ra 
được nhờ truy vấn CSDL.. Tiến tới sẽ xây dựng CSDL các GS dỏm của Việt nam. Việc 
này rất dễ nhưng có ích cho xã hội. 
============================================= ===== 
Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 
2014. 
Ngày 23.2.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số 240/QĐ-TTg, thành lập Hội đồng 
Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014. 

Theo đó, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD &ĐT 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm: GS.TSKH Bành Tiến 
Long: GS.TSKH Trần Văn Nhung; GS.TS Từ Quang Hiển; GS.TSKH Dương Ngọc Hải; 
GS.TS Võ Xuân Minh; GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh; GS.TS Vũ Dũng; GS.TS 
Nguyễn Xuân Đào; GS.TSKH Đặng ứng Vận; GS.TS Nguyễn Xuân Yêm; GS.TS 
Nguyễn Văn Đĩnh; GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh; GS.TS Mai Trọng Nhuận; GS.TS 
Nguyễn Văn Nam; GS.TSKH Đào Trí úc; GS.TS Nguyễn Trọng Giảng; GS.TSKH Trần 
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Ngọc Thêm; GS.TSKH Vũ Quang Côn; GS.TSKH Vũ Minh Giang; GS.TSKH Đào Xuân 
Học; GS.TSKH Hoàng Kiếm; GS.TSKH Hà Huy Khoái; GS.TS Lê Hữu Nghĩa; GS.TS 
Trần Thị Thu Hà; GS.TS Lê Chí Quế; GS.TS Bạch Thành Công; GS.TSKH Nguyễn Văn 
Liên và GS.TS Phạm Gia Khánh. 

11. <img 
src="http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago)  

Cảm ơn bác đã đề nghị. Chúng tôi đang làm đấy bác ạ. Bác vui lòng xem ở đây: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 

12. <img src="http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#41225928@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

bup3 (3 months ago)  

Ông Nhân có học 1 khoá học ngắn hạn, bồi dưỡng về “quản trị dự án đầu tư” tại Harvard 
vào năm 199 mấy đó chứ làm gì có nghiên cứu. Đây là chương trình giao lưu dành cho 
lãnh đạo. Ông Cao Đức Phát có học Master bên Harvard về “Kinh tế Nông nghiệp” Tôi 
biết chính xác vụ này 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 12, 2010 lúc 4:24 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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. Chỉnh sửa  

Like 
Be the first to like this post. 

4 phản hồi tới “GS rất dỏm Nguyễn Thiện Nhân: Phó Thủ Tướng, bộ trưởng, 
Chủ tịch Học Hàm Nhà Nước,…” 

1. Bài gửi đăng Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam: ứng cử viên PGS rất dỏm Nguyễn 
Minh Hiển | Jipv – fan đã nói 

Tháng Tám 14, 2010 lúc 10:48 chiều e  

[...] 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 [...] 

Trả lời  
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2. Bài gửi đăng Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam: ứng cử viên PGS rất dỏm Nguyễn 
Minh Hiển. | Jipv – fan đã nói 
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[...] 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 [...] 

Trả lời  

3. Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 9:51 sáng e  

Sẽ trả lương giảng viên theo hiệu quả giảng dạy 
Cập nhật lúc 06:28, Thứ Tư, 13/10/2010 (GMT+7) 
, 

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có yêu cầu cơ sở giáo dục đại học sẽ thí điểm 
trả lương cho cán bộ, giảng viên gắn với nhiệm vụ, hiệu quả lao động giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học về 
việc thực hiện khung học phí mới. 

Đặc biệt, cần có sự đánh giá rõ ràng để có chế độ ưu đãi, khuyến khích cụ thể đối với 
những người làm tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Kết quả đánh giá cán bộ, giảng viên của trường cần được cụ thể hóa thành tiêu chí trong 
việc xét nâng lương, khen thưởng và các chính sách hỗ trợ khác. 

Phó Thủ tướng yêu cầu, mỗi trường cần xây dựng một số ngành mũi nhọn của trường với 
sự ưu tiên đầu tư cần thiết để các ngành đó sớm trở thành ngành đào tạo chất lượng cao, 
tiếp cận trình độ khu vực và thế giới, là hình mẫu về quản lý đào tạo, phát triển ngành. 

Cổng thông tin Chính phủ dẫn một văn bản thông tin, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các 
trường tổ chức tọa đàm, trao đổi trong sinh viên về chủ đề “Nói không với học tập vì 
bằng cấp mà phải vì lập nghiệp của bản thân và vì trách nhiệm với đất nước”. 

Trong năm học 2009-2010, đã có 245 trường cam kết về chất lượng đào tạo công bố với 
xã hội; 218 trường tổ chức rà soát, bổ sung chiến lược phát triển; 183 trường xây dựng và 
công bố được chuẩn đầu ra. Mục tiêu năm học này, tất cả các trường công bố chuẩn đầu 
ra đối với tất cả các ngành đào tạo và công bố cam kết chất lượng đào tạo. 

Sau khi đăng tải loạt bài về thu nhập của giảng viên, giáo viên, VietNamNet đã nhận 
được nhiều phản hổi từ bạn đọc. Đa số bạn đọc cho rằng, giảng viên ĐH, CĐ cũng “miệt 
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mài” làm thêm để kiếm tiền. Trong số đó, có không ít người kiếm được nhiều tiền từ việc 
làm thêm. TP HCM là địa bàn đầu tiên trên cả nước đưa giảng viên ĐH vào danh sách 
những đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

* 

Phạm Duyên 

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Se-tra-luong-giang-vien-theo-hieu-qua-giang-day-
941817/  

Nếu làm được thế thì cũng tốt. Kết quả nghiên cứu, phải công bố quốc tế, được dùng để 
xét phụ cấp thì rất hay. Xem coi có thực hiện được không, hay cũng chỉ phong trào, 
nói,… 

Cổng thông tin Chính phủ dẫn một văn bản thông tin, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo 
các trường tổ chức tọa đàm, trao đổi trong sinh viên về chủ đề “Nói không với 
học tập vì bằng cấp mà phải vì lập nghiệp của bản thân và vì trách nhiệm với đất 
nước”. 

Hỏng rồi ông PTT ơi. Sao lại nói “Nói không với học tập vì bằng cấp”? Học thì phải có 
bằng cấp chứng minh chớ, nhưng phải bằng xịn, không học dỏm. Nên sửa lại “Nói 
không với học tập vì bằng cấp dỏm hoặc bằng thật nhưng trình độ tồi, mà phải học 
để có bằng cấp thật với trình độ thật để lập nghiệp của bản thân và vì trách nhiệm 
với đất nước” 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Mười 14, 2010 lúc 1:47 chiều e  

Ông này toàn làm kiểu đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ dùi thôi. Lúc đầu ông ấy 
lên bộ trưởng cũng đặt nhiều hy vọng vào ông ấy, nhưng rồi thì thất vọng toàn 
tập. 

Trả lời  
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GS rất dỏm Nguyễn Thúc Hải – ĐHBK Hà Nội: “GS.TS”, 
Nguyên trưởng khoa, Uỷ viên hội đồng học hàm 
ngành tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Nguyễn Thúc Hải 

- Chuyên môn: toán – tin 

- Chức danh:GS.TS. , . 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 2 
Author=(hai nt) 
Refined by: Subject Areas=( PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY OR MATHEMATICS 
OR PHYSICS, APPLIED OR MATHEMATICS, APPLIED OR PHYSICS, 
MATHEMATICAL OR COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS ) AND Subject Areas=( MATHEMATICS OR MATHEMATICS, 
APPLIED ) 
1. Title: THE CONVERGENCE PROBLEM OF CERTAIN MULTIPLE MELLIN-
BARNES CONTOUR INTEGRALS REPRESENTING H-FUNCTIONS IN SEVERAL 
VARIABLES 
Author(s): HAI NT, SRIVASTAVA HM 
Source: COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS Volume: 29 Issue: 
6 Pages: 17-25 Published: MAR 1995 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links View full text from the publisher Elsevier Science 
2. Title: THEORY OF THE GENERAL H-FUNCTION OF 2 VARIABLES 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Author(s): HAI NT, MARICHEV OI, BUSCHMAN RG 
Source: ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 22 Issue: 4 
Pages: 1317-1327 Published: FAL 1992 
Times Cited: 2 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Nguyên trưởng khoa công nghệ thông tin ĐHBK – HÀ 
NỘI 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?):Uỷ viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/chuyen-mu c/2006/11/11… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=498… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
haint@it-hut.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept  

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

bác 2nd ME kiểm tra lại cẩn thận, 2 bài trên hình như đúng là của ông Hải đấy 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

JIPV@: 2nd Managing Editor đã kết luận “không phải”! Phải cẩn thận với “hình 
như”! Đề nghị Editor inhainha làm rõ. Bài đang under public review thì mọi người 
có thể nêu ý kiến phản biện của mình. Một số bài phản biện đúng quy định và thông 
tin chính xác đã giúp JIPV reject những trường hợp đó. Xin xem ở Phòng tranh 
luận khoa học. 
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Hội Viên.Hội Toán Học (4 weeks ago | reply) 

Hai bài trên là của Nguyễn Thanh Hải nên kết luận của 2nd ME là đúng. Tuy nhiên việc 
tra ISI không dễ nên bác inhainha nhầm là bình thường. Qua đây mới thấy giai đoạn 
public review quan trọng như thế nào. Hiện nay cách làm của JIPV rất đáng để tri thức 
của ta (chủ yếu là các dỏm) học hỏi: sửa sai. JIPV chấp nhận sửa sai khi độc giả phản 
biện chính xác, còn các DỎM thì không, thường thì tìm cách nguỵ biện hay đổ cho “nước 
ta nghèo, ta mới ra khoỉ chiến tranh 35 năm”. 

Nguy\cftil en Thanh Hài 

* MR Author ID: 271556 
* Earliest Indexed Publication: 1989 
* Total Publications: 19 
* Total Citations: 14 

* Also published as: Hai, N. T…. 
o Hai, Nguyen Thanh 
o Nguen Tkhanʹ Kha ĭ  
o Nguyen, Thanh Hai 

MR1201095 (94b:33016) Hai, Nguyen Thanh; Marichev, O. I.; Buschman, R. G. Theory 
of the general $H$-function of two variables. Rocky Mountain J. Math. 22 (1992), no. 4, 
1317–1327. 33C60 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR1317855 (96b:33007) Hai, N. T.; Srivastava, H. M. The convergence problem of 
certain multiple Mellin-Barnes contour integrals representing $H$-functions in several 
variables. Comput. Math. Appl. 29 (1995), no. 6, 17–25. (Reviewer: R. K. Raina) 33C60 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 
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TCHGGD2010 (3 weeks ago | reply) 

Nghe tin vĩa hè rằng DỎM này có thành kiến với ISI. Ai nói đến ISI là anh ta “quát” 
ngay. 
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6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (3 weeks ago | edit | delete) 

Một Rất Dỏm như vậy làm sao có thể chen chân vào hội đồng học hàm ngành tin học vậy 
các bác? 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (3 weeks ago | reply) 

@inhainha: Quá dễ trả lời, xem trong nhóm này 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/sets/72157 623443211983/ 

Chủ tịch HĐHHNN là NTN, Chủ tịch HĐHH ngành Tin học là GS dỏm cấp 1 Hoàng 
Kiếm thì anh UV như NTH rất dỏm thì có sao! Có khi còn quá phù hợp là đằng khác. 
Nếu có lẫn anh GS xịn vào nhóm dỏm thì “hỏng” việc? 
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GS rất dỏm Nguyễn Trọng Giảng: Hiệu trưởng Bách Khoa 
Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng GS ngành luyện kim, UV Học 
hàm Nhà nước,… 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Chúc mừng ông Nguyễn Trọng Giảng đạt giải GS dỏm, vì ông đạt kết quả: công trình khoa học = 
0. 

Chuyên ngành: Cơ học Vật liệu và Cán kim loại 

Liên hệ: hut.edu.vn/web/vi/ban-giam-hieu 

Lưu ý: Từ này khi đề cập đến công trình đối với PGS, GS thì chúng tôi hiểu đó là công trình 
chuẩn ISI. 

Phỏng vấn GS dỏm Nguyễn Trọng Giảng: 

PV: Xin ông cho bết bí quyết nào Bách Khoa Hà Nội của ông có nhiều PGS, GS dỏm thế, trong 
đó có ông? 

GS dỏm Nguyễn Trọng Giảng:……. 

PV: …….. Dù thế nào thì cũng xin cảm ơn ông đã cho một số PGS lên báo phát biểu linh tinh 
nên đã giúp chúng tôi thành lập Hội Đồng Học Hàm Dỏm. Xin chúc ông tiếp tục hái ra tiền với 
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chiếc áo giáp “GS.TS”. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
kientrucsu2010 says: 

Cái dỏm này, tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội hình như có đâý… 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ky su cung dom says: 

Toàn những ông lớn, bà lớn (tiếng) lại siêu dỏm thế này thì sản phẩm của họ (đám PGS, GS) mới 
sẽ dỏm đến như thế nào nhỉ ? 
Nhân đây cũng xin đề cử một PGS để mọi người có đều kiện kiểm tra giúp xem có dỏm không, 
chứ nhìn vào danh hiệu thì cũng hoành tráng lắm: 
PGS, NCVCC Nguyễn Nhị Điền 
Viện Trưởng VNCHN Đà Lạt 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 



GS rất dỏm Nguyễn Xuân Quỳnh – Viện điện tử tin học: 
“GS.TSKH”, viện trưởng, chủ tịch hội đồng học hàm liên 
ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Quỳnh 

- Chuyên môn: Điện – điện tử 

- Chức danh:GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): viện trưởng viện điện tử tin học 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): chủ tịch hội đồng học hàm liên ngành Điện – Điện tử – 
Tự động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.tinmoi.vn/Nhieu-chi-tieu-chua-thuyet-phuc -trong-de-an… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
vielina@hn.vnn.vn coltech@vnu.edu.vn khoaqtsdh@ptit.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept 
????????????????????????????????????????????? ????????? 
JIPV@: The man is Nguyen Quan, not the candidate (according to Editor 
chim_nhon)? 

Vậy thì hình này đi bác 
www.antoanlaodong.gov.vn/PortletBlank.aspx/45 CDC53BFB1D49… 

www.vielina.com/vn/home/index.php?lang=vn& disp_id=41&… (ông thứ 4 từ trái sang) 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
JIPV@: accept 

http://www.tinmoi.vn/Nhieu-chi-tieu-chua-thuyet-phuc-trong-de-an-tang-toc-CNTT-1187435.html�
http://www.antoanlaodong.gov.vn/PortletBlank.aspx/45CDC53BFB1D4941AB7B0663AF8847BD/View/Guongtot-_ATVSLD/Thiet_bi_do_khi_metal_cam_tay_made_in_Vietnam/?print=1924667125�
http://www.vielina.com/vn/home/index.php?lang=vn&disp_id=41&sub_index=22&vica_danhsach_id=2�


2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

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

 

http://giaosudom.wordpress.com/photos/49118374@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49118374@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49118374@N04/�
http://www.flickr.com/photos/49118374@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4786779649/comment72157624430213297/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4786779649/in/photostream�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157624221592760/�
http://www.flickr.com/photos/49118374@N04/�


GS rất dỏm Phạm Song – Bộ Y Tế: “Giáo sư, Viện sĩ, Viện 
Tiểu sử Hoa Kỳ tặng danh hiệu”, Nguyên Bộ Trưởng, Chủ 
tịch Tổng hội Y học, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm, Ban lãnh 
đạo tập đoàn y dược Bảo Long 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS – VS – Viện Tiểu sử Hoa Kỳ tặng danh hiệu Nhà khoa học tiêu biểu của năm 
do cống hiến trọn đời cho y học 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor usavn 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-song/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-song/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-song/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-song/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


 
Tôi đề cử một ứng viên nổi tiếng khác: 
Giáo sư, “Viện sĩ” Phạm Song 
Chuyên môn: Y khoa 
Nguyên Bộ trưởng bộ y tế, nguyên giám đốc BV Việt-Xô, thầy thuốc nhân dân, vv 
Hiện tại: Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, chuyên gia 
tại Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới. 
Tin ảnh ở đây: 
vi.wikipedia.org/wiki/Phạm_Song 
giadinh.net.vn/20100201082435630p0c1044/giao- su-vien-sy-p… 

ISI: 0 ??? 

Ông này đã cao tuổi 79 và không có email vậy có nên tha cho ông ấy? Khổ cái ông này nổ dữ 
quá. Vậy có thể dùng email của tổ chức: 
yhocdoisong.vn/tin-tuc/gioi-thieu.html 

• Địa chỉ: 183, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng – Hà Nội/Tel: (04) 36225888/Fax: (04) 36250098/ 
E-mail: Yhocdoisong.hcc@gmail.com 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Song�
http://giadinh.net.vn/20100201082435630p0c1044/giao-su-vien-sy-pham-song-cong-hien-tron-doi-cho-y-hoc.htm�
http://yhocdoisong.vn/tin-tuc/gioi-thieu.html�


Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

============================================ ========== 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4659475325/comment72157624181215222/�


GS rất dỏm Phạm Sỹ Tiến – Bộ GD-ĐT: Nguyên Vụ trưởng 
Vụ Sau đại học, Giám đốc ban điều hành Đề án 322 – Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, UV Hội đồng Chức danh giáo sư 
ngành Cơ khí-Động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TSKH 

* Công bố ISI: 0 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-s%e1%bb%b9-ti%e1%ba%bfn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-s%e1%bb%b9-ti%e1%ba%bfn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-s%e1%bb%b9-ti%e1%ba%bfn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-s%e1%bb%b9-ti%e1%ba%bfn/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/2010-08-08_012503.jpg�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/2010-08-08_012503.jpg�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 

GS.TSKH Phạm Sỹ Tiến 
nguyên Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Giám đốc ban điều hành Đề án 322 – Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 
pstien@hn.vnn.vn và tdphuc@moet.gov.vn 
Hình ảnh: vietbao.vn/Giao-duc/De-an-322-uu-tien-dao-tao -theo-hinh-t… 
Ủng hộ đề án sản xuất 20000 TS: tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao -tao-nhieu-
t… 
Không tìm thấy một dòng thông tin về nghiên cứu khoa học của vị này, không thể biết được vị 
này học làm cái gì và chuyên ngành gì. Thật không thể tưởng tượng nổi. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Có bác nào biết ông này rớt từ phương nào xuống Việt Nam không mà chẳng thấy 1 dòng thông 
tin khoa học gì hết vậy? Chẳng lẽ là GS TSKH ngành “Cơ Tình Báo” chăng? Xin nhắc lại TSKH 
đấy nhá! 
Posted 1 week ago. ( permalink ) 

 

Free Willy 1983 says: 

Bác này hồi phụ trách 322 lằng nhằng lắm, hành hạ các NCS tương lai lên bờ xuống ruộng. Năm 
nào cũng thừa chỉ tiêu, trả kinh phí về cho Nhà nước nhưng không biết điều thì cũng chả được đi 
học đâu. Chán lắm! 
Posted 10 days ago. ( permalink ) 

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

http://vietbao.vn/Giao-duc/De-an-322-uu-tien-dao-tao-theo-hinh-thuc-lien-ket/40059086/202/�
http://tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao-tao-nhieu-tien-si-chat-luong-cao.html�
http://tienphong.vn/Khoa-Giao/Giao-Duc/78490/Can-dao-tao-nhieu-tien-si-chat-luong-cao.html�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4672584731/comment72157624086933655/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4672584731/comment72157624235372988/�
http://www.flickr.com/photos/49765300@N02/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4672584731/comment72157624237806090/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49765300@N02/�


 



GS rất dỏm Phạm Văn Lang – Viện Cơ điện Nông nghiệp: 
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Nông nghiệp 
Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp, 
Ủy viên Hội đồng học hàm Ngành Cơ khí-Động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: GS. TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-van-lang/�
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* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới, Editor inhainha 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới, Editor inhainha: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 

============================================ ========== 
Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới:  

Kính chuyển Tạp Chí GS Dỏm xét ứng viên sau: 

- Tên đầy đủ: GS.TSKH Phạm Văn Lang 
- Chuyên môn: cơ khí 
- Chức danh: GS.TSKH 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt 
Nam, nguyên Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp 
- Ủy viên Hội đồng học hàm: Ngành Cơ khí-Động lực. 
- 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.flickr.com/photos/50766789@N08/4657911926 / 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): vp@vfmea.org.vn, info@viaep.org.vn, 

Xin chân thành cảm ơn sự xem xét của Tạp Chí GS Dỏm 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới (đã ký) 
============================================ ========== 
Editor inhainha: 

GSTSKH Phạm Văn Lang 
nguyên Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp 
www.vnast.gov.vn/default.aspx?url=Components/ ArticleDetai… 
Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh,quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04.8689889 _Fax: (84.4) 8689889 _DĐ: 091.3213352 _Email:langvcd@yahoo.com 

Địa chỉ website: www.vn-product.com/index.php?mod=member&u sername=CDNN… 

Phó chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt nam 
www.vfej.vn/vn/chi_tiet/19233/co__gioi_hoa_no ng_nghiep_ph… 
www.vn-product.com/index.php?mod=member&u sername=CDNN… 
Nhà khoa học rất dỏm đang “khai sáng” về khoa học: 
www.dalat.gov.vn/web/tabid/170/Add/yes/ItemID /326/categor… 
Thông tin ca tụng: www.hiendaihoa.com/old-version/electricity_de tail.php?id=… 
nhưng “ứng dụng hạn chế” vì … đổ thừa: ca.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughich 

http://www.flickr.com/photos/50766789@N08/4657911926/�
http://www.vnast.gov.vn/default.aspx?url=Components/ArticleDetail&PanelID=363&ArticleID=1060�
http://www.vn-product.com/index.php?mod=member&username=CDNN_NNNT�
http://www.vfej.vn/vn/chi_tiet/19233/co__gioi_hoa_nong_nghiep_phat_trien_dong_bo___can_duoc_quan_tam�
http://www.vn-product.com/index.php?mod=member&username=CDNN_NNNT�
http://www.dalat.gov.vn/web/tabid/170/Add/yes/ItemID/326/categories/5/Default.aspx�
http://www.hiendaihoa.com/old-version/electricity_detail.php?id=4071�
http://ca.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughichep/2006/8/83349.cand�


ep/2006/8/83… 
Đề tài mới “kiếm” được: ws1.khanhhoa.gov.vn/data_UBT/2010-04-13-85A87 
2AC4B75FD984… 
Cách đây một tuần có thấy bài của vị này đã được publish thế nhưng không biết tại sao lại bị gỡ 
xuống? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Cụ ơi là cụ, cụ giờ cũng 75 tuổi rồi, sao cụ không về nghỉ ngơi đi, sao cứ ngồi chình ình ở cái hội 
đồng xét học hàm chi vậy, để con cháu nó phát triển nữa chứ. Tre già chát rồi mà không để măng 
mọc là sao hả cụ? 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Xin đa tạ JIPV đã nhận đăng bài của em. Bài này em gởi lâu rồi mà, sao lại cho em đồng tác giả 
với người lạ? Hai người chưa từng quen biết, không biết ấy là gái hai p nữa! Nhưng ấy có thêm 
mấy thông tin cũng hay. 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
======================== 
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* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 1st Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Và đây là đương kiêm thứ trưởng thường trực bộ GD ĐT, bộ trưởng tương lai thay ông 
Nhân, đề nghị JIPV kiểm tra vị này xem đầu não của bộ GD ra sao: 
- Tên đầy đủ: Phạm Vũ Luận 
- Chuyên môn: kinh tế 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): nguyên hiệu trưởng ĐH thương mại, Thứ trưởng thường 
trực bộ GD ĐT, sắp là bộ trưởng 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành kinh tế 
- 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.tinmoi.vn/Giao-duc-DBSCL-co-nhung-chuyen- bien-tich-cu… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): bogddt@moet.edu.vn 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 

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

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept (for all).  
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kiemtrahoso (2 months ago | reply) 

Update: Đương kim Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 
vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1D1F2/ 
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vuhuy.number (2 months ago | reply) 

Chào Bộ trưởng! 

Tôi dám đánh cá ông cho rà soát lại toàn bộ học vị tiến sĩ ở Việt Nam, đặc biệt là bằng 
tiến sĩ kinh tế (như của ông): 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/929-bang-ti en-si-dom-tr… 

Câu hỏi: 

1. Với trình độ là một GS rất dỏm về Kinh tế, Bộ trưởng sẽ làm gì cho nền giáo dục Việt 
Nam trong giai đoạn nắm quyền? 

2. Bộ trưởng có can đảm khử tệ nạn GS, PGS dỏm và tiến sĩ giấy ở Việt Nam không? 

3. Bộ trưởng có khắc phục được tính gian dối của các quan chức trong ngành giáo dục 
không? 

Xin cảm ơn Bộ trưởng. 
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Giám đốc sở Văn hóa – thông tin và du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Ân và nhà báo: 

Nhà báo: Vậy ông có thể cung cấp cho chúng tôi trang web của trường đại học của ông 
không? 

“Dr.” Ân: Không, tôi không nhớ. 

Nếu toàn bộ lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ dốt thì nên tiếp tục cho anh Ân tại vị, văn hoá của 
ta là thế đấy? 
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Đúng là cái tiến sĩ dỏm của anh này phải bị Bộ GD-ĐT kiểm tra và cho hủy ngay. Sao 
giờ này Bộ vẫn chưa lên tiếng? Hay sợ đụng chạm nhiều người? 
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hoanglan2010 (2 months ago | reply) 

Học tiến sĩ kinh tế và kinh doanh đàng hoàng ở Mỹ mất khoảng 5-6 năm, học miệt mài. 
Chứ học tiến sĩ mà không biết tiếng Anh như mấy vị này thì nền giáo dục của Việt Nam 
sẽ như thế nào đây? 
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inhainha (2 months ago | edit | delete) 

Đề nghị anh Luận xem xét lại anh phó chánh văn phòng này của anh, xem anh ấy có bị 
vấn đề về thần kinh hay không! 

Tại cuộc gặp gỡ với các phóng viên báo chí chiều ngày 18.6 của Bộ GD-ĐT, trả lời câu 
hỏi vì sao năm nay tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần 
Thị Nghĩa khẳng định Bộ GD-ĐT không buông lỏng kỳ thi, việc thí sinh đỗ cao là do đề 
thi bám sát với chuẩn kiến thức phổ thông và công tác ôn tập đã được tổ chức tốt. 

Tuy nhiên, ông Văn Đình Ưng, Phó chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT lại cho rằng có 4 lý do 
khiến học sinh đỗ tốt nghiệp cao. Thứ nhất do năm nay là năm thứ tư thực hiện cuộc vận 
động “hai không” nên những thí sinh yếu, kém đã cố gắng học tập để thi đỗ. Thứ hai, do 
công tác tư vấn tốt của các cơ quan truyền thông. Thứ ba, do các ngày thi trên toàn quốc 
thời tiết mát mẻ. Thứ tư là có thể do các em phấn đấu lập thành tích để chào mừng đại 
lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội! 
www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201025/201006 18230904.aspx 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

“Thứ tư là có thể do các em phấn đấu lập thành tích để chào mừng đại lễ 1.000 năm 
Thăng Long – Hà Nội!”: Sao lại phát biểu “lạ đời” như thế? 
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kiemtrahoso (2 months ago | reply) 

“Thứ ba, do các ngày thi trên toàn quốc thời tiết mát mẻ”. Bây giờ thi đỗ hay rớt cũng là 
tại trời. Cán bộ giáo dục của ta có thêm cái để đổ thừa. Hay thật. 
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chim_nhon (2 months ago | reply) 

Khi tôi còn bé, cho đến tận bây giờ vẫn nghe các vị quan chức viện những lý do để thanh 
minh cho cái kém của mình như: đất nước ta còn nghèo …., Việt Nam phải chịu hậu quả 
của chiến tranh …. Mà các vị đâu biết chiến tranh đã kết thúc 35 năm rồi, 35 năm sau 
chiến tranh Việt Nam có làm được bằng 1/3 hay 1/4 so với 35 năm sau chiến tranh của 
Nhật hay Hàn không? 

Hay các vị đổ tội cho … Trời, giống như đội bóng đá Việt Nam khi đá thua ở sân khách 
thì đổ do thay đổi múi giờ, nóng, nắng, độ ẩm, vv… 

Cảm ơn các bác Editors đã cung cấp rất nhiều bằng chứng, những phát biểu “vô giáo 
dục” trong cái bộ mang danh “giáo dục” của Việt Nam. 
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vuhuy.number (2 months ago | reply) 

Lúc trước tôi có đọc mấy quy định của Bộ: ncs phải đăng ký, bằng cấp nước ngoài phải 
do Bộ duyệt mới có giá trị,….. Nay cái tiến sĩ dỏm của ông giám đốc đã bị phát hiện thì 
Bộ ta lại im lặng thì nghĩa làm sao? 

Dần dần tôi thấy cái Bộ này rất tệ, không ý thức được uy tín, trách nhiệm là gì, nói đó 
nuốt đó. Lãnh đạo Bộ thì hết GS dỏm này lại đến GS dỏm khác. Biết đâu nếu Bộ trưởng 
là một anh cửa nhân loại xịn thì tình hình khá hơn? 

Nghe tâm sự của bác chim_nhon mà tôi muốn khóc:-) 
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Thực sự tôi muốn post bài này vào mục trao đổi chung nhưng ko tìm ra nơi (xin Ban BT 
chỉ giúp tôi) nên đành post vào đây. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Về tính chính danh của Tạp chí GS dỏm. 
Hôm qua tớ có dịp diện kiến một Bác, là cây đa cây đề trong Hội đồng học hàm GSNN, 
một người chưa được Tạp chí dỏm của các Bác quan tâm tới. Khi hỏi Bác nghĩ gì nếu 
một ngày nào đó được điểm trên Tạp chỉ GS dỏm , nguyên văn trả lời của Bác này như 
sau: “Thì việc đó cũng như mình đang đi thì bị ném đá từ những kẻ giấu mặt trong bụi 
rậm ven đường, chứ biết làm sao”. 
Tôi suy nghĩ mãi về điều đó và bật ra câu hỏi về tính chính danh của Tạp chí GS dỏm của 
các bác. Hy vọng rằng các bác cho đăng ý kiến này của tôi để rộng đường dư luận nhé. 
Nếu các bác có thiện chí tốt, tin tưởng động cơ và cách thức cùng những kết lụân của 
mình, sao các bác không sớm thực hiện 2 điều quan trọng sau đây liên quan đến tính 
chính danh để từ đó thông tin được tiếp nhận một cách chính đáng: 
1.Hợp pháp hóa hoạt động của Tạp chí dỏm bằng việc xin giấy phép hoặc đặt nó họat 
động trong một tổ chức học thuật hợp pháp nào đó. 
2.Công khai danh sách Ban biên tập hoặc chí ít là những người chịu trách nhiệm chính về 
Tạp chí GS dỏm. 
Nếu chưa có điều kiện, chí ít các bác cũng nên thực hiện điều thứ 2 trên đây như các 
trang web Bauxit, Talawas,…. Làm được như thế, việc làm của các bác mới được dư luận 
(tôi ko nói các bác được đưa tên đâu nhé), “tâm phục khẩu phục”, mới là việc làm của các 
bậc “quân tử”. 
Nếu không, một đằng các vị được Tạp chí quan tâm thì chình ình trên web của Tạp chí 
(không chính danh) với đầy đủ hình ảnh, CV và những kết luận “như đinh đóng cột” của 
các bác nhưng một đằng các bác lại “mai danh ẩn tích” completely. Khác nào trên võ đài 
diễn ra một trận đấu mà chỉ có một võ sĩ đấu với võ sĩ vô hình. Các bác có thấy nó unfair 
và hơi “tiểu nhân” không? 
Cần có tính chính danh của Tạp chí GSD để những thông tin của các bác được quan tâm 
offcically. Làm thế để các email của các bác được phân biệt với spam và tránh bị đối xử 
như với spam. 
Nếu không sớm chính danh, chẳng cần phải hack, xã hội, chính quyền và tổ chức học 
thuật sẽ tẩy chay Tạp chí GSD như một nhóm vu khống nặc danh. 
Rất mong các bác tư vấn cho Tạp chí GSD như GS Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Văn Chính 
và những người phản biện lâu nay cho Tạp chí GSD nhận thức được vấn đề tôi nêu ra và 
cùng với Ban biên tập sớm có cách làm chuyên nghiệp và sớm mang tính chính danh cho 
việc làm của Tạp chí GSD. 
Trân trọng. 

12. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51391163@N08” alt=”" 
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SickScientist2010 (2 months ago | reply) 

Tôi biết và theo dõi JIPV đã lâu nhưng không bình luận gì nhưng tôi ủng hộ các bạn. Tôi 
không hiểu bạn lawyerone nói “fair” ở đây là như thế nào. Giả sử tôi là một nhà khoa học 
ốm yếu với vài bài SCI thách đấu chính danh với một anh không có bài ISI nào, nhưng 
anh ta có súng, có dao găm, có quyền lực hét ra lửa thì khi thách đấu như vậy là fair hay 
không? 
Việc JIPV xét dỏm bất kể họ có trong chính quyền hay không cũng là một việc có thể sẽ 
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bị quy chụp liên quan đến chính trị dù tôi nhận thấy không phải. Vì vậy nếu JIPV chính 
danh chắc chắn sẽ bị knock out ngay lập tức không phải bằng những tranh luận khoa học 
mà chính bằng những công cụ phi khoa học mà các anh dỏm đang nắm. 
JIPV có bị giới học thuật tẩy chay hay không thì hãy để thời gian trả lời. Tôi tin rằng 
không. Người làm khoa học chân chính khắc sẽ nhận biết được thông tin nào là đúng, đâu 
là sai chứ chẳng ai quan tâm người đưa thông tin là ai. Làm sao thông tin đó có thể là vu 
khống khi mà thông tin lại được dựa vào nguồn dữ liệu công khai là ISI được? 
Chỉ có một điểm nhỏ tôi không hài lòng lắm ở chỗ JIPV xét cả những ngành như triết 
học, lịch sử, văn học … là khắt khe vì những ngành này phụ thuộc rất nhiều vào hoàn 
cảnh lịch sử, yếu tố chính trị. Chắc chắn việc nhận diện dỏm ở những ngành này sẽ thất 
bại! 
Ngoài ra, các bạn nên đặt lương tâm và trách nhiệm của chính mình vào công việc này. 
Tôi nói như vậy để lưu ý các bạn việc xét ai đó phải hết sức thận trọng, đánh giá họ 
không chỉ bằng những con số thống kê mà nên xét đến cả những tâm huyết và đóng góp 
của họ cho đất nước và dân sinh. Những trường hợp còn tranh cãi thì không nên xét đến. 
Và cuối cùng nên cảnh giác với những con sâu có thể len lỏi chui vào trong nội bộ của 
các bạn. 
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chim_nhon (2 months ago | reply) 

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác SickScientist2010. Tôi cũng đã đề nghị loại ứng 
viên phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị như Ô. Tô Huy Rứa, nghiên cứu về triết học, 
JIPV xét dỏm do không có ISI là tôi không hài lòng. Còn đại cục chung tôi không thấy 
JIPV xét oan sai ai cả, nhiều khi tôi thấy các bác JIPV dễ tính quá; khi tin tưởng hoàn 
toàn vào thông tin chính ứng viên cung cấp (chưa kiểm chứng bằng ISI Web of Science 
được) đã loại dỏm, như ông NVN, là có phần hơi dễ dãi. 

@lawyerone: Những đề nghị của bác mới thoạt nghe có vẻ có lý, nhưng suy nghĩ lại với 
quy rất cụ thể của JIPV tôi thấy yêu cầu này là không cần thiết. 

“1.Hợp pháp hóa hoạt động của Tạp chí dỏm bằng việc xin giấy phép hoặc đặt nó họat 
động trong một tổ chức học thuật hợp pháp nào đó.” vì sao phải xin giấy phép khi đăng 
bài và xét bài ISI không giới hạn phạm vi lãnh thổ, chính trị, nguồn gốc, … Hay có chăng 
là cách để những vị dỏm đã được nêu danh kiểm soát, đánh phá, ngăn chặn việc làm này? 
Nên nhớ những vị dỏm này có mặt cả ở bộ máy hành pháp, tư pháp, lập pháp. 

“2.Công khai danh sách Ban biên tập hoặc chí ít là những người chịu trách nhiệm chính 
về Tạp chí GS dỏm.” để làm gì? Vì ngay cả Admin cũng không thể “cứu” một bác GS 
dỏm với o0o ISI mà. Nhắc lại, JIPV không đánh, đấm cá nhân hoặc một tổ chức nào cả; 
JIPV làm việc trên căn cứ khoa học, là những công bố ISI, là những công trình nổi tiếng 
được trích dẫn nhiều, hoặc công trình có tiếng vang trên thế giới. Nếu bác hoặc bất cứ ai 
phát hiện ra trường hợp oan, sai; hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi, hoặc JIPV hoặc post 
bài lên đây, tôi đảm bào JIPV sẽ sửa sai, nếu có. 
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vientoan (2 months ago | reply) 

Tôi xin copy lại bức thư này của một bạn đọc, trong mục: GIAO LƯU VỚI ĐỘC GIẢ 
của JIPV. 

@nguoihammo: 

Kính gửi JIPV ! 

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

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

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

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

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

Rồi đây trong mỗi lý lịch khoa học cần phải khai rõ, đương sự có bao nhiêu bài trong 
SCI; SCIE. Rồi đây các công bố trong ISI sẽ phải là một tiêu chí quan trọng nhất, đẻ xem 
xét tư cách của các thành viên trong các HỘI ĐỒNG KHOA HỌC và các CHỨC 
DANH… 
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Bất luận như thế nào thì cuối cùng JIPV đã đều thống kê đầy đủ các công bố của đương 
sự trong ISI, khiến không ai bác bỏ được, đó là điều quan trọng nhất ! Chính điều này đã 
làm nên uy tín của JIPV, chỉ có điều JIPV cần phải làm đến cùng, không làm oan và bỏ 
sót bất cứ đối tượng nào. 

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

Khối lượng công việc JIPV rất lớn, nó cần được tổ chức chặt chẽ, cần một đội ngũ editor 
đông đảo ở tất cả các lĩnh vực. Mong rằng JIPV ngày càng lớn mạnh, và được toàn xã hội 
ủng hộ về mọi mặt. 

Hãy hướng về tương lai của đất nước này, để xem xét và đánh giá JIPV, chứ đừng từ một 
góc nhìn nào khác ! 

Đất nước sẽ ghi công những người sáng lập ra JIPV ! 

Những công dân chân chính đã và sẽ ủng hộ việc làm của các bạn ! 

15. <img 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

JIPV@: Cảm ơn các ý kiến xây dựng. Có thể JIPV sẽ ngưng xét ứng viên từ các 
ngành Triết học, Lịch sử, Văn học (những trường hợp đã xét sẽ được rút lại). Và 
cũng sẽ xét đến cả những tâm huyết và đóng góp của ứng viên cho đất nước và dân 
sinh.  

Nhân đây cũng xin lưu ý các Editors nên cẩn thận khi gửi bài và cũng thông cảm 
cho JIPV nếu các trường hợp liên quan đến Triết học, Lịch sử, Văn học bị rút 
xuống.  

Tuy nhiên, xin bác SickScientist2010 vui lòng nói rõ hơn về “những tâm huyết và 
đóng góp của ứng viên cho đất nước và dân sinh”. Làm thế nào để nhận diện và xây 
dựng tiêu chí đánh giá những yếu tố này. 

JIPV đang họp bàn để edit lại tiêu chí xét dỏm, dựa theo những đề nghị hợp lí của 
các bác: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

Xin chân thành cảm ơn các bác. 
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inhainha (2 months ago | edit | delete) 

bác Sickscientist ý kiến rất hay, mong bác cho thêm ý kiến về KHXH 
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TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

@lawyerone: Xin hỏi bạn biết phân biệt thế nào tiểu nhân và quân tử thời nay không? 
Những kẻ dỏm đang huỷ hoại nền khoa học đất nước và lợi dụng báo lề phải để tự ca 
tụng thành tích dỏm để lừa dối mọi người là quân tử hay tiểu nhân? 

Những người làm công tác giáo dục, lãnh đạo ngành giáo dục, những nhà khoa học dỏm 
dùng báo lề phải để tự ca ngợi thành tích dỏm một cách vô liêm sĩ thì là quân tử hay tiểu 
nhân? 

Việc bạn nên làm là vận động những người làm khoa học nên công khai thành tích 
nghiên cứu để mọi người có thể kiểm chứng, ví dụ như trong danh sách này: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

Thời nay, thông tin khoa học là công khai, minh bạch, mọi người tự kiểm tra nếu có hiểu 
biết. Chính danh là gì? Không chính danh là gì? Cái gọi là “chính danh” nhưng toàn làm 
những chuyện gian dối và vô liêm sĩ thì có hơn gì những cái khác, như thế có gọi là 
“quân tử” không? 

Cá nhân tôi nghĩ JIPV đang làm một việc mà các “nhà khoa học” nước ta phải làm, xin 
nhấn mạnh PHẢI LÀM, là công khai công bố khoa học của mình. Từ đó dỏm hay không 
dỏm thì mọi người tự biết. 

Câu hỏi tại sao họ không dám công khai chắc không khó để trả lời, và việc họ bảo họ “bị 
ném đá” chắc cũng không làm mọi người ngạc nhiên. Thật ra nhiều người không phân 
biệt được thế nào là “ném đá” và thế nào là SỰ THẬT. Tại sao? Tại vì trình độ nhận thức 
dỏm nên không phân biệt được. 

Hiện nay, tôi thấy Trung Tâm Vật Lý Lý Thuyết, ĐHQGTPHCM, một số đơn vị thuộc 
ĐHQGHN là những nơi nghiêm túc trong việc công khai công bố khoa học. 

Điều đáng xấu hỗ của giới khoa học dỏm là NÓI CHUYỆN LÒNG VÒNG. Sớm tỉnh ngủ 
đi, hãy mở mắt ra, giọng điệu “ném đá, quân tử, tiểu nhân, hacker” là rất rất vô liêm sĩ. 
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width=”24″ height=”24″>  

connan2010 (2 months ago | reply) 

@lawyerone: Sự thật vẫn là sự thật. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. 
JIPV làm việc dựa trên “sự thật”, đó là các công bố khoa học, thì chẳng có gì mà phải sợ 
“xã hội, chính quyền và tổ chức học thuật sẽ tẩy chay Tạp chí GSD như một nhóm VU 
KHỐNG nặc danh”. Bạn nên hiểu đúng nghĩa của từ “vu khống” nhé. 

19. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

JIPV@: Đây là phản hồi của JIPV đối với ý kiến của Guest Editor lawyerone: 

www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624114840185/ 

20. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Đại Hiệp Sĩ – GS – TS Y khoa – TS Thống kê Nguyễn Văn Tuấn lại tiếp tục “làm khó” 
lãnh đạo Bộ GD-ĐT: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/939-nhan-di en-dia-phuon… 

(Xin lỗi bác Tuấn cho em “bệnh thành tích” nhé: Đại Hiệp Sĩ – GS – TS Y khoa – TS 
Thống kê. Trong nước bây giờ là phải thế, càng nhiều… càng giỏi!). 

21. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

GS rất dỏm Phạm Vũ Luận nên sang Pakistan học hỏi kinh nghiệm này xem: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/938-pakista n-kiem-tra-b… 

Chỉ sợ ông Luận không dám, mà nếu dám thì coi chừng bị cách chức ngay? 
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TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục “đấm”: Giáo dục tiếp tục chuyển biến theo chiều 
hướng…tiêu cực (II) 

tuanvietnam.net/2010-06-21-giao-duc-tiep-tuc- chuyen-bien-… 

23. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục “đấm” vào mặt mấy ông dỏm: Nhu cầu dẫn đến 
bằng giả từ trường dỏm: 

www.tuanvietnam.net/2010-06-18-nhu-cau-dan-de n-bang-gia-t… 

24. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Nhìn chung người trực tiếp nhận những “cái đấm” của Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn là 
GS rất dỏm PVL. Đợi xem vị này phản công thế nào? Dự đoán: CHỊU ĐẤM ĂN XÔI. 
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vuhuy.number (6 weeks ago | reply) 

Chất vấn Bộ trưởng: Gần đây có thông tin “Ngôi sao điện ảnh giá 200 triệu”, Bộ trưởng 
có nghĩ hệ thống đào tạo tại chức (trong cả nước), thạc sĩ và tiến sĩ nhiều nơi ở nước ta 
(chủ yếu là những nơi có công bố quốc tế kém) đang trong tình trạng giống như “việc đào 
tạo ngôi sao điện ảnh” không? 

www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201026/201006 23231315.aspx 

26. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5
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TCHGGD2010 (6 weeks ago | reply) 

Bác động vào là “chết”: 

phapluattp.vn/20100627013335116p1021c1084/co- dau-hieu-lua… 

Vụ này cũng giống vụ Hiệp Sĩ Đỗ Việt Khoa thôi. 

Buồn cho giáo dục của ta. Không rõ vị Bộ trưởng với danh thật GS dỏm làm được gì? Tôi 
qúi những anh cử nhân xịn hơn là mấy anh GS dỏm. 

27. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 
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Tuan Ngoc@ (6 weeks ago | reply) 

Bác Hoàng Tụy đã đưa ra thuật ngữ “Giáo Sư Dỏm” từ 5 năm trước trong bài: 

www.tapchithoidai.org/ThoiDai6/200506_HTuy.ht m 

28. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (5 weeks ago | edit | delete) 

Câu chuyện chạy chức này ông Luận có biết và có liên can không nhỉ 
boxitvn.blogspot.com/2010/07/cau-chuyen-chay- chuc-o-bo-gi… 

Kính gửi : Ban Biên tập trang mạng Bauxite Việt Nam 

Vấn nạn chạy chức, chạy quyền và tham nhũng, hối lộ đang gây bức xúc trong dư luận xã 
hội. 

Trong mỗi cơ quan, đơn vị, trường học… cũng luôn có những vấn đề gây tranh cãi. 

Có điều, như nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã thừa nhận, và báo chí cũng đã 
đưa công khai, đó là các vụ án chạy chức chạy quyền, tham nhũng, hối lộ đa số do quần 
chúng và báo chí phát hiện. Tại sao các cơ quan luật pháp, cơ quan chuyên trách chống 
tham nhũng, các tổ chức Đảng cơ sở không phát hiện được các hiện tượng tham nhũng, 
chạy chức tại địa phương, đơn vị mình? 

Chúng tôi – một số cán bộ giáo viên của Trường ĐH Hà Nội xin gửi bài viết này đến Quý 
mạng – Tiếng nói ngôn luận mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi hy vọng rằng bằng nghiệp 
vụ và chức năng của mình, Quý mạng sẽ làm sáng tỏ những bức xúc, nghi vấn của chúng 
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tôi trong “câu chuyện chạy chức ở Bộ Giáo dục và đào tạo” mà chúng tôi gửi kèm theo 
đây. Chúng tôi khẳng định đây là những tài liệu thật. 

Chúng tôi hy vọng rằng sự việc này sẽ được dưa ra công luận. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Kính thư. 

Văn Nga – Đại diện cho một số GV ĐHHN 

Vấn nạn chạy chức, chạy quyền và tham nhũng, hối lộ đều là cùng một đồng một cốt, nếu 
không trị được cái này thì không thể trị được cái kia. Trong bài phát biểu trên báo Tuổi 
trẻ hôm thứ Bảy 21/11/2009 vừa qua, ông Diệp Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Ban tổ chức 
Cán bộ Chính phủ đã bày tỏ: “Tôi rất đồng tình với ý kiến trước tiên phải “bịt các cửa 
chạy”. Nhưng nhiều cửa quá, biết bịt cửa nào? Nếu dàn trải thì không đủ lực. Theo tôi, 
trước tiên phải tập trung “bịt cửa chạy chức”. 

Ở phần cuôí bài viết, ông Sơn còn cho biết: “Nói nhiều mà không làm chỉ tổ gây mất lòng 
tin. Vấn đề là biện pháp và thái độ kiên quyết tuyên chiến. Biện pháp đã có nhiều nhưng 
thái độ cương quyết tuyên chiến thì vẫn còn thiếu”. 

Trong phiên chất vấn mới đây tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn 
nhìn nhận việc “chạy chức, chạy quyền giảm chứ khó chấm dứt”, theo ông, “rất khó triệt 
chuyện chạy chức, vì người chạy có báo đâu”. Dịp này ông cũng lên tiếng báo động rằng, 
tình trạng chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng tăng”. 

Chả nhẽ việc bổ nhiệm công chức đã đúng “quy trình tuyển chọn cán bộ”… như có lần 
ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nói, nhưng trị vấn nạn vẫn “khó, rất khó…” mà đành phải 
bó tay hay sao? 

Để tham gia với câu chuyện “chạy chức, chạy quyền” đang sôi nổi, xin mời quý vị theo 
dõi một vụ việc dưới đây, để thấy vì sao rất khó triệt chuyện chạy chức, chạy quyền. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2008, Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 
5803/QĐ – BGD ĐT bổ nhiệm PGS TSKH Nguyễn Đình Luận, Phó Hiệu trưởng giữ 
chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội tiếp tục nhiệm kỳ 2004-2009. Thay mặt Bộ 
GD&ĐT, Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long đã trao Quyết định ( QĐ) và chúc 
mừng tới tân Hiệu trưởng. Trong lời phát biểu, Thứ trưởng cũng đã đánh giá cao vai trò 
của “Tiến sĩ” Nguyễn Xuân Vang, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội trong thời 
gian ông giữ chức vụ Hiệu trưởng từ năm 2000-2008. (Xem PL: 1). 

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, không ít giáo viên của trường đã băn khoăn tự 
hỏi: Thạc sỹ, nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Vang đã bảo vệ luận án Tiến sĩ ở đâu, 
khi nào, mà bây giờ được Thứ trưởng Long phong cho danh hiệu “Tiến sĩ”. 



Tìm hiểu lại những giấy tờ có liên quan đến nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Vang, 
nay là Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ GD ĐT chúng tôi thấy: Ông 
Nguyễn Xuân Vang tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Hà Nội năm 1979, Khoa Đào tạo phiên 
dịch và giáo viên. Tháng 5 năm 1991 ông Vang đỗ bằng Thạc sĩ tại ĐH Canberra (Úc). 
Năm 1997, dù không có gì xuất sắc so với nhiều cán bộ, giáo viên khác trong trường, ông 
Vang “đột nhiên” được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ HN. Việc 
ông Nguyễn Xuân Vang được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ HN 
làm nhiều cán bộ, giáo viên chưa hết ngạc nhiên thì ngày 02 tháng 10 năm 2000 Bộ 
trưởng Bộ GD ĐT ký Quyết định số 4022/QĐ BGD&ĐT-TCCB bổ nhiệm Thạc sỹ 
Nguyễn Xuân Vang, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ 
nhiệm kỳ 2000-2004 (Xem PL: 2). Điều này thực sự gây sốc cho dư luận, bởi vì ai cũng 
biết một trong những tiêu chuẩn để trở thành Hiệu trưởng của một trường ĐH là phải có 
học vị Tiến sĩ. Và rõ ràng tại thời điểm đó ông Nguyễn Xuân Vang không phải là ứng cử 
viên “nặng kí” cho chức Hiệu trưởng của Trường ĐH NN Hà Nội. 

Tuy nhiên để dọn đường cho Quyết định gây tranh cãi này, ngày 13 tháng 6 năm 2000 
ông Vũ Ngọc Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký văn bản số 5213/TCCB hướng dẫn tiêu 
chuẩn Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ HN, trong đó có đoạn: “các tiêu chuẩn của 
Hiệu trưởng vẫn giữ nguyên theo QĐ số 4124/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/12/1997 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, riêng tiêu chuẩn 2 phần chức danh và học vị có thể yêu cầu ở 
mức giảng viên chính và Thạc sĩ trở lên”. Như vậy có thể hiểu Bộ GD&ĐT đã tự hạ thấp 
tiêu chuẩn để cho ông Vang trở thành Hiệu trưởng (Xem PL: 3). Thật khó hiểu là trong 
khi Trường ĐH ngoại ngữ có nhiều PGS, TS, có cả PGS TSKH… thì Bộ lại hạ chuẩn để 
có thể chọn từ giảng viên chính lên làm Hiệu trưởng của trường. 

Chưa hết. Ngày 4 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển lại ký 
QĐ số 7100/QĐ-BGD&ĐT-TCCB tái bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vang, Thạc sỹ, Hiệu 
trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ HN nhiệm kỳ 2000-2004 giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH 
Ngoại ngữ HN nhiệm kỳ 2004-2009 (Xem PL 3.1) Phải nói là Quyết định này trái với 
QĐ số 153/2003/QĐ-TTG ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành “Điều lệ trường đại học”. Tại ý b, điểm 2, Điều 31 của QĐ số 153/2003/QĐ-
TTG nêu rõ: Một trong các tiêu chuẩn phải có của Hiệu trưởng một trường đại học là: 
“Có học vị Tiến sỹ” (Xem PL. 4). 

Những sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vang vẫn chưa chấm dứt khi Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thay đổi lãnh đạo. Ngày 14 tháng 4 năm 2008 Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ký QĐ số 2068/QĐ-BGD ĐT điều động và bổ nhiệm 
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Vang, Hiệu trưởng Trường ĐH NN Hà Nội đến nhận công tác tại 
Cục Đào tạo với nước ngoài kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2008 (Xem PL. 5). 

Trong Quyết định này có một từ không chính xác, đó là từ “Tiến sĩ”. Tháng 10 năm 2005 
ông Vang được Trường ĐH La Trobe (Úc) trao bằng Tiến sĩ danh dự về giáo dục. Và 
theo chúng tôi được biết, mục đích của việc phong tặng danh hiệu “Tiến sĩ danh dự” là 
nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của các nhà chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, 
nhà khoa học… có nhiều đóng góp. (Thủ tướng CP Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã 
được Trường ĐH Rajabhat Bansomdej Chaopraya (Thái Lan) trao bằng Tiến sĩ danh dự 



chuyên ngành giáo dục vì sự phát triển cộng đồng vào tháng 8 năm 2008 tại HN). Không 
ai gọi người có bằng “Tiến sĩ danh dự” là Tiến sĩ, nhất là được ghi thành chức danh trong 
các văn bản, quyết định… có tính pháp lý. Điều này chắc nhiều người biết, ông Nguyễn 
Xuân Vang và Bộ GD&ĐT lại càng phải biết. Bởi thực tế, ông Vang được trao bằng 
“Tiến sĩ danh dự” từ tháng 10/2005 nhưng từ đó cho đến tháng 3 năm 2008 trong gần 
chục văn bản, QĐ… của Bộ GD&ĐT liên quan đến ông Vang, chưa có văn bản nào sử 
dụng cụm từ “Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vang” (Xem Pl. 5.1). Không những thế, trong (mặt 
sau) bằng Tiến sĩ danh dự của trường ĐH La Trobe (Úc) trao cho ông Vang, phần liệt kê 
những thành tích, tên của ông Vang luôn được gắn với danh xưng là Professor Nguyen 
Xuan Vang (Giáo sư Nguyễn Xuân Vang) (Xem PL. 6). Đây không thể là nhầm lẫn của 
ĐH La Trobe, mà phải do ông Vang nộp trích ngang thành tích của mình cho Trường ĐH 
La Trobe. Trong đó ông Vang luôn tự coi mình là “Giáo sư”. Chức danh giảng dạy của 
ông Nguyễn Xuân Vang chỉ là Giảng viên chính (Senior Lecturer) chứ không phải Giáo 
sư (Professor). 

Việc dùng danh xưng “Tiến sĩ” cho ông Vang trong QĐ số 2068/QĐ-BGD ĐT ngày 
14/4/2008 và sau đấy cả trong QĐ số 5802/QĐ-BGD ĐT ngày 05/9/2008 theo chúng tôi 
là có chủ ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ vì sao có sự nhầm lẫn này. Đây là việc 
háo danh hay là cố tình chạy chức. Có thể, để trở thành Cục trưởng phải là Tiến sĩ, hay sẽ 
được ưu tiên hơn ai đó chưa là Tiến sĩ? Chúng tôi cho rằng việc cố tình dùng bằng Tiến sĩ 
danh dự để coi mình cũng có học vị Tiến sĩ cũng ngang với việc dùng bằng giả. Cần phải 
lên án. 

Những bất thường trong việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vang từ năm 1997 đến nay là 
có hệ thống. Đây có thể là sự cố tình chạy chức, chạy quyền một cách tinh vi, có hệ thống 
mà cả xã hội đang tuyên chiến và lên án. Và ở đây ông Vang không thể đạt được mục 
đích nếu như không có những người ở Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tay. 

Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật, báo chí và nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo xem 
xét nghiêm túc vụ việc này và trả lời trước công luận. 
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- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): UV HĐHH ngành dược 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

Ủy viên Hội đồng Khoa học – Kỹ thuật của Bộ Y tế 
Ủy viên Hội đồng thuốc của Bộ Y tế 
Ủy viên Hội đồng Y Đức của Bộ Y tế 
Đại diện của Đại học Y Dược TP.HCm trong tổ chức ASEA-UNINET, Hiệp hội các 
trường đào tạo Dược Châu Á 
Nhà giáo ưu vú 

- 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,…): 

uphcm.edu.vn/modules.php?name=News&op=vie wst&sid=251 

www.flickr.com/photos/50766789@N08/4696390473 / 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): lequannghiem@saigonnet.vn, 
duockhoa@saigonnet.vn, duockhoa@duockhoa.net, 
pharmacycollegehcmc@duockhoa.net, huynhvanhoa_bc@yahoo.com, 
phuongpd56@yahoo.com.vn 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st Managing Editor@: ISI = 0. Accept. 

 

http://uphcm.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=251�
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GS rất dỏm Phan Quang Xưng – Hiệu trưởng trường cao 
đẳng Phương Đông – Đà Nẵng: “GS.TSKH”, ủy viên hội 
đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-phan-quang-x%c6%b0ng/�
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============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Phan Quang Xưng 

- Chuyên môn: Điện – điện tử 

- 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): hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự 
động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 

www.dut.edu.vn/modules.php?name=News&file =article&amp… 
www.cdpd.edu.vn/tintuc.aspx?id=77 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
pqxung@dng.vnn.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept  

http://www.dut.edu.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=81�
http://www.cdpd.edu.vn/tintuc.aspx?id=77�


2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
=========================== 
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GS rất dỏm Phùng Hữa Phú: “GS.TS”, UV trung ương, phó 
trưởng ban tuyên giáo trung ương 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 
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* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Kính gửi Tạp chí GS dỏm cứu xét các gs-pgs sau: 

- Tên đầy đủ: Tô Huy Rứa 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phùng Hữu Phú 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên Giáo Trung Ương 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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http://www.flickr.com/photos/50766789@N08/�


- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Linh 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Đào Duy Quát 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (Nguyên) Tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN 
- 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.cpv.org.vn/cpv/#yy0T8s1vzahC; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dangcongsan@cpv.org.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Phú Trọng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch quốc hội 
- 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.na.gov.vn; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 

http://www.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2008/7/253.aspx�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@na.gov.vn 
00000000000000000000000000000000000000000000 

view photostream 
inhainha says: 

Tôi đề nghị sau này khi các editors ứng cử cho vị nào thì cũng nên nêu lý do tại sao ứng 
cử vị đó. Chứ tôi thấy nhiều editors ứng cử những vị chẳng với mục đích làm trong sạch 
nền khoa học, làm mất thời gian của admin và ME, hiệu quả ảnh hưởng khoa học thấp, có 
khi phản tác dụng. 
Posted 23 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
chim_nhon says: 

@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Bác động đến những vị “lề bên phải” này thấy ghê răng 
quá. Không khéo JIPV sẽ sớm bị đánh sập cùng số phận với 300 trang mạng thì mất chỗ 
vinh danh các GS/PSG dỏm Việt Nam đó. 
Posted 21 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
inhainha says: 

không ngại bị đánh sập, chỉ ngại JIPV bị lôi kéo vô mấy trò chính trị 

@ chim_nhon, inhainha: 

Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về hình thức thì có học thức cao, GS, PGS, nhưng không biết 
trình độ thực sự ra sao nên nhờ JIPV xem xét. Tôi là kẻ “tu hành” nên chỉ mong muốn đất 
nước phát triển, không có mục đích gì khác. Nhân đây cũng xin khai thật về bằng cấp của 
tôi: TS – mua người viết luận án và luyện thi bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác 
và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. Tôi 
ước mơ cho nền khoa học nước nhà được trong sạch, GS, PGS phải đúng nghĩa của nó, 
không nên xem là đồ trang sức rẽ tiền. Do đó ai xúc phạm việc tôi gửi bài cho JIPV vì 
mục đích “9 yêu nhện” là đích thị vu khống kẻ “tu hành” như tôi. Tôi từng dính chàm 
chạy chọt và mua bán bằng cấp – học hàm nên hiện nay tôi rất đau khổ vì tôi dốt quá, 
mấy người trẻ nói toàn cái hay cái đẹp làm tôi càng thêm xấu hổ. Việc giúp JIPV phát 
hiện GS-PGS dỏm cũng là cách tôi chuộc lại “lỗi lầm” của tôi trước khi lìa đời. 

Về “Vụ 300″ thì nhà nước đang xem xét khởi tố, các bác an tâm: 
boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

boxitvn.blogspot.com/2010/06/phan-tich-on-to- cao-va-e-ngh… 

Chúng ta dùng ISI để kết luận dỏm thì chẳng liên quan gì đến chuyện “9 yêu nhện”, ai cứ 
mãi đề cập đến chuyện “9 yêu nhện” thì có dấu hiệu làm khoa học dỏm hoặc bao che cho 
khoa học dỏm và gs-pgs dốt. 
000000000000000000000000000000000000000000000 000000000 
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inhainha says: 

@Trư Bác Giới: bác lấy lý do làm trong sạch nền khoa học thì quá hợp lý rồi. Nhưng bác 
cũng nên đưa ra lý do khác đi, lý do đó ai cũng nại ra hết rồi. Bác thử nghĩ xem, với lý do 
“làm trong sạch…” mà hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác. 
Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi, đưa lên đây có 
tác dụng gì nữa đâu, còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa. Điều mà JIPV cần là 
vạch mặt những vị mà nhân dân không biết hoặc lầm lẫn kìa. Nếu bác có tâm làm trong 
sạch nền khoa học thì bác vô trang web mấy trường ĐH mà tìm thông tin dỏm chưa bị 
vạch mặt, nó đầy ra đó. Bác nên biết rằng, ưu tiên lớn nhất của JIPV là xét HĐHH mà 
đến giờ này vẫn chưa xét hoàn chỉnh một hội đồng nào cả, nếu với tốc độ như hiện nay 
thì làm sao có cái để trình cho các cụ ở Văn Miếu nhân lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
hả bác? 

PS: bác nên post bài theo tuần tự, không nên post sửa, thêm ở bài trước để mạch tranh 
luận nó liên tục, đây là nơi tranh luận công cộng, không phải chỉ có em với bác hay bác 
Chim_non trò chuyện với nhau. 

@ inhainha: 

Tôi rất vui khi bài tôi có nhiều quan tâm. Tôi thấy các bài ở đây hay bị xoá nên tôi chỉ 
trao đổi torng bài viết của tôi cho tiện. Tôi cũng đã giới thiệu một GS dỏm trong HĐHH 
rồi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp. 

Không đồng ý với bác “hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác”. 

Các vị đó càng phải là gương tốt cho cấp dưới, ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng đâu phải 
là GS, PGS đâu mà giới thiệu. Ngoài mục đích làm trong sạch nền giáo dục, tôi cũng 
muốn mọi người ý thức lại việc “xem GS, PGS là đồ trang sức rẽ tiền”. 

Bác nói “Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi” là 
hết sức sai lầm. Việc xét dỏm phải qua ISI, rồi còn public review,…., chứ đâu chỉ nghe 
nói không đâu! Tôi đã tra ISI của mấy vị, nay nhờ JIPV xem xét đó thôi. 

Bác nói “còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa” thì đúng và qua đó chúng ta mới 
phát hiện được con nào là con nhện cái, nhện nào là nhện đực! Nhện dỏm thì dành cho 
bác, tôi chỉ thích nhện thật thôi. Những ai chống lại dỏm thì rõ là dỏm hoặc bọn bao che 
cho dỏm. 
000000000000000000000000000000000000000000000 000000000 

kiemtrahoso says: 



Tôi cũng thấy chúng ta nên xét các vị trong hội đồng học hàm thôi, đụng mấy vị trong Bộ 
Chính Trị nghe ê răng quá. 

@kiemtrahoso: Căn cứ Điều 1 – Hiến pháp của JIPV: “1. Mọi ý kiến của tôi đều mang 
tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không mang động cơ chính trị 
của bất kỳ đảng phái nào vào đây. Tôi đã đọc rất kỹ Editorial Board’s page 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ và đồng ý với các yêu cầu của JIPV đối với 
một Editor”, tôi xin phản đối đề nghị của editor kiemtrahoso vì bác này đã thể hiện động 
cơ “9 yêu nhện” trong JIPV. Tôi chỉ quan tâm GS, PGS, không thèm care bất cứ “con yêu 
nhện” nào. Đề nghị JIPV cũng cố hồ sơ và “truy tố” editor kiemtrahoso  

Cuối cùng tôi kính mong JIPV xem xét cho các ứng viên tôi giới thiệu trên tinh thần khoa 
học, không bàn chuyện “9 yêu nhện”. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. All are accepted. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#50706012@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

giaitonghop (2 months ago | reply) 

Tôi xin đề cử một số ững viên sau: Nguyễn Văn Khánh, Lâm Bá Nam, Hoàng 
Hồng,Nguyễn Thị Việt Thanh, Vũ Đức Minh,Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thế Bình, Hà 
Quang Thụy, ….các bác cứ vào trang web của ĐHQG Hanội mà tìm…Các khối kinh tế 
Luật còn tệ hơn nhiều …. 

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

=====================================================================
========================== 
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GS rất dỏm Trần Mạnh Tuấn – Viện Công nghệ vũ trụ – 
Viện Khoa học và công nghệ VN: “GS.TS”, chủ tịch hội 
đồng khoa học, nguyên phó giám đốc viện khoa học và công 
nghệ Việt Nam, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
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============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Trần Mạnh Tuấn 

- Chuyên môn: toán -tin 

- Chức danh:GS.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):chủ tịch hội đồng khoa học Viện Công nghệ vũ trụ (Viện 
Khoa học và công nghệ VN) 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.mitec.com.vn/ChiTietTin/tabid/123/languag e/vi-VN/Defa… 
tim.vietbao.vn/TS_Tr%e1%ba%a7n_M%e1%ba%a1nh_T u%e1%ba%a5n/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
info@sti.vast.ac.vn 

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

2nd ME@: ISI = 0, accept  
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2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Ôi với trình độ người đứng đầu ngành công nghệ vũ trụ như thế này thì chiếc vệ tinh 
made in VN sẽ chỉ mãi mãi bay trên giấy hoặc dưới mặt đất mà thôi! 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (4 weeks ago | reply) 

Thực ra VN đã hoàn toàn làm chủ công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa … bằng giấy. Các 
em nhỏ ở VN hàng ngày vẫn cho ra đời những chiếc máy bay đó, đâu cần các ông như 
TMT  

4. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5

1483567@N06” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

TCHGGD2010 (3 weeks ago | reply) 

Các bác xem lại cơ sở phát biểu của DỎM này là gì? Là kết quả nghiên cứu tồi. Kết quả 
nghiên cứu tồi thì sẽ làm được cái DỎM. Thế là hết chuyện. 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48517707@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

bsngoc (3 weeks ago | reply) 

Một phát hiện rất độc đáo: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/995-tai-sao -bo-gddt-dao… 

Bộ GD&ĐT mà còn đạo văn thì công việc của các bác JIPV còn dài. 

bsn 
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GS rất dỏm Trần Ngọc Thơ – ĐH Kinh Tế TPHCM: đạo văn 
quốc tế – gian dối, Trưởng khoa ĐHKT TPHCM 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

1. (4 months ago) 

Danh dỏm: GS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS dỏm 

Danh hiệu bổ sung: Đạo văn quốc tế (chép từ anh sang việt), gian dối. 

Giới thiệu: ChauMinhLinh 

============================================= ========= 
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From: Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) – Tạp Chí Giáo Sư 
Dỏm Việt Nam 

To: Ông Trần Ngọc Thơ: 

Chúng tôi xin trân trọng báo tin: sau khi kiểm tra trên Web of Science, chúng tôi xin công 
nhận ông/bà Thơ, hiện đang “làm nghiên cứu” tại ĐHKT TPHCM, đã được phong hàm 
“Giáo Sư rất Dỏm, made in Vietnam” theo tiêu chuẩn “công trình khoa học = 0″. 

Thông tin chi tiết, xin tham khảo: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và thông báo đến Qúy vị về các đối tượng bất tài trong 
khoa học trong thời gian tới. 

Trân trọng, 

Journal of Incompetent Professors in Vietnam (JIPV) – Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt 
Nam 

Nơi nhận: www.foc.ueh.edu.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 

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

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 
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NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] (4 months ago) 

Tôi có đọc báo Thanh Niên về chuyện ông Thơ tố cáo một nhóm tác giả do một PGS 
đứng đầu luộc sách của ông. Nếu sự thật đúng như thế thì nhóm tác giả đó sai, và phản 
ánh thái độ gian dối hết sức nghiêm trọng trong giới trí thức có danh cao (nhưng đôi khi 
dỏm). 

Những người là thầy, là cô phải cố gắng làm tấm gương có thể chấp nhận được cho mấy 
em sinh viên. Thầy cô mà gian dối trong khoa học, thế giới gọi là cheating, thì làm sao 
đào tạo ra được học trò có tài, có đức. Những thầy, cô cheating có đủ can đảm để xử lí tệ 
nạn cheating của sinh viên trong thi cử, chạy chọt hay không? 

Do đó việc lên tiếng hết sức dũng cảm của ông Thơ là rất đáng trân trọng. Mọi người nên 
ủng hộ ông nếu những gì ông tố cáo là đúng. 

Tuy nhiên, mọi vấn đề nên được xem xét một cách tổng thể. Ông Thơ cho rằng ông bỏ ra 
nhiều năm để “biên soạn” sách Tài Chính Quốc Tế. Đây là lĩnh vực chung của thế giới, 
không chỉ của Việt Nam, nên những người viết sách (hay là tác giả thật sự) phải là những 
chuyên gia. Mà là chuyên gia thì phải có công trình khoa học nghiêm túc, hay là ISI. 

Theo Journal of Incompetent Professors in Vietnam thì ông Thơ chưa có công trình ISI 
nào cả. Như vậy cái gọi là sách Tài Chính Quốc Tế do ông biên soạn cũng nên xem lại. 
Đó thật ra là gì? Tác giả có đóng góp gì trong đó hay không? Hay là tác giả “biên soạn” 
bằng việc “chép từ sách nước ngoài sang sách tiếng việt”? 

Tôi nêu vấn đề như thế vì vừa rồi có một anh tiến sĩ ngành Toán, với ít nhất 5 bài ISI, đưa 
tôi xem hai quyển sách: 

1. Phương Trình Đạo Hàm Riêng, Trần Đức Vân, Viện toán học, 

2. Partial Differential Equations, L.C. Evans. 

Tuy tôi không hiểu nhiều về lĩnh vực này, nhưng tôi có so sánh hai quyển sách và tôi thấy 
rằng tác giả Trần Đức Vân chép trực tiếp từ tiếng anh sang tiếng việt, có thay đổi thứ tự 
một số chổ. Tôi ngậm ngùi “như thế mà gọi là viết sách đấy à?” 

Nếu ông Thơ không chứng tỏ được đóng góp khoa học của ông trong quyển sách ông viết 
(muốn chứng tỏ thì ông phải chỉ ra công trình khoa học nào của ông liên quan đến nội 
dung của quyển sách) thì theo tôi đây cuối cùng cũng là một câu chuyện khôi hài về “quả 
trứng gà và con gà”! 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 
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Journal of Incompetent Professors in Vietnam@: Bài viết rất hay. Phân tích rất khoa 
học, phù hợp tình hình thực tế. Rất mong có thêm những bài như thế này. 

Tuy nhiên, các bác nên có thông báo với tác giả Trần Đức Vân và Viện toán để có phản 
biện nhiều chiều về thông tin liên quan mà bác “PhD” Đỗ Đức Hạnh? nêu. 

4. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] (4 months ago) 

See an entry of Prof. Nguyen Van Tuan for more references: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/ao-van-tac -gia-ma-va-g… 
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inhainha (4 months ago) 

Về việc ông Thơ, Bác PhD Đỗ Đức Hạnh nói cũng chưa có lý lắm. Chuyện ông Thơ tố 
cáo có người đạo sách của ông và chuyện ông Thơ viết sách hay đạo sách của người khác 
đó là 2 vấn đề tách bạch. Cái mà ông Thơ hiện giờ đang tố cáo đó là việc có người đạo 
sách của ông, còn việc ông ta có đạo sách của ai hay không thì xin mời mọi người chứng 
minh. Theo thiển ý thì viết một quyển sách và gửi cho các tạp chí quốc tế thẩm định còn 
khó hơn nhiều lần so với việc viết một bài báo. Viết sách không nhất thiết phải đưa ra 
một vấn đề mới mà chủ yếu là tổng quát hóa , đơn giản hóa và hệ thống hóa những vấn 
đề mà nhiều bài báo đã phát hiện một cách rời rạc trước đó. Do vậy, việc tác giả trước đó 
có đóng góp gì không cũng không phải là vấn đề chính mà vấn đề chính là tác giả phải có 
chuyên môn sâu về lĩnh vực mà tác giả viết sách. Ông Thơ cũng vậy, ông ấy có thể trích 
dẫn, tổng hợp những vấn đề trong cuốn sách từ các nguồn khác nhau miễn là có xin phép 
các nhà xuất bản đang sở hữu những bài báo ông ấy trích dẫn (việc xin phép này là rất dễ 
và đa phần là miễn phí). 
Bác PhD Đỗ Đức Hạnh nhầm lẫn giữa mục đích của 1 cuốn sách và 1 bài báo rồi mặc dù 
cả 2 đều là công trình khoa học. 
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bsngoc (4 months ago) 

Theo tôi biết thì viết sách không cần phản biện gắt gao như viết bài báo. Có lần tôi đọc 
thấy người ta nói ở bên tây viết sách không được tính vào tiêu chuẩn phong giáo sư 
nhưng bài báo thì tính rất cẩn thận. Ở nước mình thì viết sách quan trọng hơn viết bài báo 
khoa học! Không biết bên kinh tế thì sao chứ bên khoa học tự nhiên và y tế thì sách của 
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các thầy cô mình cóp từ ngoài rất nhiều. Có thể nói không ngoa là phần lớn sách giáo 
khoa thầy cô viết chỉ là sách dịch thôi. Còn ông GSTS Thơ có dịch hay cóp ý từ ngoài thì 
chờ ai đó biết chuyện cho biết. 
Tôi ngạc nhiên là ông Thơ và đồng chí của ổng la làng sách mình bị luộc quá nhiều, rồi 
lên lớp giảng đạo nữa. Tuy nhóm bà Cúc có lỗi và đáng bị phê phán, nhưng một lần là đủ. 
Đằng này ông Thơ đem người ta ra bêu rếu, tôi thấy hơi kỳ kỳ. Tại sao bao nhiêu vụ luộc 
sách khác thì được ưu ái cho êm xuôi, còn vụ này thì làm lớn? Chưa chắc ông Thơ đã 
“sạch”. Với công bố ISI = 0 thì tôi nghĩ ổng cũng chỉ là GS dỏm mà thôi. 
bsn 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 

JIPV: Hình như bác inhainha chưa hiểu rõ: Sách giáo khoa, bài giảng, và sách 
chuyên khảo. JIPV đồng ý với GS Tuấn và PhD ĐĐH.  

8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 
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inhainha (4 months ago) 

bác giải thích cụ thể các loại sách và hình thức phản biên cho em được rõ với, bác nói vậy 
em cũng chột dạ, có lẽ mình chẳng biết thật. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 

JIPV: Xin cảm ơn bác về tinh thần cầu tiến. Nhiều “GS” cũng chẳng hiểu, nếu họ 
chịu học hỏi như bác thì tốt biết mấy. Xin cite lời giải thích của GS Tuấn ở đường 
link trên cho yêu cầu của bác. 
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hoang1960 (4 months ago) 

Theo thông tin rất đáng tin cậy của một đồng nghiệp trẻ ở TP. HCM, thì đa số các sách 
của Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Đại học Kinh tế chủ yếu là “đạo” sách nước ngoài. 
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Người này cho biết, hầu hết các giảng viên trẻ, biết được một ít tiếng Anh thì có thể nhận 
ra điều này rất dể. 
Tôi không hiểu sao, các báo chí lại đi “bênh” quá mức GS Thơ. 
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hoang1960 (4 months ago) 

Cụ thể, có quý vị nào ở đang ở Việt Nam hiện nay, làm ơn kiểm tra giúp các cuốn sách 
sau đây, bao nhiêu phần trăm là của các tác giả ở Đại học Kinh tế: 

Cụ thể, xin kiểm tra giúp các cuốn sau: 

Tài chính doanh nghiệp hiện đại- chủ biên Trần Ngọc Thơ 
Tài chính quốc tế – chủ biên Trần Ngọc Thơ- Nguyễn Ngọc Định 
Đầu tư tài chính- Nguyễn Văn Thuận 
Đầu tư tài chính – Nguyễn Thị Bích Nguyệt 
Quản trị rủi ro tài chính – Nguyễn Thị Ngọc Trang 

Phân tích kỹ thuật – Lê Đạt Chí 
Các mô hình tài chính – Trần Ngọc Thơ. 

Ngoài ra, chuyện copy sách nước ngoài là chuyện thường ở Việt Nam, không những ở 
những trường nhỏ mà cả những trường lớn như đại học quốc gia Hà Nội,đại học quốc gia 
TP. HCM, đại học kinh tế quốc dân Hà nội. 
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hoang1960 (4 months ago) 

Ví dụ, lấy cuốn Tài chính quốc tế của GS Thơ và PSG Định (hiệu phó) chủ biên, rà soát 
lại hai cuốn : international finance và international financial management xuất bản ở Mỹ, 
mọi người dễ thấy được “tính học thuật” của cuốn sách này. 

Tiếp đến, cuốn Đầu tư tài chính của TS Nguyễn Văn Thuận và PGS Nguyễn Thị Bích 
Nguyệt chủ biên, đi đối chiếu với cuốn modern investment theory xuất bản ở Mỹ xem….. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 
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JIPV @ hoang1960: Thông tin rất hay. Đã liên hệ với đương sự thông qua thư báo 
ông Thơ đạt danh hiệu GS rất dỏm. Hy vọng họ sẽ thông báo công khai trên báo chí 
về thông tin liên đến sách của họ. Nếu bác có hứng thú thì xin mời làm Editor cho 
JIPV, www.flickr.com/groups_members.gne?id=1364917@ N23 
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hoang1960 (4 months ago) 

Trước hết, xin cám ơn ban biên tập có nhã ý mời. Tuy nhiên, hiên giờ tôi không có thời 
gian nhiều lắm. 

To bsngoc, PhD Đỗ Đức Hạnh: Đối với các ngành kinh tế kinh doanh, việc cop sách của 
nước ngoài rất nhiều. Phần này cũng là do một phần lỗi của lịch sử. Đa số các GS, PGS, 
TS trước đây học từ các nước XHCN nên không theo kịp chuyển biến của nền kinh tế. 

Khác với các khoa học tự nhiên, y dược, XHCN hay Tư bản chủ nghĩa thì cũng gần như 
nhau (ý tôi là nội dung học thuật), còn đối với các ngành khoa học xã hội thì hoàn toàn 
khác nhau. Các ngành khoa học xã hội thường dựa trên các điều kiện kinh tế xã hội nhất 
định. 

Đây là lý do tại sao, hầu hết (nếu không nói là 99%) các GS, PGS trong các ngành kinh 
tế, hay kinh doanh không có các bài đăng trên các tạp chí quốc tế (từ mức trung bình trở 
lên), hoặc tham gia các hội thảo quốc tế (từ trung bình trở lên, không tính các hội thảo 
mang tính “hữu nghị”). 

Giống như một lãnh đạo của đại học Kinh tế quốc dân Hà nội phát biểu khoảng 6 năm 
trước là trong số 600-700 TS do trường này đào tạo, chưa có một ai có công bố quốc tế. 
Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội là đại học Kinh tế lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Ngay cả các vị trong hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia, hay tại các trung tâm lớn như 
Fulbright,… thì hầu như cũng chẳng có một bài báo đăng ở tạp chí quốc tế nào (tính 
trung bình trở lên), hay các hội nghị tầm cỡ . 

Vì thế, nếu Hội đồng GS và PGS dỏm Việt Nam, mà áp dụng các tiêu chí có bài trên ISI 
cho các GS, PGS các ngành kinh tế kinh doanh nói riêng và khoa học xã hội nói chung, 
thì chắc là hơi quá, vì hầu hết mọi người không đạt, kể cả các vị học “Tây” về mà báo 
giới “thường ca tụng” hiện nay. 

Nên chăng, xem lại chỉ tiêu không? 

Một thông tin tham khảo riêng cho Hội đồng nữa là, ở các trường đại học hàng đầu của 
Hoa Kỳ, người ta không tính số lượng các bài báo ISI mà tính chất lượng của bài báo và 
tạp chí được đăng. Ví dụ, đối với các trường top 30-50, nếu bạn đăng 3 bài trên 3 tạp chí 
lớn nhất trong ngành American Economic Review, Econometrica, và Journal of Political 
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Economics, thì được phong PGS rồi (tất nhiên phải làm việc vài năm). Đối với các trường 
nghiên cứu này, nếu bạn đăng rất nhiều, nhưng ở top 2, thì người ta cho rằng bạn không 
có khả năng nghiên cứu đỉnh cao. 

Một anh bạn tôi bên ngành tài chính cho biết, khoa anh (xếp khoảngg thứ 40 toàn thế 
giới), chỉ quan tâm đến số bài đăng trên tạp chí top mà thôi. Anh ta cho rằng, thà không 
đăng (working paper), còn hơn đăng các tạp chí trung bình (vì đăng các tạp chí này nhiều, 
người ta nghĩ rằng mình không nghiên cứu đỉnh cao được). Tất nhiên nếu mình không 
đăng top journals được thì phải xuống trường thấp hơn. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 

JIPV@: Ý kiến của bác rất xây dựng. Xin cảm ơn bác. Tuy nhiên JIPV cũng có 
quan tâm đến điều bác nêu. Xin bác vui lòng xem tiêu chuẩn xét giáo sư dỏm: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/. 

Theo JIPV, những người đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ phải có công bố nghiêm túc (những 
ngành xã hội thì JIPV không xét đến vì…). Chuyên ngành kinh tế khá quan trọng 
nên GS, PGS không có công nghiêm túc là không ổn. Thà rằng họ mang “cái áo” 
tiến sĩ, nếu mang hàm cao thì phải biết nghiên cứu nghiêm túc. 
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bsngoc (4 months ago) 

Cám ơn hoang960 cho thêm thông tin bên kinh tế. Tôi nghĩ như thế này, kinh tế là một 
ngành xã hội học, xã hội học cũng làm nghiên cứu khoa học như mấy ngành khoa học tự 
nhiên tuy phương pháp thì có phần khác. Vì thế tôi nghĩ các nhà kinh tế vẫn có thể công 
bố nghiên cứu của mình nếu họ có làm nghiên cứu thật sự. Họ có thể làm nghiên cứu về 
phương pháp để công bố trên Econometrika hay tạp chí tương tự. Họ có thể làm survey 
về một đề tài behavior và kinh tế để công bố. Họ có thể làm phân tích prediction. Môi 
trường kinh tế VN mình có nhiều vấn đề để nghiên cứu, có nhiều đề tài để khai thác. Nói 
chung là nếu họ chịu khó suy nghĩ, tìm hiểu, học hỏi thì việc công bố bài báo khoa học 
hoàn toàn có khả năng. 

Nhưng vấn đề là các giáo sư mình hơi dốt và lười biếng. Đừng đổ thừa thiếu tiền nhé. 
Nhà nước đổ vào khoa học hàng năm đến 300 triệu USD mà có dùng hết đâu. Thay vì 
làm nghiên cứu thật sự, các giáo sư ta chỉ lo chạy dự án để kiếm thêm thu nhập. Tham 
nhũng khoa học thật là kinh khủng. 
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Còn đề bạt giáo sư thì tôi thấy bên tây họ vẫn dựa vào lượng và chất. Thường thường họ 
yêu cầu người xin đề bạt liệt kê 5-10 bài báo top để đánh giá. Ngày nay họ còn yêu cầu 
phải tự đánh giá mình ngang hàng với ai trên thế giới. Tôi nghĩ cách làm như thế chưa áp 
dụng được cho VN đâu, vì chúng ta thiếu cả chất lẫn lượng. Ngay cả những giáo sư thật 
và rất nổi tiếng hiện nay ở nước ta, nổi tiếng vì được báo chí ca ngợ, nếu xét về “chất” thì 
họ cũng chỉ thuộc hạng trung bình so với thế giới. Chúng ta nên bỏ cái thói quen tự ru 
ngủ. Chính vì thế mà tôi ủng hộ các bác GS và PGS dỏm Việt Nam – JIPV. 

bsn 
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hoang1960 (4 months ago) 

to GS và PGS dỏm Việt Nam: Thực ra, theo tiêu chuẩn đề ra ở trên thì hiện tại, hầu như ở 
Việt Nam số GS, PGS KHÔNG dỏm trong ngành kinh tế kinh doanh đếm chưa hết đầu 
ngón tay. 

to bsngoc: tôi đồng ý với bác. Cái yếu nhất trước hết phải xuất phát từ chính các GS và 
PGS. Tuy nhiên, trên thực tiễn, cũng có một số cái khó của nó. Lĩnh vực kinh tế rất rộng. 
Ý kiến của bác có thể thực hiện được trong một số ngành kinh tế có tính “địa phương” 
cao như kinh tế môi trường, kinh tế thủy sản, kinh tế phát triển,… Nhưng một số ngành 
kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính thì không dễ. Tất nhiên, tôi không phản biện ý kiến 
gì của bác, chỉ nêu ra một số thực tế để mọi người cùng tham khảo. 

Lĩnh vực tài chính, hay marketing…hiện đại mới chỉ được “truyền” vào Việt Nam trong 
vòng hơn 10 năm nay thôi. Vì thế, đến bây giờ, một số khái niệm cơ bản trong ngành, thì 
không phải ai cũng biết được. Thêm nữa, muốn những nghiên cứu về tài chính mà được 
công bố quốc tế, đòi hỏi phải có những phương pháp làm việc “quốc tế”. 
Mà các phương pháp này thì hầu như mới được tiếp cận ở Việt Nam một vài năm trở lại 
đây mà thôi. Tôi lấy ví dụ, người ta cho rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay 
xuất phát từ hoạt động cho vay dưới mức chuẩn để đầu tư vào thị trường nhà đất tại Hoa 
Kỳ (chứng khoán hóa mortgage). Nhưng khái niệm mortgage này ở Việt Nam cũng chỉ 
mới được nhắc tới, chứ chưa nói là nghiên cứu. Vả lại, muốn nghiên cứu về thực nghiệm 
thì cũng phải có một số cơ sở dữ liệu. Cái này ở Việt Nam cũng thiếu. Điều này cũng có 
thể lý giải như bác nói là GS và PGS của Việt Nam hiện nay ít tiếp cận đến mặt bằng 
chung của thế giới. 

Trở lại vấn đề GS Thơ. Theo những gì tôi biết, những giáo sư ở Việt Nam hiện nay mà có 
số bài “nghiên cứu” và số “sách” theo tiêu chuẩn Việt Nam như GS Thơ thì không nhiều, 
nếu không muốn nói là rất hiếm. 
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khaiphong (3 months ago) 

@hoang1960: Xin cung cấp thông tin cho bạn bằng chứng về cuốn TÀI CHÍNH QUỐC 
TẾ: vneconomist.net/newsdetail.php?f=36&t=658 
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khaiphong (3 months ago) 

Đạo gì mà đạo trắng trợn! 
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inhainha (3 months ago) 

quá hãi hùng, đề nghị phong ông này thêm chức danh gian dối, đạo văn gấp gấp, nếu 
không sau này con cháu chúng ta sẽ ngộ nhận dẫn đến ngộ độc đạo đức nữa. 
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yeukhoahoc (3 months ago) 

Thế là đã rõ, ông Trần Ngọc Thơ đã “nghiên cứu” tác phẩm của người khác từ tiếng Anh 
sang tiếng Việt (nghe nói mấy năm trời gian khổ, công phu lắm lắm ??). PGS Cúc dịch từ 
tiếng Việt sang tiếng Việt bị xử lý ngay. Phen này Trường Đại học Kinh tế chắc có việc 
để xem xét ông Thơ chắc khó hơn vì hai ngôn ngữ khác nhau. Xin “hiến kế” để ông Thơ 
thoát tội, là ông cứ nói rằng do “tư tưởng lớn gặp nhau” hoặc cho rằng ông tác giả Tây 
dịch sách của ông Thơ từ tiếng Việt ra tiếng Anh chẳng hạn (!). 
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inhainha (3 months ago) 

cái vụ đạo sách của ông Thơ thì trường ĐHKT cũng lờ cho chìm xuồng thôi, bới lên thì 
khối vị bị vạ lây, ném chuột vỡ lọ chết =)) 

1 bác ở trên mạng đã viết: 

Cuối cùng thì sự thật đã được đưa ra ánh sáng 

http://www.flickr.com/photos/49832497@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/comment72157623856054351/�
http://vneconomist.net/newsdetail.php?f=36&t=658�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49832497@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49832497@N04/�
http://www.flickr.com/photos/49832497@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/comment72157623980437666/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/comment72157623856253641/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49488882@N08/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49488882@N08/�
http://www.flickr.com/photos/49488882@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/comment72157623857062765/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4520423233/comment72157623981543188/�
http://www.flickr.com/photos/49832497@N04/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49488882@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


Cảm ơn tác giả bài viết trên đã đưa ra những bằng chứng rất rõ ràng về hành vi ăn cắp rất 
tinh vi của “vị” “GSTS” Trần Ngọc Thơ. Như vậy, tính từ thời “GSTS” Thơ ăn cắp giáo 
trình của GS. Jeff Madura cho đến nay đã hơn 10 năm rồi. Và điều này cũng đồng nghĩa 
với việc ông Thơ dối trá ngần ấy năm trời: Dối trá cộng đồng khoa học; dối trá biết bao 
thế hệ sinh viên – những người cầm trên tay quyển sách “Tài Chính Quốc tế” mà ông 
Thơ đã “đạo” và tự hào về “người thầy mẫu mực và tài giỏi” của mình; dối tra dư luận; 
dối trá đồng nghiệp. 

Sau khi phát hiện rằng “PGSTS” Phan Thị Cúc đạo sách “Tài Chính Quốc tế” (Quyển 
này tiếng Việt đề tên là của Trần Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Định nhưng thực ra cũng là 
đạo của GS. Jeff Madura như bài viết trên đã đưa ra được các chứng cứ rõ ràng), GS Thơ 
đã xuất hiện trên báo chí và nói những câu rất là “hùng hồn”: 

“Đây không chỉ là bệnh thành tích mà còn là một vấn nạn về đạo đức mà những người 
làm thầy đã không gương mẫu” (http://tin180.com/xahoi/2010/04/12/to-giac-d ao-giao-
trinh-gs-ts-tran-ngoc-tho-bi-de-doa/) 

“Giải trình của PGS Cúc trên báo chí và với Hội đồng CDGSNN là không trung thực. 
PGS Cúc là chủ biên của 2 cuốn giáo trình về Tài chính quốc tế. Một cuốn xuất bản năm 
2008, một cuốn xuất bản năm 2009. Cuốn xuất bản năm 2008 có nội dung giống của tôi 
100%. Cuốn thứ hai giống đến 90%. Điều đáng nói là hai cuốn này được biên soạn bởi 
hai nhóm tác giả hoàn toàn khác nhau, trừ người chủ biên vẫn là PGS Phan Thị Cúc. 
Người học trò của tôi được PGS Cúc cho rằng đã viết những chương giống của tôi lại chỉ 
có tên ở 1 cuốn giáo trình xuất bản năm 2009! Tôi xin khẳng định trong số 5 thành viên 
tham gia biên soạn giáo trình Tài chính quốc tế do tôi chủ biên không ai có tên trong số 7 
thành viên tham gia biên soạn 2 cuốn giáo trình Tài chính quốc tế của khoa Tài chính – 
Ngân hàng trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trong số 7 thành viên này có người là học 
trò cũ của tôi. Nhưng khi quyển sách của tôi xuất bản vào năm 1996 thì ông này lúc đó 
vẫn đang công tác ở doanh nghiệp và chỉ mới có trình độ đại học thì làm sao tham gia 
biên soạn sách với tôi được?”. [b](GS Trần Ngọc Thơ bức xúc trao đổi với PV Thanh 
Niên vào chiều ngày 14.4)[/b] (http://60s.com.vn/index/2653002/16042010.asp x). 

Không biết là khi phát biểu xong những câu như vậy trên các phương tiện truyền thông 
và trở về đối diện với chính bản thân mình, ông Thơ có cảm thấy “cắn rứt” lương tâm của 
mình hay không??? 

Có lẽ là ông Thơ luôn sống với “niềm tin” rằng thế giới mà ông đang sống toàn luôn luôn 
chứa đựng thông tin bất cân xứng và sẽ chẳng có ai biết được “bí mật” của ông đâu? 
Nhưng ông Thơ đã nhầm rồi! Có những câu nói của những người đi trước là: “Chỉ có một 
cách duy nhất để người khác không biết được việc mình đã làm là đừng bao giờ làm việc 
đó cả!” “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra!” Không lẽ ông Thơ chưa bao giờ biết 
những câu nói này hay sao!!! 

Ông Thơ không xứng đáng là một thành viên của cộng đồng khoa học chân chính. 
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Điều đáng chú ý ở đây là ông Thơ đã được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong 
học hàm Giáo sư. Không lẽ đây là bộ mặt của các “vị” Giáo sư nước nhà hay sao??? 
Không biết là hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ làm gì khi biết rõ ràng là “GS” 
Thơ là một “kẻ đạo tặc”??? 
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inhainha (3 months ago) 

1 bài viết rất hay về tham nhũng học thuật ở đây. Nhưng … 
Xin thưa, bài này là của vị “GS” Trần Ngọc Thơ viết đấy 

nld.com.vn/20100413123522500P1002C1003/tham-n hung-hoc-thu… 

Không hiểu vị này lương tâm để ở đâu, hay vứt vào sọt rác rồi chăng? Vừa ăn cướp vừa 
la làng. 

Em chịu hết nổi vị này rồi, đề nghị bác admin gửi bài này cho 1 ông nhà báo nào đó 
phanh phui chuyện này đi. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 months ago) 

JIPV: Xin cảm ơn các bác đã phát hiện ra “bài” này. Có thể nói bài “GS rất dỏm – 
đạo văn quốc tế – gian dối Trần Ngọc Thơ” thuộc hàng top 10 của JIPV. JIPV cũng 
không cần phải công bố hàng loạt làm gì, rất cần “bài” chất lượng như thế này. Mặc 
dù JIPV nhận được nhiều lời cảm ơn, khen ngợi qua “bài” này, nhưng JIPV nhận 
thấy đó là công sức của các Editors ở đây và đặc biệt là của trang 
www.vneconomist.net. Xin cảm ơn tất cả. 
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inhainha (3 months ago) 

bác nên chụp hình trang www.vneconomist.net và post lên đây, em sợ họ bị sức ép sẽ xóa 
bài đó đấy, lúc đó không còn bằng chứng khó ăn nói. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 months ago) 

Admin@: Editor inhainha này tinh quá! Chắc cũng có “kinh nghiệm”? Đây là 
thông tin từ trang www.vneconomist.net: 
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hoang1960 (3 months ago) 

@khaiphong: Cam on ban. 

Cái này thì tôi biết lâu rồi, và phía trên phần comments của tôi cũng đã đề cập đến cuốn 
sách này (international financial management). Ngoài ra, còn có thêm cuốn international 
finance nữa. 

Không chỉ riêng cuốn sách này, nhiều cuốn sách khác của Khoa Tài chính Doanh nghiệp 
Đại học Kinh tế TP. HCM cũng đa trong tình trạng “nghi vấn”, mà tôi đã nhờ ai đó ở Việt 
Nam kiểm tra dùm. 

Một thông tin tôi vừa nhận được của một bạn sinh viên là cuốn sách modern investments 
theory (của Robert A.Haugen?) xuất bản tại Mỹ năm 1989 hiện đang có ở Viện Nghiên 
cứu Phát triển TP. HCM. Các bạn có thể kiểm tra để xem thử cuốn đầu tư tài chính (tôi 
có đề cập ở trên) “giống” bao nhiêu %. 
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Cuốn tài chính doanh nghiệp hiện đại, là bác Thơ dịch chủ yếu từ cuốn Corporate 
Finance của 3 giáo sư bên Mỹ, tui chỉ nhớ tên 1 ông là Stefen Ross, giáo sư trường MIT. 
Cái này bác Thơ có ghi chú ở phần tác phẩm tham khảo. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 months ago) 

JIPV@: JIPV có xoá một số số bài không liên quan đến chủ đề, mong các bác hết 
sức thông cảm. JIPV mong các bác tập trung cho chủ đề này. 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 months ago) 

JIPV@: JIVP rejected bài viết của Guest Editor cainhintoandien vì  

1. Trình bày bài viết không hợp lí. 

2. Tác giả không hiểu nghiên cứu khoa học nghiêm túc là gì. 

Lưu ý: JIPV duyệt hầu hết các bài viết nên các Guest Editors và Editors phải hết 
sức khoa học khi viết bài. Không cần giảng đạo, the Board của JIPV không thiếu 
những “kiến thức” mà một số bác đã “quyết tâm” giảng. Yêu cầu: Ngắn gọn, phân 
đoạn hợp lí, dễ hiểu, đi vào trọng tâm. 
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GS rất dỏm Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại Học Thái 
Nguyên, Ủy viên Hội đồng học hàm nhà nước, Chủ tịch Hội 
đồng học hàm ngành 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Thông tin về ứng viên: Xem ở trên. 

www: www.tnu.edu.vn/Pages/general_intro.aspx?TabId =gc1 

Danh dỏm: GS.TSKH 

Cống bố ISI: 0 

Trình độ thật: GS rất dỏm. 

Hành nghề: Giám đốc đại học, Ủy viên Hội đồng học hàm, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:03 sáng và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “GS rất dỏm Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại Học Thái Nguyên, Ủy 
viên Hội đồng học hàm nhà nước, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành” 

1. Tiến Đặng đã nói 

Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:33 chiều  
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Ở Đại học Thái Nguyên lượng GS,PGS, TS dỏm hơi bị nhiều các bạn ạ. Nhưng không 
hiểu tại sao chỉ mỗi Bộ chủ quản là không biết. Kì quái nhất là Trường đại học Nông – 
Lâm (nơi mà thí sinh được tuyển bao giờ điểm cũng thấp nhất!!!) thì lại là trường có 
đông người có bằng TS nhất, nơi 3/4 giáo trình lên lớp được biên soạn bằng tiếng Anh. 
Kì quái đại kì quái các bạn ạ. 

Trả lời  

2. DuongSi.bio đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 1:10 sáng  

Bạn Tiến Đặng ơi! 
Tầm hiểu biết của bạn đến đâu mà bạn lại lộng ngôn vậy. Bạn nói như vậy là bạn chẳng 
hiểu 1 tý gì về xã hội. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên không quan trọng quá 
chuyện đầu vào. Mà vấn đề trường quan tâm nhất chính là chất lượng đào tạo. Cái quan 
trọng nhất bao giờ cũng là kết qủa. Trương ĐHNL Thái Nguyên luôn tự hào về chất 
lượng sinh viên sau khi ra trường và tỷ lệ thành đạt cao. Ví Dụ như: Bác Nông Đức Mạnh 
là một SV của trường, Bí thư tỉnh Thái Nguyên, Bí thư tỉnh Bắc Cạn, Viện trưởng Viện 
CNSH Việt Nam trước đây,…Nếu kể hết ra thì nhiều lắm. 
Còn về số lượng GS-TS của trường. Bạn nói vậy như thể bạn không có chút hiểu biết gì 
vậy. Các GS-TS của trường đều là những người có học thức cao, trình độ do nước ngoài 
đào tạo. Các thầy đều được đào tạo và học lên tiến sĩ ở nước ngoài. Còn học hàm GS, 
PGS thì bạn phửi biết rằng nếu không cống hiến rất rất nhiều cho đất nước thì không có 
chuyện được phong học hàm suông đâu. 
tôi mong bạn suy nghĩ cho kỹ khi nói, đừng nói như trên mà bộc lộ cái ngu dốt của bản 
thân bạn, hiểu chứ. 

Trả lời  
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GS rất dỏm và phản cảm Nguyễn Hoa Thịnh – Hội Cơ học – 
cố tình cản trở khoa học phát triển, “GS.TSKH”, Nhà giáo 
nhân dân, là “một trong những nhà cơ học hàng đầu” Việt 
Nam, Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Viện Phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ 
cộng đồng – UVHĐHH Ngành Cơ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh rất dỏm: GS.TSKH 

Công bố ISI = 0. 

Danh thật: GS rất dỏm 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

@ Đã đính chính. Cảm ơn bác. Ông này hiện là “Chủ tịch Hội Cơ học, UV Hội đồng học hàm 
ngành Cơ“. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Pi Ếch Đi VN.Ọt says: 

Ông này đang là thành viên của Hội đồng học hàm ngành Cơ mà không có công bố ISI thì không 
thể chấp nhận được. 

Càng không thể viện cớ “công bố bên Nga”! Từ lúc Nga sụp đổ năm 1991, các tạp chí của Nga 
bị loạn lạc và chất lượng không rõ ràng, hơn nữa ISI cover từ 1975. Như thế tính từ năm 1991, 
có thể tính thoáng hơn là từ năm 1995 đến nay là 15 năm. Một ông là thành viên trong hội đồng 
học hàm không làm ra ít nhất một công trình nghiêm túc thì nghĩa là sao? 

Càng không thể đổ cho “tôi chỉ biết tiếng Nga, dốt tiếng anh”. Nếu một “giáo sư” hàng đầu dốt 
tiếng anh thì nên nghỉ ở nhà đi, để cho những người trẻ làm, nhà nước ready cho về hưu sớm và 
có chế độ hợp lí. Đứng đó cản đường mà dốt thì chỉ có phá hoại khoa học của đất nước. 

Nếu bảo chỉ biết tiếng Nga dốt tiếng anh nên không có công bố tạp chí tiếng anh thì càng nên 
nghỉ hưu sớm vì nếu không biết tiếng anh mà lại tiếp tục ngồi các hội đồng giáo sư để “phán xét” 
công trình của những người công bố nghiêm túc (bằng tiếng anh) thì càng lố bịch. 

Lịch sử con người Việt Nam chân chính: tuổi càng cao lòng tự trọng càng cao. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

B 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Bác có lập luận rất khoa học về việc một số vị trong Hội đồng học hàm không có ISI. Điều này 
không thể chấp nhận, ngụy biện công bố bên Nga càng không thuyết phục. 
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Tuy nhiên, việc bác nói giáo sư dỏm đào tạo thế hệ gian dối, hacker thì cũng nên thận trọng. 
Cũng có thể có, nhưng hy vọng là rất ít. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

yeukhoahoc says: 

Ngài Nguyễn Hoa Thịnh đã từng nhân danh Chủ tịch Hội cơ học gửi phản đối về sử dụng tiêu 
chí ISI, cho rằng không đáng tin cậy. Ngài không có bài báo ISI nào, “bây giờ thì em đã hiểu”. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Bác có chứng cứ không? Nếu sự thật như thế thì thật là KHỦNG KHIẾP. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

inhainha says: 

Bằng chứng cản trở của Nguyễn Hoa Thịnh ở đây 
www.flickr.com/photos/49515346@N04/ 

Dỏm cũng không phải cái tội, nhưng dỏm mà trở thành một thế lực cản trở sự tiến bộ của nền 
khoa học nói riêng và sự tiến bộ của đất nước nói chung thì đó là một cái tội rất lớn. Trong văn 
bản trên, vị này rất ma giao trong sử dụng ngôn từ để lộng ngôn vì vậy đề nghị các bác phong 
cho vị này là GS “MA GIÁO” 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 4:49 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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. Chỉnh sửa  
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6 phản hồi tới “GS rất dỏm và phản cảm Nguyễn Hoa Thịnh – Hội Cơ học – cố 
tình cản trở khoa học phát triển, “GS.TSKH”, Nhà giáo nhân dân, là “một trong 
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Hội đồng quản lý Viện Phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng – 
UVHĐHH Ngành Cơ” 

1. tien sy dom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 1:49 sáng e  

Cám ơn inhaiha nhiều, thật không thể tưởng tượng nổi ông GS này, tính 1 tay che trời 
sao, ngụy biện để che dấu cái dốt, tôi đã từng nghiên cứu tại 1 viện của Pháp, áp lực phải 
có bài báo chất lượng trên các tạp chí ISI với IF cao là khá lớn, họ toàn viết tiếng Anh đó 
chứ. GS đầu ngành tại VN có chỉ để cản trở NCKH thôi sao, sợ người khác giỏi. 

Trả lời  

2. thaydoi73 đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 11:53 sáng e  

Bác inhaiha? trong một buổi giảng về toán cho các nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ TS 
về nghành toán, GS_TS Đỗ Đức Thái giảng viên khoa toán của ĐHSP Hà nội UV Hội 
đồng nghành toán đã nghi ngờ, các kết quả mà các bác đã công bố về các GS dỏm, vậy đề 
nghị bác kiểm chứng lại thông tin(Bác này đã nói rất nhiều lần) 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 12:29 chiều e  

Nhờ bác nói hộ với ông Đỗ Đức Thái là ông nghi ngờ kết quả kiểm tra ISI của 
dỏm nào? Nếu JIPV sai, JIPV sẵn sàng sửa sai công khai, minh bạch, đàng hoàng 
chứ không như các bác dỏm nói rất chung chung: không đúng, không phản ánh 
đúng tình hình VN, vì VN còn lạc hậu nên, … blah blah… Nếu tốt hơn nữa thì 
các dỏm hãy công khai publication thì tốt quá, hay đấy là bí mật quốc gia? 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 12:50 chiều e  

Tôi kiểm tra số công trình của ông Thái thì thấy cũng có trình độ khá, đáng tiếc là 
một nhà khoa học lại có những phát biểu đầy cảm tính như vậy. 

Trả lời  

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/comment-page-1/#comment-187�
https://giaosudom.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=187�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/?replytocom=187#respond�
http://noichodung/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/comment-page-1/#comment-351�
https://giaosudom.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=351�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/?replytocom=351#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/comment-page-1/#comment-352�
https://giaosudom.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=352�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/?replytocom=352#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/comment-page-1/#comment-353�
https://giaosudom.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=353�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-hoa-th%e1%bb%8bnh/?replytocom=353#respond�


o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 21, 2010 lúc 9:01 chiều e  

JIPV@: Cảm ơn thông tin của bác Thaydoi73. JIPV đồng ý với ý kiến của 
Editor Chim_nhon và ME4. Người làm khoa học nghiêm túc thì phải biết tự 
kiểm tra, hoặc nhờ người khác kiểm tra hộ trước khi tin hay không tin điều 
gì đó.  

Những người có học hàm học vị cao (nếu không dỏm) phải làm gương cho 
người khác, đặc biệt cho những người trẻ. Khi phát biểu thì cũng phải ý thức 
được lời nói của mình, nói càn, phát biểu hồ đồ vì mục đích xấu hay vì lợi ích 
gì đó thì thường phản tác dụng.  

JIPV chấp nhận phản biện mở, mọi phản biện khoa học đều được chấp nhận. 
Những thống kê không chính xác đều được xem xét và chỉnh sửa. 

Những ý trên cho thấy vị “GS.TS” kia chưa đọc JIPV cẩn thận, và quá hàm 
hồ, không đáng để JIPV trao đổi thêm. 

Nếu có điều kiện, bác Thaydoi73 thử hỏi vị đó về công văn “chống ISI” của 
GS rất dỏm NHT xem sao? Chắc vị đó cũng nghi ngờ? 

Tuy nhiên, mọi người cũng nên cẩn thận. Người ta thường nói “nghi ngờ là 
hoạt động cần có trong nghiên cứu”. Có thể vị này đang tìm hiểu về JIPV  

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 22, 2010 lúc 4:54 sáng e  

Ông ấy dù đã nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực của ông ấy, dù đã là GS.TS 
nhưng cái tư tưởng văn hóa nông nghiệp vẫn chưa bị tẩy khỏi đầu ông ta. Đề nghị 
bác Đỗ Đức Thái … bỏ cái quan điểm văn hóa nông nghiệp đi. Thời nay để đất 
nước phát triển thì cần những con người tư duy bằng lý trí chứ không bằng tình 
cảm được. 

Trả lời  
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GS rất dỏm Võ Xuân Minh – ĐH Dược Hà Nội: “GS.TS”, 
UV HĐHH nhà nước, Chủ tịch HĐHH Ngành dược, Nguyên 
Phó Hiệu Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: GS. TS 

* Công bố ISI: 0 
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* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor nhakhoahoc.giandoi – TCHGGD  

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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********************************************* 
***************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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***************************** 
********************************************* 
***************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Võ Xuân Minh 
- Chuyên môn: Dược 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Nguyên Phó Hiệu Trưởng ĐH Dược Hà Nội 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): UV HĐHH nhà nước, Chủ tịch HĐHH Ngành dược. 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& 
view=139… 
- 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.hup.edu.vn/, ảnh: 
www.flickr.com/photos/48922274@N06/4692909625 /; 
www.flickr.com/photos/48922274@N06/4693560914 / 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): info@hup.edu.vn; vxminhdhd@yahoo.com 

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

=====================================================================
========================= 
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GS rất dỏm Vũ Dũng – Viện Tâm lý học: “GS.TS”, Viện 
trưởng, Chủ tịch hội đồng học hàm ngành giáo dục học – 
tâm lý học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: GS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 1st Managing Editor 
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============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Vũ Dũng 

- Chuyên môn: Tâm lý học 

- Chức danh: GS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): viện trưởng Viện Tâm lý học 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?):chủ tịch hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý 
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,…): 

picasaweb.google.com/lh/photo/p4xIH5ACydYBq43 W84aLhA 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
vientamlyhoc@gmail.com info@tamly.com.vn 

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

http://picasaweb.google.com/lh/photo/p4xIH5ACydYBq43W84aLhA�


1st Managing Editor@: ISI =0. Accept. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
======================== 
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GS rất dỏm Vũ Quang Côn – Hội Côn trùng học Việt Nam: 
“GS.TSKH”, Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học 
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, ủy viên hội đồng học 
hàm ngành Sinh học Chủ tịch Hội đồng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

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

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (3 weeks ago | reply) 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-vu-quang-con-h%e1%bb%99i-con-trung-h%e1%bb%8dc-vi%e1%bb%87t-nam-gs-tskh-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-h%e1%bb%99i-d%e1%bb%93ng-khoa/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806252292/comment72157624530377690/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4806252292/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Danh dỏm: GS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: GS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 3rd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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



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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Vũ Quang Côn 

- Chuyên môn: thực vật học 

- Chức danh: GS.TSKH 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):ISI = 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật – Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học Chủ tịch Hội 
đồng 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- 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.dietcontrung.vn/tin-tc/331-an-con-trung-b o-xit-la-mon… 
bee.net.vn/channel/2981/201002/Khi-nha-khoa-h oc-lam-nha-t… 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=468… 

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

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

JIPV@: under review  

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

3rd ME@: ISI =0, accept.  

 

http://www.dietcontrung.vn/tin-tc/331-an-con-trung-bo-xit-la-mon-ngon-nhat.html�
http://bee.net.vn/channel/2981/201002/Khi-nha-khoa-hoc-lam-nha-tho-MC-1741992/�
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=4680&opt=brpage�


GS rất dỏm Vương Toàn Thuyên, Hiệu trưởng ĐH Hải 
Phòng, Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: GS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: GS rất dỏm 

Giới thiệu: kuden2010 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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PGS dỏm cấp 1 – gian dối Nguyễn Xuân Tuyến, “Nguyên 
Hiệu trưởng ĐHSP Huế, Nguyên Bí Thư Đảng Ủy, Nhà giáo 
ưu tú, Giảng viên cao cấp, Huy chương Sự nghiệp giáo dục; 
Huy chương Khoa học công nghệ; bằng khen thủ tướng 
chính phủ, Huân chương lao động hạng 3″ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI (2.4.2010): 1 

Danh thật: PGS dỏm. 

Đề cử và cung cấp thông tin: Lá trúc che nghiêng 

Liên hệ: hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoaho c/chitiet/145 
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Tham khảo thêm: Cơ sở dữ liệu khoa học của Đại Học Huế: 

hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/homepage/ index 

============= công trình ISI ============= 

1. Title: On Subtractive Semisimple Semirings 
Author(s): Katsov Y, Nam TG, Tuyen NX 
Source: ALGEBRA COLLOQUIUM Volume: 16 Issue: 3 Pages: 415-426 Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Ô! Nhìn anh Tuyến hay nhỉ! Cũng khá hàn lâm đấy chứ. Anh Tuyến được cái áo PGS năm 1990 
lúc chưa có công trình nào nghiêm túc. 

Sau 19 năm nghiên cứu, với “7 đề tài” (không biết tốn hết bao nhiêu tiền?) và “8 sách” và còn 
“15 bài báo”, anh công bố được một bài ISI đồng tác giả, thuộc lại SCIE, impact 0.2…… Làm 
sao anh Tuyến có thể bảo vệ một luận án tiến sĩ loại trung bình với “kết quả” này? Thế nhưng 
anh Tuyến lại có cái lộng “PGS.TSKH”. Chua thật nhưng đành pó tay! 

Anh Tuyến có một xì căng đan lớn liên quan đến luận án tiến sĩ của anh, báo chí cũng đã tốn 
không biết bao nhiêu giấy mực. Không biết mấy bác Hội đồng cho nói ở đây không? Vì tôi sợ 
nick tôi bị ban nên tôi phát biểu kiểu “gợi mở” thôi. 

Danh sách các nhà khoa học “tiêu biểu” của Đại Học SP Huế thì bên toán chỉ có anh Tuyến, sao 
không thấy anh Phạm Anh Minh (mất năm 2008?), anh Phạm Hữu Anh Ngọc,….. Quá phức tạp! 

Tôi nghĩ (có thể sai!) với trình độ dỏm như thế này thì các tiến sĩ mà anh Tuyến hướng dẫn (nếu 
có) thì không là tiến sĩ giấy đen thì cũng chỉ là tiến sĩ giấy nháp. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Hội Viên.Hội Toán Học: Anh Tuyến có một xì căng đan lớn liên quan đến luận án tiến sĩ 
của anh, báo chí cũng đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Không biết mấy bác Hội đồng 
cho nói ở đây không? Vì tôi sợ nick tôi bị ban nên tôi phát biểu kiểu “gợi mở” thôi. 
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@ Rứa mô?: “Vụ án” khoa học chấn động dư luận 

“Vụ án” khoa học chấn động dư luận là một trong những phóng sự điều tra rất đáng nhớ do 
Phanxipăng thực hiện với sự cộng tác đắc lực của nhiều người. Rất đáng nhớ vì lắm điều dồn 
nén: vấn đề quá ư phức tạp bởi vừa dính dáng Huế, vừa gắn bó hệ thống giáo dục, vừa liên quan 
một chuyên ngành hẹp của toán học, vừa ảnh hưởng quan hệ ngoại giao; lúc ấy xã hội phân hoá 
thành 2 luồng – bên bênh, bên chống – song chưa trưng dẫn được những chứng cứ khả tín cụ thể; 
v.v. 

Giai đoạn nọ, Việt Nam có học vị phó tiến sĩ (nay gọi tiến sĩ) và tiến sĩ (nay gọi tiến sĩ khoa 
học). 

“Vụ án” khoa học chấn động dư luận đã công bố kịp thời trên tạp chí Thế Giới Mới số 282 và 
283 (phát hành năm 1998), sau đó lại in trong sách Huế chừ của Phanxipăng (NXB Thanh Niên, 
2000). 

Kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Sư phạm Huế, mọi người hồi tưởng nhiều chuyện vui lẫn 
chuyện buồn. Góp phần “ôn cố tri tân”, xin truyền phóng sự “Vụ án” khoa học chấn động dư 
luận vào diễn đàn KMH. 

“Vụ án” khoa học 
chấn động dư luận 

Từ đầu năm 1997 trở đi, dư luận không ngớt xôn xao về luận án tiến sĩ toán học của ông Nguyễn 
Xuân Tuyến – Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế. Liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng hàng chục tin, bài của nhiều tác giả nêu những chi tiết, những ý kiến trái ngược 
nhau khiến bạn đọc hết sức băn khoăn, nóng lòng muốn biết rõ thực hư. Thời gian qua, nếu có 
dịp ghé thăm sông Hương núi Ngự, khách phương xa hẳn nhận ra bầu khí khá bức xúc, nhất là 
trong hàng ngũ trí thức, xung quanh vấn đề này. Có thể xem đây là “vụ án” khoa học gây chấn 
động mạnh chẳng những ở Huế mà cả nhiều địa phương khác. 
Sau suốt thời gian dài bám sát “hiện trường”, tiếp xúc nhiều đối tượng, kiên trì điều nghiên sự 
việc một cách khách quan và cẩn trọng, giờ đây với các chứng cứ, dữ liệu thu thập được, chúng 
tôi xin trình bày chân xác toàn cảnh vụ việc nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc. 

SƠ LƯỢC NGUỒN CƠN 

Giai đoạn 1986 – 1988, ông Nguyễn Xuân Tuyến sang Liên Xô làm thực tập sinh cao cấp. Sau 
đó, ông về Việt Nam, viết luận án tiến sĩ toán học mang nhan đề Đối đồng điều của nhóm thay 
phiên và ứng dụng trong tôpô vào năm 1990, rồi mang sang Tbilisi, thủ đô nước Cộng hòa 
Gruzia, bảo vệ thành công ngày 1-2-1991. 

Năm 1992, tờ Trudi Tbilisi – tập san của Viện Toán học Razmadze thuộc Viện Hàn lâm khoa 
học Gruzia – đăng bài báo của ông Nguyễn Xuân Tuyến trùng nhan đề luận án tiến sĩ của chính 
tác giả. 



Đầu năm 1997, phó tiến sĩ (PTS) Nguyễn Văn Sanh – giảng viên chuyên ngành đại số ở khoa 
Toán trường Đại học Sư phạm Huế – đi Thái Lan về, nói cho Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Tuyến 
biết rằng: năm 1995, tờ Mathematical Reviews – tạp chí rất uy tín do Hội Toán học Hoa Kỳ xuất 
bản hằng tháng – có in bài của phó giáo sư (PGS) tiến sĩ (TS) Nguyễn Hữu Việt Hưng điểm và 
bình bài báo vừa đề cập của ông Tuyến. Nội dung bài điểm bình chỉ rõ: bài báo tiếng Nga của 
Nguyễn Xuân Tuyến gồm 4 tiết (section) song đáng buồn là kết quả 3 tiết đầu đã thuộc về PGS 
TS Huỳnh Mùi từng công bố vào các năm 1975 và 1986; tiết 4 thì sao chép (reproduced) từ một 
số phần trong 3 bài báo của chính người bình luận – tức Nguyễn Hữu Việt Hưng – từng công bố 
vào các năm 1983, 1988 và 1990! 

Giữa tháng 3-1997, Nguyễn Chánh Tú – giảng viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế – đi 
Hà Lan về, đem bài điểm bình của Nguyễn Hữu Việt Hưng trao tận tay Hiệu trưởng Nguyễn 
Xuân Tuyến. Đấy là bài báo tiếng Anh mang ký hiệu 95j:20050. 

Riêng việc đếm… số dòng bài điểm bình ngắn ngủi ấy đã đủ để tạo nên ngụ ngôn hiện đại. Trên 
báo Tiền Phong ra ngày 24-4-1997, một PTS cho rằng đã “rà xét bài này tới 20 lần” và khẳng 
định “bài này gồm 39 dòng”. Cũng trên báo Tiền Phong ra ngày 1-5-1997, một tác giả phủ nhận: 
“đúng 43 dòng chứ không phải 39 dòng”. Mời bạn đọc chịu khó kiểm lại nguyên bản bài báo ấy 
(ảnh đính kèm), xem tất tần tật có phải là… 50 dòng chẵn hay chăng? 

Đầu tháng 4-1997, trong kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội, nhân giờ 
giải lao, TS Nguyễn Đình Ngộ – chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên – Huế kiêm đại biểu 
Quốc hội – đã phản ánh vụ việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lúc bấy giờ là 
giáo sư (GS) Trần Hồng Quân. Một vấn đề hệ trọng được đặt ra: có nhiều khả năng bài báo của 
Nguyễn Xuân Tuyến chính là tóm tắt nội dung luận án tiến sĩ của cùng tác giả. Bộ trưởng Trần 
Hồng Quân chỉ thị Vụ Tổ chức – cán bộ xác minh ngay chuyện này. 

Ngày 4-4-1997, PTS Tạ Thế Truyền – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ của Bộ GD&ĐT – khẩn 
cấp gửi công văn đến Giám đốc Đại học Huế, yêu cầu báo cáo nội vụ cụ thể. Tiếp được công 
văn, Phó Giám đốc Đại học Huế là GS TS Võ Hùng liền viết thư mời ông Nguyễn Xuân Tuyến 
đến gặp lúc 8 giờ 30 ngày 7-4-1997. Sau khi nghe ý kiến của ông Tuyến, Ban Giám đốc đề nghị 
đương sự nộp bản giải trình vào sáng 9-4-1997. Do bận đi công tác Hà Nội, ngày 10-4-1997, ông 
Tuyến mới nộp. Tuy nhiên, ngày 8-4-1997, tại Huế, ông Tuyến đã soạn thảo bản giải trình gửi 
Vụ trưởng Tạ Thế Truyền, thừa nhận nội dung bài điểm bình của Nguyễn Hữu Việt Hưng là 
đúng hoàn toàn và bài báo của mình “có những sơ suất đáng tiếc”. Đầu bản giải trình, do đánh 
máy nhầm lẫn ngày 8-4-1997 thành 8-3-1997 nên lúc ấy một số báo chí nghi hoặc đương sự “kịp 
biết để bào chữa trước”. Điểm này, chuyên viên Nguyễn Thị Lê Hương ở Vụ Sau đại học, đã 
phân tích: 

- Khi đọc bản giải trình của ông Tuyến, đúng là thấy ghi 8-3-1997 thật. Nhưng ngay trong bản 
giải trình lại có đoạn viết rằng mãi đến giữa tháng 3-1997 ông Tuyến mới nhận được bài phê 
bình của PGS TS Hưng do một đồng nghiệp đưa. Như thế, ông Tuyến đã ghi sai ngày 8-4-1997 
thành ngày… Quốc tế phụ nữ! 

Ngày 10-4-1997, theo yêu cầu của Vụ Tổ chức – cán bộ, Phó Giám đốc Đại học Huế lại gửi công 
văn số 287/VP-ĐHH đề nghị ông Nguyễn Xuân Tuyến cung cấp nguyên văn bài báo đã đăng 



trên Trudi Tbilisi số 97 (1992), luận văn tiến sĩ (bản chính hoặc photocopy) và các tài liệu khác 
liên quan. Hôm sau, ông Tuyến viết thư hồi âm: bài báo thì tác giả chưa nhận được, còn luận án 
tiến sĩ lại “bị thất lạc, từ tối hôm qua đến nay tôi tìm mãi mà chưa thấy, vì tôi về nước cũng đã 6 
– 7 năm rồi, không hiểu có ai mượn không” (sic!). 

Cùng ngày 11-4-1997, Giám đốc Đại học Huế là PGS PTS Nguyễn Thế Hữu gửi Tờ trình số 
10/TT-ĐHH đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tờ trình nêu nhận định: “Qua trình bày sự việc của 
đồng chí Tuyến, chúng tôi thấy đây là vấn đề phức tạp, chỉ bản thân Đại học Huế không thôi thì 
không thể giải quyết được các vấn đề một cách triệt để”. Và đây là đoạn kết tờ trình: “Hiện nay 
trong dư luận xã hội cũng như trong cán bộ công nhân viên Đại học Huế có nhiều luồng ý kiến 
khác nhau xung quanh sự việc này. Điều đó có ảnh hưởng không tốt đến uy tín của bản thân 
đồng chí Tuyến và của tập thể trường Đại học Sư phạm cũng như Đại học Huế, mặt khác cũng 
gây những khó khăn cho đồng chí Tuyến trong lãnh đạo, điều hành đơn vị. Tuy nhiên, như đã nói 
ở trên, Đại học Huế không đủ khả năng và điều kiện để làm rõ thực chất sự việc. Vì vậy, chúng 
tôi (Bí thư Đảng ủy Đại học Huế và Giám đốc Đại học Huế) thống nhất đề nghị Bộ nên tổ chức 
một Hội đồng chuyên môn để thẩm định vấn đề và có kết luận cụ thể để sớm trả lại danh dự và 
uy tín cho cá nhân đồng chí Tuyến (nếu đồng chí Tuyến đúng). Trong trường hợp xấu nhất thì 
cũng phải xử lý nghiêm minh để làm trong sạch đội ngũ trí thức XHCN của chúng ta”. 

Ngày 15-4-1997, báo Lao Động loan tin vắn ngay trên trang nhất: “Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra 
một luận án tiến sĩ tại Đại học Huế”. Tiếp đó, các báo Tiền Phong và Đại Đoàn Kết dồn dập đưa 
tin về sự kiện gọi là “Tiến sĩ… giấy”. Rồi các báo Thanh Niên, Lao Động Xã Hội, v.v., tham gia 
“lật lại hồ sơ”. Một số thơ ca hò vè kiểu “folklore hiện đại” xuất hiện. Dư luận càng ngày càng 
sôi lên… 
KHẢO SÁT “NGÒI NỔ” 

Bài điểm và bình luận vỏn vẹn 50 dòng do PGS TS Nguyễn Hữu Việt Hưng đăng trên tạp chí 
Mathematical Reviews năm 1995 đã tạo nên “ngòi nổ” của vụ xì-căng-đan. Xuất phát điểm ấy, 
thực tế, là một sinh hoạt khoa học rất bình thường. PTS Lê Viết Ngư – chủ tịch Hội Toán học 
Thừa Thiên – Huế – và nhiều nhà toán học khác đều phát biểu như vậy. Chính ông Nguyễn Xuân 
Tuyến cũng nhận định không khác: “Việc một bài điểm báo viết về một bài báo là thuộc phạm vi 
trao đổi giữa các nhà khoa học cùng chuyên ngành. Đây là công việc bình thường trong khoa 
học” (Thư đề ngày 19-5-1997 của ông Tuyến gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

Tuy nhiên, ở đây có đôi điểm bất thường cần làm sáng tỏ. Phải chăng Nguyễn Hữu Việt Hưng 
“tình cờ đọc được bài báo tiếng Nga của ông Tuyến” như mốt số người ức đoán? Và động từ 
reproduced trong bài điểm bình do tiến sĩ Hưng chấp bút, nên hiểu thế nào cho sát hợp ngữ cảnh? 

Nguyên tắc hoạt động của tạp chí Mathematical Reviews là ban biên tập “đặt hàng” với mỗi 
reviewer (người điểm bình), chứ reviewer không có quyền tự chọn bài mình muốn điểm. Tạp chí 
này yêu cầu nêu sự thật khoa học, chất lượng nghiên cứu và hoàn toàn không bài xích cá nhân. 
Một số nhà toán học Việt Nam, trong đó có Nguyễn Hữu Việt Hưng, nhận làm reviewer cho 
Mathematical Reviews từ bao năm nay. Lệ thường, một công trình toán học được in ra chừng 1 – 
2 năm, tạp chí này đã có bài điểm. Riêng bài báo của ông Tuyến in từ năm 1992 mà mãi đến 
1995 mới thấy điểm bình. Vì sao? 



Thật ra, cuối năm 1993, Mathematical Reviews đã gửi về Việt Nam cho Nguyễn Hữu Việt Hưng 
hai bài báo để điểm bình – trong đó có bài của Nguyễn Xuân Tuyến. Thời gian ấy, PGS TS 
Hưng công tác tại Barcelona (Tây Ban Nha). Mùa hè 1994, PGS TS Hưng về phép, nhận được 
hai bài kia nhưng thấy bài của ông Tuyến “có vấn đề” nên không muốn điểm. Tháng 10-1994, 
trở lại Barcelona, nhận thư giục của Mathematical Reviews, PGS TS Hưng mới trăn trở cầm bút. 

Hãy nghe Nguyễn Hữu Việt Hưng kể: 

- Thông thường, tôi mất khoảng một tuần để viết một bài review. Nhưng vì tính chất đặc biệt của 
bài báo anh Tuyến, tôi phải mất hơn 2 tháng nhằm điểm bình. Trong văn bản đầu tiên, tôi đã 
dùng cách viết trực diện hơn nhiều. Sau đó, tôi trao đổi toàn bộ vụ việc với GS TS Nguyễn Duy 
Tiến, một nhà toán học Việt Nam có uy tín làm việc tại Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Sau khi xem 
xét mọi tài liệu liên quan, anh Tiến khuyên tôi nên lượng thứ trong văn bản review. Tôi đã suy 
nghĩ nhiều đêm, sau đó viết lại. Trong nhiều sự thay đổi, một số câu khẳng định cuối bài được 
đổi thành nghi vấn, tuy vẫn truyền đạt cùng một thông tin, nhưng kín đáo hơn, khiến chỉ cho 
những người tinh ý ở trong cùng chuyên môn mới hiểu được rằng những câu nghi vấn này thật ra 
là khẳng định. Nếu trong tháng 4-1997 mà giới báo chí hiểu được ý sâu xa của những câu này 
thì… 

Vì vô tình hoặc cố tình chưa hiểu ý của Nguyễn Hữu Việt Hưng nên mãi đến tận bây giờ vẫn còn 
có người cho rằng từ reproduced trong bài điểm bình đăng trên Mathematical Reviews năm 1995 
cần được dịch ra “mô phỏng”. Và họ lập luận: “Mô phỏng là cách làm tương tự”. Rồi họ viện 
dẫn câu nói của GS TS Phạm Thế Long – tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam – trong một bài 
trả lời phỏng vấn đăng trên báo Pháp Luật ra ngày 14-11-1997, để bào chữa: “Làm tương tự là 
một trong các phương pháp thường dùng trong nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói 
riêng”. 

Tra cứu từ điển Anh – Việt, chúng ta thấy động từ đang xét mang nhiều nghĩa: tái sản xuất; tái 
sinh; sao chép; mô phỏng. Nhưng, đặt trong ngữ cảnh cụ thể, thì câu “The section is reproduced 
from some parts of three papers by the reviewer” mà Nguyễn Hữu Việt Hưng viết, đều được 
nhiều nhà giáo lão thành dịch rằng “Tiết này sao chép lại từ một số phần ở ba bài báo của người 
bình luận”. Ví cách chuyển ngữ này chưa sát hợp, rõ ràng nhận xét của chính Nguyễn Hữu Việt 
Hưng ắt đáng tin cậy nhất. Vậy PGS TS Hưng nhận xét ra sao? 

TỪ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Khi vụ việc bị phát hiện, ông Nguyễn Xuân Tuyến tìm cách ngăn vấn đề nằm trong “giới hạn an 
toàn” là bài báo đã đăng trên tập san Trudy Tbilisi số 97, năm 1992, dài 39 trang. Song le, qua 
việc trình bày xuất xứ bài báo ấy, ông Tuyến tỏ ra tiền hậu bất nhất. 

Trong bức thư đề ngày 8-3-1997 (đúng ra là 8-4-1997), gửi Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, ông 
Tuyến viết: “Vào khoảng năm 1987 – 1988, tham khảo các công trình của anh Mùi và anh Hưng, 
và một số việc tôi đã làm được, tôi viết tóm tắt lại bằng tiếng Nga (có đánh máy) và báo cáo ở 
xemina của Viện Toán Tbilixi nhằm giúp cho nhiều người hiểu được việc tôi làm và hướng 
nghiên cứu của tôi. Không ngờ báo cáo này được đăng ở tập san của Viện Toán Tbilixi vào năm 
1992”. Thế nhưng, trong bản Tóm tắt diễn biến sự việc do chính ông Tuyến soạn thảo ngày 20-9-



1997, đương sự tự nhận: “Giữa 1988, tôi gửi bài báo cho tập san Toán học Tbilixi (Liên Xô), nơi 
tôi làm thực tập sinh. Năm 1992, sau khi tôi về nước trước đó từ lâu, bài báo được đăng ở tập san 
nói trên”. Quả là mâu thuẫn! 

Thật tình, chỉ cần xét qua nhan đề và dung lượng bài báo của ông Tuyến công bố trên tập san 
toán học ấy, nhiều chuyên gia có thể suy đoán được rằng đấy là bản tóm tắt luận án tiến sĩ, hoặc 
chí ít là có liên quan khá chặt chẽ với luận án của chính tác giả. Đó cũng chính là điều “khiến 
người trong cuộc cũng tan nát lòng” như ông Tuyến từng than vãn: “Tôi hết sức sửng sốt và đau 
buồn là sự việc không dừng lại tại bài điểm báo về một bài báo mà lại chuyển qua luận án tiến 
sĩ!” (Thư đề ngày 19-5-1997 của ông Tuyến gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

Vì thế, nhiều lần Bộ GD&ĐT yêu cầu nộp bản luận án tiến sĩ để thẩm tra, ông Tuyến đều lần lữa 
báo cáo: “Tôi vẫn chưa có điều kiện để đáp ứng được”. Lý do ông Tuyến nêu ra: luận án thất lạc 
vì nhà cửa lộn xộn sau đám cưới đứa con, hoặc có ai mượn mà chủ nhân không nhớ! 

Để làm sáng tỏ vấn đề, Bộ GD&ĐT phải mất công yêu cầu Ban Quản lý lưu học sinh tại Cộng 
hoà Liên bang Nga truy tìm bằng được luận án. Ông Tuyến bèn “nêu lại cho rõ lý do” như sau: 
“Trong luận án có khoảng 2/3 các công thức được điền bằng tay tác giả chứ không được đánh 
máy. Hơn nữa, bản luận án mà tôi giữ riêng cho mình cũng đã có sửa chữa đôi chỗ so với các 
bản luận án đã nộp cho các thư viện. Cũng do vậy mà tôi muốn Bộ có được một bản luận án lấy 
từ thư viện chứ không lấy qua tay tôi” (Bản tự kiểm điểm ngày 15-9-1997 của ông Nguyễn Xuân 
Tuyến). 

Cũng cần thêm rằng: ông Tuyến không hề nộp luận án tiến sĩ của mình tại Thư viện Khoa học và 
kỹ thuật trung ương cùng Thư viện Quốc gia Việt Nam theo đúng quy định đối với các trường 
hợp bảo vệ thành công ở nước ngoài. GS TS Nguyễn Thanh – Phó Giám đốc Đại học Huế – là 
người đã trực tiếp kiểm chứng và xác nhận điều này. 

Luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Tuyến bảo vệ năm 1991 mà Bộ GD&ĐT hiện lưu giữ 
mang nhan đề giống hệt bài báo của cùng tác giả đã đăng năm 1992: Đối đồng điều của nhóm 
thay phiên và ứng dụng trong tôpô. Luận án dài 212 trang, gồm lời nói đầu, 3 chương (chia thành 
10 tiết) và danh mục 120 tài liệu tham khảo (chiếm 10 trang). Thực chất, giữa luận án và bài báo 
ấy có quan hệ thế nào? Sau khi nghiên cứu kỹ cả hai. PGS TS Nguyễn Hữu Việt Hưng nêu các 
số liệu: “Bài báo của anh Tuyến [Tbilixi; 1992] chính là dạng tóm tắt của 8 trong số 10 tiết của 
luận án (loại trừ các tiết 3 và 4 của chương III). Hai tiết được loại trừ này dài 23 trang, chiếm tỉ 
lệ 23/202 ≈ 11% độ dài thân luận án. Như vậy, về mặt khối lượng, bài báo ở Tbilixi là dạng tóm 
tắt của 80 – 89% luận án của anh Tuyến”. 

Ý kiến vừa nêu đã được sự nhất trí của nhiều chuyên gia đầu ngành tôpô – đại số ở nước ta như 
Hoàng Xuân Sính, Huỳnh Mùi, Đoàn Quỳnh, Đào Trọng Thi, Đỗ Ngọc Diệp, Nguyễn Duy Tiến, 
Trần Văn Nhung, Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Tự Cường, Hà Huy Khoái, Nguyễn Đình Ngọc. 
Các chuyên gia tên tuổi này cũng chính là thành phần cốt cán tham dự Hội đồng chuyên ngành 
tôpô – đại số theo quyết định thành lập số 1930/GD-ĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đánh giá công 
trình của ông Nguyễn Xuân Tuyến vào ngày 8 và 22-7-1997 tại Hà Nội. 



Cả hai phiên họp của Hội đồng đều có sự hiện diện của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hiển (nay là 
Bộ trưởng) cùng các cán bộ chức năng của Bộ GD&ĐT. 

MỘT CÔNG TRÌNH KỲ LẠ 

Cho đến nay, hầu hết mọi người – kể cả các vị lãnh đạo Đại học Huế – chưa có điều kiện “xem 
tận mắt, sờ tận tay” bản luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Tuyến. Có lẽ đấy là một trong 
những lý do chủ yếu khiến dư luận rộ lên bao phán đoán khác nhau. Đấy cũng chính là nguyên 
nhân khiến một số nhà khoa học giữ thái độ im lặng vì chưa đủ căn cứ để suy xét sai hay đúng. 

Trước khi nghe kết luận của Hội đồng chuyên ngành tôpô – đại số và vài nhận xét của các 
chuyên gia, mời quý bạn cùng chúng tôi thử lật một số trang luận án với sự đối chiếu những tài 
liệu liên quan. Chưa đòi hỏi phải đi sâu vào chuyên môn, chỉ cần so sánh văn bản học một cách 
giản đơn, hẳn bạn dễ dàng nhận ra bao nhiêu trang liền trong luận án của ông Tuyến “trùng lặp” 
với các công trình của người khác đã công bố từ trước. Sự khác biệt nhau chỉ thể hiện rõ nhất ở 
ngôn ngữ diễn đạt: bên bằng tiếng Nga, bên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Thật kỳ lạ! 

Ví dụ: từ trang 59 đến trang 78 trong luận án cứ như “đúc cùng khuôn” với công trình Modular 
invariant theory and cohomology algrebras of symmetric groups của Huỳnh Mùi từng công bố 
(Tokyo; 1975). 

Ví dụ khác: từ trang 89 đến trang 102 trong luận án rõ hệt “anh em song sinh” với công trình 
Homology operations derived from modular coinvariants cũng do Huỳnh Mùi từng công bố 
(New York; 1985). 

Ví dụ khác nữa: từ trang 181 đến trang 201 trong luận án “giống nhau y hai giọt nước” với 3 
công trình mà Nguyễn Hữu Việt Hưng từng công bố – Algèbre de cohomologie du groupe 
symmétrique infini et classes caractéristique de Dickson (Paris; 1983), Classes de Dickson et 
algèbres de cohomologie des espaces de lacets itérés (Paris; 1988), The mod 2 equivariand 
cohomology algebras of configuration spaces (Pacific; 1990). 

Để tiện “trực quan sinh động”, bạn hãy xem kỹ ảnh chụp đôi trang trích đoạn đính kèm. 

Chăm chú đọc đi đọc lại các chứng cứ vừa nêu do chúng tôi cung cấp, PTS Trần Nam Dũng – 
giảng viên đại số ở khoa Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM – phải ngao ngán thốt 
lên: 

- Không thể chấp nhận được! Thế mà trước nay cứ tưởng… Ôi! Luận án tiến sĩ gì lại sao chép 
gần như 1:1 nhỉ? Chỉ bỏ qua những câu đệm, còn mọi từ ngữ, thuật ngữ, ký hiệu, ngay cả cách 
xuống hàng, thậm chí đến từng dấu ngoặc, thảy đều dịch từng ký tự từ tiếng Anh và tiếng Pháp 
qua tiếng Nga! 

Trong tay chúng tôi cũng có cả bản thống kê chưa đầy đủ do chính “khổ chủ” Nguyễn Hữu Việt 
Hưng lập, chỉ ra 50 chỗ trong luận án của ông Nguyễn Xuân Tuyến (bao gồm các định lý, hệ 
quả, bổ đề, định nghĩa, chứng minh và những xây dựng then chốt) “không có trích dẫn hoặc trích 
dẫn sai”. PGS TS Hưng nhận xét: 



- Trong 202 trang của thân luận án, không kể 10 trang thư mục, có tới ít nhất 50 chỗ không phải 
của tác giả, trung bình 4 trang có 1 chỗ. Nhiều đoạn sao chép như vậy kéo dài 5 – 6 trang, giống 
nhau đến từng chữ! Có đoạn chép nguyên cả chỗ… in sai trong công trình của người khác, mà 
anh Tuyến không hiểu để sửa lại! 

Bạn đọc ắt sẽ thắc mắc: một công trình khoa học hoàn tất bằng cách chiếm dụng sở hữu trí tuệ 
của người khác tới mức ấy sao lại được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ toàn Liên bang Xô viết 
thông qua? 

GS TS Hà Huy Khoái giải đáp: 

- Tôi ở Liên Xô nhiều năm và hiểu rằng cũng có thể có luận án như vậy vẫn bảo vệ được! 

Nhiều người Việt Nam từng ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, thực tập sinh cũng thừa nhận 
hiện tượng đáng buồn này có thật, dù chưa hẳn đã phổ biến. Một trí thức từng du học lâu bên 
Pháp là kỹ sư Tôn Thất Hanh – cựu phụ tá Viện trưởng Viện Đại học Huế – còn cho hay: 

- Trong quá khứ, vì thiếu thông tin hoặc vì lý do “tế nhị” nào đó, ngay tại một số quốc gia Âu 
Mỹ thảng hoặc cũng để “lọt lưới” đôi ba luận án “đốc tờ” sao chép, mãi sau người ta mới phát 
hiện ra! 

“Vụ án” khoa học chấn động dư luận (VII) 
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“Vụ án” khoa học 
chấn động dư luận 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH TÔPÔ – ĐẠI SỐ 

Như đã nêu, theo Quyết định số 1930/GD-ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 7-6-1997, Hội 
đồng chuyên ngành tôpô – đại số được thành lập gồm nhiều nhà toán học xuất sắc ở nước ta để 
thẩm định “công trình kỳ lạ” của ông Nguyễn Xuân Tuyến. Hội đồng họp phiên đầu vào ngày 8-
7-1997, không có mặt đương sự. Phiên họp thứ nhì vào ngày 22-7-1997, ông Tuyến được mời 
đến để đối chất và phát biểu ý kiến. Tất cả phiên họp đều có lập biên bản viết và thu băng ghi 
âm. 

Điều đáng ngạc nhiên là trước cả loạt câu hỏi do các thành viên của Hội đồng đặt ra liên quan 
đến nội dung khoa học của luận án, ông Tuyến nhiều phen tỏ ra lúng túng, chẳng trả lời nổi! Ông 
Tuyến cho biết: 

- Sau bảo vệ, tôi chưa có điều kiện xem lại luận án. Gần đây, tôi tình cờ (?) xem lại và có phát 
hiện sai sót… Tôi bận công tác quản lý quá, nên chưa sửa chữa được gì! 

Rồi ông Tuyến thừa nhận: 



- Đề tài tôi nghiên cứu là nhóm thay phiên, khi tính toán có sơ suất, có cái đã nhận ra và có cái 
không nhận ra! Một số cái mô phỏng các kết quả đã biết. Một số cái liên quan đến anh Mùi và 
anh Hưng chỉ ra là đúng. Có thể một số mô phỏng của tôi còn vụng về, mong các anh chị… 
thông cảm. 

Khi dự thảo kết luận của Hội đồng, các thành viên muốn sử dụng câu chữ một cách trung hoà 
giữa “mô phỏng” và “sao chép” vì lý do nhân ái đối với đồng nghiệp. Đây là lời phát biểu của 
một thành viên Hội đồng: 

- Sau cuộc họp này, kết luận cách nào cũng vậy, chắc chắn vị trí của anh Tuyến không còn gì 
nữa. Do đó, kết luận của Hội đồng làm sao để tối thiểu anh Tuyến còn được làm nghề giáo mà… 
kiếm sống! 

Cuối cùng, Hội đồng thống nhất ghi kết luận thành biên bản như vầy: 

1. Về vị trí của bài báo đối với luận án: 

- Bài báo phản ánh các kết quả chính của luận án. 

- Có ít nhất 4 tiết của luận án phản ánh 4 tiết của bài báo. Những phần còn lại của luận án không 
chứa đựng các kết quả quan trọng. 

2. Về sự trùng lặp giữa bài báo và luận án của anh Tuyền với các công trình của các tác giả khác: 

- Trùng lặp về kết quả chủ yếu với kết quả của Huỳnh Mùi: định lý 2.5 phần p>2 thuộc Huỳnh 
Mùi. Trong bài báo không trích dẫn Huỳnh Mùi mà nói là thu được từ bài báo của mình năm 
1987. Tuy nhiên, trong luận án có trích dẫn và nói rõ là của Huỳnh Mùi. Trường hợp p=2 là 
thuộc anh Tuyến. Một số công thức của anh Mùi, trong bài báo anh Tuyến sử dụng nhưng không 
trích dẫn rõ ràng, còn trong luận án lại có trích dẫn. 

- Tương tự về kết quả với các kết quả của Nguyễn Hữu Việt Hưng: tuy làm cho các đối tượng 
khác nhau nhưng trình bày kết quả và xây dựng chứng minh hoàn toàn tương tự. Khi một số 
thành viên Hội đồng hỏi một số điểm, anh Tuyến không giải thích được. 

- Đáng lẽ trước khi sử dụng, anh Tuyến nên viết những câu khẳng định là mình sử dụng hay lặp 
lại các phương pháp và lập luận của ai. 

- Trong bài báo cũng như trong luận án có nhiều đoạn sử dụng nhiều câu chữ giống như trong 
các công trình của một số tác giả. 

- Một số thành viên trong Hội đồng có thể có ý kiến cá nhân bằng văn bản. 

GS TS Đào Trọng Thi – Chủ tịch Hội đồng – thêm: 

- Hội đồng xem các văn bản ý kiến cá nhân nhập vào văn bản Hội đồng, là tài liệu của Hội đồng 
nhằm bổ sung làm rõ hơn kết luận của Hội đồng. 



Ý KIẾN CỦA 2 “KHỔ CHỦ” LÀ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH 

PGS TS Huỳnh Mùi – Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long ở Hà Nội – bày tỏ tâm tình với 
Hội đồng: 

- Một luận án, nếu bị phát hiện chỗ sai trước khi họp Hội đồng đánh giá, thì ở Đức, tác giả luận 
án hầu như suốt đời không bảo vệ được, và thực tế cuộc sống buộc anh ta phải chuyển sang nghề 
khác. Tương tự, nếu ở Nhật, mười năm sau, không ai chịu đồng ý ngồi vào ghế Hội đồng. Tính 
khắc nghiệt trong thế giới học vấn đã làm cho nhiều người bị… hy sinh, nhưng đủ nhắc nhở ý 
thức về tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Đối với tôi, sau khi trực tiếp đọc bản luận án 
của anh Tuyến do Bộ GD&ĐT gửi đến, một cảm giác xấu hổ lẫn lộn một sự tức giận không thể 
nào kiềm chế nổi! Đây là một công trình thực hiện tại Việt Nam bởi một người Việt Nam, cái 
xấu nếu có là một vết nhơ cho nền toán học của đất nước! Tôi cảm ơn bài điểm báo của anh 
Nguyễn Hữu Việt Hưng về bài báo của anh Tuyến trên Mathematical Reviews. Nếu do một ai 
khác, chẳng hạn một đồng nghiệp quen biết ở nước ngoài đã điểm phải bài anh Tuyến, sự xấu hổ 
vì tính tự tôn dân tộc không làm thế nào lường hết được. 

Rồi PGS TS Huỳnh Mùi ghi rõ 5 điều: 

1. Dù đôi chỗ có cố gắng, mức cố gắng của tác giả chỉ dừng lại ở mức làm… bài tập. Nắm tốt 
hơn cơ sở của Đại số tuyến tính và Lý thuyết nhóm, một chút lưu tâm chi tiết trong Đại số đồng 
điều, những sai sót trầm trọng như trong luận án chắc ít mắc phải hơn. 

2. Khối lượng sao chép gần như bao trùm toàn bộ luận án. Tác giả luận án đã không tự hiểu được 
điều mình sao chép, không xác định sao chép như thế nào thì kết quả vẫn đúng, sao chép ở đâu 
thì bi sai. 

3. Đánh giá một sự việc như thế không phải bao giờ cũng làm được. Khả năng đánh giá còn tuỳ 
thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là yếu tố truyền thống, yếu tố văn hoá, thêm vào đó là lòng can đảm 
và tính nghiêm túc của người trong cuộc. 

4. Ở nước ta, dù mỗi chúng ta chưa bao giờ trực diện để phải đương đầu một sự việc cụ thể như 
hôm nay đối với Hội đồng này, nhưng đã tồn tại. Cho nên, vượt qua điều 3 không phải là việc dễ 
dàng. 

5. Đối với tác giả của luận án, con đường còn lại cần lựa chọn là làm lại luận án; nếu không, chỉ 
biết ôm một mảnh bằng làm bởi một loại vật liệu thích hợp, chứ không phải là một khối lượng 
kiến thức, một khả năng nghiên cứu. Con đương này còn là một con đường chông gai, vì lấy lại 
niềm tin trong nghiên cứu khoa học không phải dễ. 

PGS TS Nguyễn Hữu Việt Hưng – giảng viên khoa Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà 
Nội – viết hẳn 20 trang nhận xét, phân tích, chứng minh rất tỉ mỉ quanh luận án tiến sĩ của 
Nguyễn Xuân Tuyến, đoạn đúc rút 2 điều ngắn gọn: 

1. Phần lớn luận án của tác giả Nguyễn Xuân Tuyến được sao chép từ những công trình đã có 
trước của người khác. 



2. Tác giả luận án tỏ ra không hiểu nhiều chỗ mà mình sao chép. 

Cuối bản nhận xét ấy, PGS TS Hưng “tái bút” mấy dòng não nuột: 

Tôi đã bất đắc dĩ phải dành khá nhiều thời gian để mổ xẻ một câu chuyện không hay. Tôi hy 
vọng các đồng nghiệp toán học và bạn bè của tôi nhận thấy đằng sau những dòng chữ này một 
nỗi buồn! 

CHUYỂN ĐỘNG BẤT NGỜ 

Qua các tư liệu mà chúng tôi vừa trưng dẫn, “vụ án” khoa học đầy uẩn khúc đã có thể xem như 
được phơi bày ra ánh sáng. 

Thoạt đầu, Bộ GD&ĐT chủ trương giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc, hợp tình, hợp lý và 
êm thấm. Ngày 11 và 12-8-1997, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hiển (nay là Bộ trưởng) và Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ Tạ Thế Truyền cùng về Huế làm việc với Ban Giám đốc Đại học 
Huế, với các vị lãnh đạo địa phương, và trực tiếp gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Tuyến. Tháng 9-
1997, Vụ trưởng Tạ Thế Truyền lại về làm việc với Ban Giám đốc Đại học Huế và Bam Giám 
hiệu Đại học Sư phạm Huế, với các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, công bố quyết định số 
2793/GD-ĐT của Bộ trưởng Trần Hồng Quân ký ngày 11-9-1997: “Nay đình chỉ chức vụ Hiệu 
trưởng Đại học Sư phạm Huế thuộc Đại học Huế của ông Nguyễn Xuân Tuyến kể từ ngày ký 
quyết định này để kiểm điểm theo nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT” (Ghi chú: nghị 
quyết số 62TY/BB-BCS ngày 5-9-1997). 

Những tưởng mọi sự “hai năm rõ mười”, dè đâu trong các đợt kiểm điểm ở cơ sở, ông Nguyễn 
Xuân Tuyến lại khăng khăng tự nhận: “Tôi thấy mình có ý thức tổ chức kỷ luật, có thái độ chấp 
hành các công văn, chỉ thị cấp trên”. Mạnh dạn hơn, ông Tuyến nhất mực cho rằng: “Trong học 
thuật, tôi có những thiếu sót, nhưng trung thực”. Về luận án tiến sĩ, ông Tuyến khẳng quyết: 
“Đây là một công trình có ý nghĩa đóng góp cho khoa học” (Bản tự kiểm điểm ngày 15-9-1997 
của ông Nguyễn Xuân Tuyến). Sau 10 đợt kiểm điểm, đương sự vẫn “mấy lời ký chú đinh ninh” 
như thế, mặc dù từ ngày 14 đến ngày 17-11-1997, Bộ GD&ĐT tiếp tục cử đoàn công tác gồm Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, Vụ trưởng Vụ Sau Đại học, cùng các chuyên viên về làm việc với 
Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế và Đảng uỷ Đại học Huế, cung cấp thông tin từ các phiên họp của 
Hội đồng chuyên ngành tôpô – đại số. 

Thế là khắp nơi, dư luận rất hoang mang: nếu ông Tuyến nói đúng, hoá ra các nhà toán học tên 
tuổi của nước ta cũng như Hội đồng chuyên ngành tôpô – đại số đã nhận xét thiếu anh minh ư? 
Và Bộ GD&ĐT đã ban hành một quyết định thiếu thận trọng ư? 

Tiếp xúc nhiều cán bộ giảng dạy lẫn sinh viên Đại học Huế, chúng tôi thường nhận nơi họ tiếng 
thở dài: 

- Chao ôi! Biết nghe ai, tin ai bây chừ? 

Tưởng cũng cần nêu thêm mấy chi tiết khiến dư luận đặc biệt quan tâm: dù bị đình chỉ chức vụ 
Hiệu trưởng nhưng ông Nguyễn Xuân Tuyến vẫn còn làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Sư phạm Huế 



kiêm Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế. Ông Tuyến lại là một trong những cán bộ chủ 
chốt tham gia giảng huấn chuyên ngành đại số, hệ sau đại học, ở nhiều nơi trong nước! 

Trong thời gian chờ đợi Bộ GD&ĐT khép lại “vụ án” khoa học nổi cộm này, bất ngờ sao, tối 16-
2-1998, Đại học Sư phạm Huế bỗng tổ chức một cuộc họp các lực lượng nòng cốt trong trường 
để nghe thông báo về quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự việc của ông Nguyễn Xuân 
Tuyến. Vì chưa có đầy đủ thông tin nên mọi người chưa thể phán xét đúng sai. Vậy nhưng, tối 
hôm sau, 17-2-1998, một “Hội đồng liên tịch” gồm Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, 
Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Chủ tịch Hội sinh viên Đại 
học Sư phạm Huế họp và soạn thảo kiến nghị (mang 6 chữ ký và đóng 5 khuôn dấu) gửi Bộ 
GD&ĐT với nội dung yêu cầu: “Sớm xem xét lại quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của 
đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến và phục hồi chức vụ Hiệu trưởng cho đồng chí”. 

Sự kiện đó khiến nhiều cán bộ, công nhân viên trong trường phản ứng gay gắt. PTS Lê Cung nói: 

- Trong phiên họp tối 16-2-1998, chúng tôi chỉ kiến nghị Bộ làm sáng tỏ nội vụ. Bộ chưa kết 
luận rõ trắng đen, tại sao đã đòi phục chức? Chúng tôi phản đối việc số ít người lợi dụng chức 
quyền, lấy ý kiến vài cá nhân làm ý kiến tập thể! 

PTS Đặng Văn Hồ lên tiếng: 

- Sự kiện này chứa đựng lắm điều không thật minh bạch. Gọi là Kiến nghị của Đảng bộ, chính 
quyền và các tổ chức quần chúng, sao không thấy phổ biến về các văn phòng khoa, sao không 
niêm yết công khai lên bảng thông báo của trường? 

HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA BỘ GD&ĐT 

Ngày 24-3-1998, Đại học Huế làm lễ đón nhận Huy chương Độc lập hạng ba. Sau buổi lễ, một 
số giảng viên Đại học Sư phạm Huế tìm chúng tôi, nêu thắc mắc: 

- Hồi tháng 9 năm ngoái, tân Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển trả lời phỏng vấn báo chí rằng Bộ 
GD&ĐT sẽ “khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm túc các vụ việc tiêu cực mà công luận đã 
nêu, theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình”. Vụ việc nổi cộm mà Bộ trưởng đề cập đầu 
tiên là vụ ông Tuyến “cóp-pi” công trình khoa học của người khác. Sao đến nay vẫn chưa thấy 
kết luận chính thức của Bộ về vụ này? 

Trước yêu cầu rất chính đáng và đầy bức xúc của công luận, nhất là với đội ngũ giảng viên và 
sinh viên, với tinh thần khách quan, khoa học và thận trọng, Bộ GD&ĐT đề nghị Hội đồng 
chuyên ngành tôpô – đại số họp thêm phiên nữa vào ngày 12-4-1998 để giải thích rõ hơn về kết 
luận của Hội đồng ở phiên họp trước. Đích thân Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển tới dự phiên họp 
này. Biên bản phiên họp thứ ba của Hội đồng có điểm bổ sung đáng lưu ý về luận án tiến sĩ của 
ông Nguyễn Xuân Tuyến, như sau: “Anh Tuyến đã trình Hội đồng một danh sách gồm 9 kết quả 
cơ bản của mình trong luận án. Khi một số uỷ viên Hội đồng chỉ ra rằng các kết quả đó thực chất 
là kết quả của người khác thì anh Tuyến im lặng”. 



Ngày 14-4-1998, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển ký công văn số 2853/TCCB: “Kết luận của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT về luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Tuyến”. Công văn ghi rõ: 

Căn cứ vào nội dung các phiên họp của Hội đồng chuyên ngành tôpô – đại số (có kết luận và 
biên bản giải thích kết luận gửi kèm); 
sau khi tham khảo thêm ý kiến của một số chuyên gia; 
xét kiến nghị của trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế, nghị quyết của Đảng uỷ Đại học 
Huế; 
và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến luận án của ông Nguyễn Xuân Tuyến; 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kết luận như sau: 

1. Các kết quả chính của luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Tuyến về cơ bản trùng với các kết 
quả của các tác giả khác đã công bố trước đó. 

2. Về hình thức trình bày có nhiều đoạn sử dụng những câu chữ giống như trong các công trình 
của các tác giả khác. 

Tóm lại, về thực chất trong luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Tuyến có những phần sao chép 
từ công trình của các tác giả khác. 

Ngày 15 và 16-4-1998, về làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế, với Đảng uỷ và 
Ban Giám đốc Đại học Huế, cùng các lực lượng nòng cốt của Đại học Sư phạm Huế, Thứ trưởng 
Vũ Ngọc Hải và Vụ trưởng Tạ Thế Truyền đã thông báo kết luận chính thức nêu trên. Hầu hết 
mọi người đều phấn khởi cho rằng đây chính là bản “cáo trạng” xác nhận rõ tính chất và mức độ 
của “vụ án” khoa học gây chấn động dư luận suốt cả năm qua. 

Được biết rằng sau khi thống nhất ý kiến với Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế, Bộ 
GD&ĐT sẽ có hình thức xử lý thích đáng đối với vụ việc sai phạm của ông Nguyễn Xuân Tuyến. 
Riêng dân chúng cố đô, ai quan tâm chuyện “rắc rối dằng dai” này, thảy cũng lắc đầu ngao ngán: 

- Quả là “vụ án” vô tiền khoáng hậu! ♥ 

Thiên phóng sự điều tra “Vụ án” khoa học chấn động dư luận đã đăng trên tạp chí Thế Giới Mới 
số 282 và 283. Liền sau đó, chúng tôi nhận được thông báo từ Bộ GD&ĐT cho biết ngày 22-4-
1998, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển ký quyết định số 803/QĐ-BGD&ĐT: “Nay miễn nhiệm 
chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế thuộc Đại học Huế, thôi làm công tác quản lý 
trong ngành đối với ông Nguyễn Xuân Tuyến kể từ ngày ký quyết định này và chuyển làm công 
tác chuyên môn”. Ngày 23-4-1998, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ Tạ Thế Truyền về làm việc 
với Ban Giám đốc Đại học Huế và trường Đại học Sư phạm Huế để công bố quyết định này. 

Từ tháng 4-1997 đến tháng 4-1998, để thực hiện phóng sự điều tra “Vụ án” khoa học chấn động 
dư luận, tôi về Huế 6 chuyến. Phối hợp với tôi triển khai nhiệm vụ này, có những quý nhân làm 
việc tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn, đặc biệt có người cất công sang tận 
Nga và Gruzia. Sự hỗ trợ sốt sắng của nhiều vị thức giả ở cố đô đã giúp tôi rất tích cực trong việc 
truy tìm và thẩm tra ngóc ngách vụ việc được nhanh chóng, chính xác, hữu hiệu. 
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Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Nguyễn Xuân Tuyến – “Phó giáo sư, Tiến sỉ khoa học, Giảng viên cao cấp, Nhà giáo Ưu tú, Huy 
chương Sự nghiệp giáo dục; Huy chương Khoa học công nghệ; bằng khen thủ tướng chính phủ.” 
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Hồ sơ Nguyễn Xuân Tuyến trong cơ sở dữ liệu của Bộ: 
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Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước mã số 140,501 “Một số tính chất của các cấu trúc: nửa môđun, 
môđun và nhóm lie” 
Kết quả nghiên cứu: 
30 bài báo khoa học và 10 cuốn sách đã in ấn trong đó 2 cuốn do NXB giáo dục và 8 cuốn sách 
là bài giảng và giáo trình của Trường ĐHSP Huế, chủ ttrì 4 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Nhà 
nước đã nghiệm thu, 10 thạc sĩ đã đào tạo 

Nguồn: hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=529… 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

HUÂN CHƯƠNG HẠNG GÌ? 

Ông Nguyễn Xuân Tuyến ăn cắp công trình của người khác để bảo vệ luận án TSKH, bị lật tẩy 
nhưng vẫn chối quanh, rồi bị cách chức hiệu trưởng. Gian dối cỡ đó mà ông Tuyến vẫn cả gan đệ 
trình hồ sơ xin danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Huân chương Lao động. Quả là ông Tuyến coi cả 
thiên hạ chẳng ra gì. 

Tôi đề nghị Hội đồng trao cho ông Nguyễn Xuân Tuyến 
Huân chương Lao động hạng… Ba Dọi. 

Làm như thế cũng là để cảnh tỉnh các Quan-Phụ-Mẫu nước Nam chớ nhắm mắt trao bừa Danh 
hiệu hay Huân chương, kẻo uổng tiền thuế của người dân lao động (không cần huân chương) 

http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=5295&opt=brpage�
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chúng tôi. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Admin@: Chưa hiểu ý bác về “Huân chương Lao động hạng… Ba Dọi” là gì? Theo thông 
tin từ Bộ thì vị này gian dối, có nên bổ sung thêm “PGS gian dối” như một số bác đã làm 
không? 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

1) Thịt Dọi, còn gọi là thịt Ba chỉ, là thứ thịt rẻ tiền, bèo nhèo, nửa nạc nửa mỡ, ở bụng con heo. 
Vì thế, dân gian có câu “Đồ Ba Dọi” để mắng loại người lươn lẹo, trở cờ, đảo điên, hành vi khó 
lường. 

Thật oan cho con heo. 
Chỉ e Hội Đồng phong Huân chương Lao động hạng… Ba Dọi cho 
ông Nguyễn Xuân Tuyến xong, thì Hội liên hiệp các Con Heo nó kiện chết. 

2) Tôi ủng hộ việc Hội đồng bổ sung chức danh “GS/PGS gian dối”. 
Như thế, có người xứng đáng nhận cả 2 danh “PGS dỏm” và “PGS gian dối”. 
Không biết chữ “GS/PGS gian trá” nghe có âm vang hơn không? 

3) Hội đồng cũng nên xem xét việc phong “Nhà Giáo Yêu quái”, 
hoặc “Nhà Giáo Yêu tinh” cho những người xứng đáng. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

@Lá trúc che nghiêng: Đã phong PGS gian dối cho PGS dỏm Nguyễn Xuân Tuyến vì 
chứng cứ quá rõ. Chúng ta nên dùng những khái niệm có trong tự điển, hoặc báo chí hay 
dùng. Ví dụ như có hàng dỏm, học trò dỏm, thì ở đây ta có GS, PGS dỏm, gian dối,… 
Những khái niệm bác đề nghị “mới quá”, phải có thời gian “nghiên cứu” xem sao Hình 
như ta đã có “Nhà giáo yêu râu xanh” rồi. Nay bác đề nghị “yêu quái, yêu tinh” nghe căng 
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quá Chúng ta nên tập trung vào công bố khoa học nghiêm túc ISI, việc phong GS, PGS 
gian dối cũng nên hạn chế. Tập trung cho dỏm, kém,… cũng đủ quá tải rồi bác à.  
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Lá trúc che nghiêng says: 

Tôi đồng ý là Hội đồng nên tập trung vào việc phong GS/PGS dỏm hoặc gian dối. 

Tuy thế, có những kẻ, như ông Nguyễn Xuân Tuyến, đã là PGS dỏm và gian dối, nhưng vẫn còn 
hàng loạt danh hão khác, như NGƯT, Huân chương LĐ hang Ba. Vì thế, HĐ cần tiện thể mà 
phong cho ông ta những danh thật tương ứng. Và cố gắng giữ cho danh thật gần với âm của danh 
hão: Chẳng hạn, NGƯT thì đổi thành “Nhà giáo yêu quái”, còn Huân chương LĐ hang Ba thì đổi 
thành “Huân chương LĐ hang Ba dọi”. 

Kẻo không khéo có người tưởng các danh hão của ông ta là thật. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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PGS dỏm cấp 1 Đỗ Phúc – Đại học Công nghệ Thông tin, 
ĐHQG-TPHCM : Phó Hiệu Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 1 

Danh thật: PGS dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950 

============================================ ========== 
Bài gởi của Editor: 

Tên đầy đủ: Đỗ Phúc 
- Chuyên môn: Tin học 
- Chức danh: PGS TS 
- Công bố ISI =0?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
- Các thông tin liên quan: 
Hình có sẳn ở đây: 
www.uit.edu.vn/gioithieu/#loigioithieu 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-1-d%e1%bb%97-phuc/�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): phucdo@uit.edu.vn 
 
============================================ ========== 

JIPV@: 

1/ Editor thống kê không chính xác. Ứng viên có một ISI item (proceeding paper): 

Title: Using rough genetic and Kohonen’s neural network for conceptual cluster discovery 
in data mining 
Author(s): Kiem H, Phuc D 
Source: NEW DIRECTIONS IN ROUGH SETS, DATA MINING, AND GRANULAR-
SOFT COMPUTING Book Series: LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE Volume: 1711 Pages: 448-452 Published: 1999 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

2/ Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Tôi có nghe nhóm Hoàng Kiếm (Đỗ Phúc là đồ đệ) làm nhóm lợi dụng khoa học để làm kinh tế. 
Khoa học nhóm này rất yếu. Các bác kiểm tra xem, tôi thấy nghiên cứu khoa học về CNTT ở 
TPHCM là rất kém. Vào trang của vài khoa thì thấy thất vọng vô cùng. 

Hình như lãnh đạo nhóm Hoàng Kiếm cũng dỏm: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4406164250 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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nguyen phuoc loc says: 

-Mấy bạn không biết gì thì đừng có nói. Thầy phúc là người rất nhiệt tình và thân thiện. Không 
một vị PGS nào có thể khoác vai SV nói chuyện cười đùa, và thầy luôn chào lại với anh mắt thân 
thiện Khi SV tới bắt chuyện hay chào thầy. Theo ý kiến cá nhân thì tôi thấy thầy rất tốt. 
-Còn những thành tựu mà thầy đạt được trong thời gian nghiên cứu là rất nhiều và được nhiều 
tạp chí khoa học quốc tế trên thế giới công nhận 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L yLichNhaKhoa… 
- Và ý kiến cá nhân của tôi: Các bạn nên có những tài liệu hay nguồn tin chính xác thì mới nói. 
còn không thì nên im lặng để đỡ bị xấu mặt 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Bạn Nguyễn Phước Lộc: 

-Mấy bạn không biết gì thì đừng có nói. Thầy phúc là người rất nhiệt tình và thân thiện. Không 
một vị PGS nào có thể khoác vai SV nói chuyện cười đùa, và thầy luôn chào lại với anh mắt thân 
thiện Khi SV tới bắt chuyện hay chào thầy. Theo ý kiến cá nhân thì tôi thấy thầy rất tốt. 

-Còn những thành tựu mà thầy đạt được trong thời gian nghiên cứu là rất nhiều và được nhiều 
tạp chí khoa học quốc tế trên thế giới công nhận 

khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L yLichNhaKhoa… 
============================================ ========== 
Trao đổi với bạn Nguyễn Phước Lộc: 

Toàn công trình rác. Bạn và GS dỏm Kiếm, PGS dỏm Phúc chịu khó vào đây để mọi hướng dẫn 
cho thế nào là làm khoa học nghiêm túc. 

JIPV không chấp nhận những người vừa yếu về năng lực nghiên cứu, vừa kém về nhận thức. 

Bạn về nhà đóng cửa lại hỏi GS dỏm Kiếm, PGS dỏm Phúc đã hiểu thế nào là làm khoa học 
nghiêm túc chưa, biết tra cứu ISI chưa? Nếu đã hiểu, đã biết thì chúng ta bắt đầu trao đổi, ngược 
lại thì tiếp tục làm “kinh tế” đi. 

Sản phẩm của dỏm là dỏm và rất dỏm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi nghĩ các bác không nên tranh luận với những người ngây thơ. Chưa biết thì phải tìm hiểu, tội 
tình gì đi phô cái dỏm, cái dốt ra đây? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Trao đổi với bạn Nguyễn Phước Lộc: 

Qua cách phát biểu của bạn, tôi thấy bạn chưa biết thế nào là làm khoa học nghiêm túc. Có lẽ 
bạn là học trò của PGS dỏm Phúc? mà PGS dỏm Phúc cũng là học trò của GS dỏm Kiếm. Thầy 
đã dỏm thì trò cũng thế hoặc hơn thế nữa mà thôi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

hungthanh2010 says: 

Có nhiều nngười cũng kém, sao các bác lại tập trung vào Thầy Phúc? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Các bạn học trò của PGS, GS dỏm thân mến và tội nghiệp! 

Về nhà hỏi xem các thày dỏm đã biết truy cập trang này chưa? 

db.vista.gov.vn/login.aspx 

Chúc các bạn học trò của PGS, GS dỏm thân mến và tội nghiệp sớm thoát dốt và xoá dỏm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
======================== 
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PGS dỏm cấp 1 Đỗ Quang Huy – ĐHKHTN Hà Nội: 
“PGS.TS”, Trưởng phòng TCCB 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 1 

* Danh thật: PGS dỏm cấp 1 

* Submitted by Editor usavn 

* Recommended by 2nd Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Editorial Board quyết định kỷ luật Editor usavn, hình thức: phạt 100.000 vnđ (tự nộp vào 
một quỹ từ thiện gần nhất, và báo cáo lại cho JIPV trước ngày 30/6/2010, nếu “trên bảo 
dưới không nghe” thì Editor sẽ bị loại khỏi the Board, nghiêm cấm mọi hình thức chạy 
chọt) , lí do: bài viết bị sai cơ bản (the candidate has one, but the editor claimed this 
candidate has nothing). 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Tôi xin đề cử: 
1) 
Tên đầy đủ: Phạm Văn Bền 
- Chuyên môn: Vật lý 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (?) 
- Chức vụ hiện tại: Chủ nhiệm bộ môn Quang Lượng tử, ĐHKHTNHN. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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Hình trong trang sau: 
www.hus.edu.vn/?portal=main&obj=canbo& id=267&… 

E-mail: pvbenkhtn@yahoo.com.vn 
============================================ ========= 

2nd Editor-in-Chief@: ISI = 0. Accepted. Congratulations. 

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

2) Tên đầy đủ: Đỗ Quang Huy 
- Chuyên môn: Hóa học 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (?) 
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng TCCB, ĐHKHTN HN. 
Hình trong trang sau: 
www.hus.edu.vn/?portal=main&obj=canbo& id=596&… 

E-mail: huydq@vnu.edu.vn 
============================================ ========= 

2nd Editor-in-Chief@: ISI = 1, not top. Accepted.Congratulations. 

Title: CHLORINATED DIOXIN AND DIBENZOFURAN LEVELS IN FOOD SAMPLES 
COLLECTED BETWEEN 1985-87 IN THE NORTH AND SOUTH OF VIETNAM 
Author(s): SCHECTER A, KOOKE R, SERNE P, et al. 
Source: CHEMOSPHERE Volume: 18 Issue: 1-6 Pages: 627-634 Published: 1989 
Times Cited: 9 
============================================ ========== 

JIPV@: Bài không hợp lệ ====> Đã bổ sung e-mail ! 
============================================ ========== 

JIPV@: To appear. 
Posted 9 days ago. ( permalink ) 
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PGS dỏm cấp 1 Huỳnh Nguyễn Khánh Trang – ĐHYD 
TPHCM: Giảng viên bộ môn sản 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 1 

Danh thật: PGS dỏm 

Giới thiệu: Editor KnowtrueProf. 

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.bvdaihoc.com.vn/bs9/BacSiview_user.asp?ke y=66 

1. Title: Effectiveness and safety of the new contraceptive one-rod implant Implanon (R) 
Author(s): Tuyet HTD, Trang HNK 
Source: CONTRACEPTION Volume: 76 Issue: 2 Pages: 171-171 Published: AUG 2007 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
============================================ ========== 
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=============== 
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view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 1 

Danh thật: PGS dỏm. 

Đề cử: honhatanh07 

Thông tin bởi honhatanh07: PGS dỏm Lê Hồng Hà là phu nhân của PGS dỏm Hoàng Văn 
Phong. 

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

Photoluminescence properties of Co-doped ZnO nanorods synthesized by hydrothermal method 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Loan TT (Loan, Trinh Thi)1, Long NN (Long, Nguyen Ngoc)1, Ha LH (Ha, Le 
Hong)1 
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 42 Issue: 6 Article Number: 
065412 Published: MAR 21 2009 
Times Cited: 1 References: 31 Citation MapCitation Map 
Abstract: Cobalt doped zinc oxide nanorods Zn1-xCoxO (x = 0.01, 0.10) have been synthesized 
by a hydrothermal process with Zn(NO3)(2), Co(NO3)(2), NH4OH, CO(NH2)(2) and C2H5OH 
at 150 degrees C for 1 h. X-ray diffraction and scanning electron microscopy were used to 
characterize the crystalline structure, size and morphology of the samples. The 
photoluminescence (PL) and the PL excitation spectra of the nanorods were measured in the 
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range of temperature from 15K to room temperature. The PL spectra at low temperatures exhibit 
a group of ultraviolet narrow lines in the near-band-edge region of 3.0-3.4 eV and a very broad 
band peaked at 3.20 eV. The origin of the near-band-edge PL is interpreted as an emission from 
free excitons, neutral donor-bound excitons, radiative transitions from a donor to the valence 
band and donor-acceptor pairs. In particular, a group of emission lines in the red region of 1.8-
1.9 eV have been revealed. These emission lines were assigned to the radiative transitions within 
the tetrahedral Co2+ ions in the ZnO host crystal. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: CHEMICAL-VAPOR-DEPOSITION; MOLECULAR-BEAM EPITAXY; 
OPTICAL-PROPERTIES; GROWTH; NANOSTRUCTURES; SEMICONDUCTORS; 
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Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 1 

Danh thật: PGS dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950 

Checked by Third Managing Editor 

==============bài ISI ============================== 

Title: A second-order Cauchy problem in a scale of Banach spaces and application to Kirchhoff 
equations 
Author(s): Huy NB, Sum NA, Tuan NA 
Source: JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS Volume: 206 Issue: 1 Pages: 253-264 
Published: NOV 1 2004 
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Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
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PGS dỏm cấp 1 Nguyễn Cảnh Lương: Phó Hiệu Trưởng BK Hà Nội 

Click ảnh để xem thông tin 
Comments and faves 
Add to the conversation 

Leave yours here. “Wow, I love this!” 

1. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 1 

Danh thật: PGS dỏm 

Nơi công tác của PGS dỏm Nguyễn Cảnh Lương: www.hut.edu.vn/web/vi/ban-giam-hieu 

Email : luongnc@gmail.com 
Giờ làm việc : 8h – 11h & 14h – 17h Thứ 2 & Thứ 6 Và giờ dạy 

Theo thông tin (chưa kiểm chứng) thì PGS dỏm Nguyễn Cảnh Lương là con trai của GS rất dỏm 
Nguyễn Cảnh Toàn. Nếu đúng như vậy thì xin chúc mừng hai anh đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
của tục ngữ Việt Nam: Cha nào con nấy. Nếu không đúng, xin thành thật xin lỗi. 
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Xin cảm ơn các bác thuộc Ban Toán của Hội Đồng Học Hàm Dỏm. 

============================= 
Lưu ý: LuckyStar0470 đã thông báo về bài ISI ông Lương vừa mới đăng, nên chưa được ISI liệt 
kê Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác LuckyStar0470. 
2. 

Dr.Dom (5 months ago) 

tren binh dien danh gia, GS va PGS dom viet nam xem link nay nhe’ 
www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID =187695&… 
trong so nay, co mot so nguoi co thanh tich thuc su, nhung mot so doi lot, dom, ninh than, thu 
xem la ai nao?? 
3. 

Science of Vietnam (5 months ago) 

Nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại——–> = tội đâu dân chịu 
cau noi nay hinh nhu cua Lenin cung hop ly trong nhung hoan canh nay ghe nhi 
4. 

Linh33 (5 months ago) 

toi xin dinh chinh: Ong Nguyen Canh Luong khong phai con ong Nguyen Canh Toan. Ong 
Luong du sao con la nguoi hien lanh, co ta^m va biet nguoi biet ta. Chua bao gio ong ay len bao 
chi ca ngoi minh. Khong bi ao tuong nhu ong Toan 
5. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

@ Dr. Dom: Cảm ơn bác về đường link, nhưng rất tiếc là chúng tôi không có cơ sở để tin bác, 
cũng như không thể tin báo chí ca tụng. Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu của Web of Science mà 
thế giới đang sử dụng, Bộ Khoa Học Công Nghệ cũng đang sử dụng cơ sở dữ liệu này. 

@Linh33: Cảm ơn bác, chúng tôi đã có đính chính theo kiểu giả định. Thông tin này do một 
người cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét “kỷ luật” người này. Chúng tôi xét phong PGS, GS dỏm 
theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng về mặt khoa học. 

Xin nhấn mạnh “theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng về mặt khoa 
học”, chúng tôi không có tham vọng so sánh GS, PGS của ta với GS, PGS trong khu vực hay 
trên thế giới. 
6. 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 



@Linh33: Thật ra chúng tôi cũng không biết ông Lương là ai, cũng không rõ có phải con của Vs 
dỏm Toàn hay không? Tuy do anh ấy được một bác đề của qua một i meo, xét thấy anh ta “đạt” 
nên chúng tôi phong hàm PGS dỏm, hơn nữa chúng tôi cũng có “cảm tình” vì anh ấy là lãnh đạo 
khoa học của một trường dạng top, và anh ấy cũng đã “phân công” hai PGS dỏm của ông ấy lên 
báo phát biểu bừa bãi về khoa học, kinh nghiệm nghiên cứu,…. Nay ông ấy đã ược phong PGS 
dỏm vì trình ộ nghiên cứu dỏm, nếu rút lại mà ông ấy khiếu nại chúng tôi thì nguy lắm. Thông 
cảm nha! 
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Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 2 

1. Title: On subgroups in the special linear group over a division algebra that contain the 
subgroup of diagonal matrices 
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Author(s): Hai BX 
Source: JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Volume: 121 Issue: 1 Pages: 53-67 
Published: SEP 11 1997 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 

2. Title: ON LOCALLY NILPOTENT SUBGROUPS OF GL(1)(D) 
Author(s): Bui XH, Nguyen VT 
Source: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Volume: 37 Issue: 2 Pages: 712-718 Published: 
2009 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

Danh thật: PGS dỏm 

Submitted by Editor Hoa1960 

Recommended by 3rd Managing Editor 

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

Bài gởi của Editor: 
 
Tên đầy đủ: Bùi Xuân Hải 

- Chuyên môn: Đại số 

- Chức danh: PGS. TS 

- Công bố ISI: 2?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 

- Chức vụ: Trưởng bộ môn Đại số, Khoa Toán-Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia 
Tp Hồ Chí Minh 

- E-mail: bxhai@hcmus.edu.vn 

Hình trong trang sau: 

www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/pierre/hinhan h.htm 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================ ========= 
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Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 
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Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 2:30 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  
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5 phản hồi tới “PGS dỏm cấp 2 Bùi Xuân Hải – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH 
Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: Trưởng bộ môn Đại số, Khoa Toán-Tin học” 

1. cong bang đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 2:14 sáng  

Thay Hai rat xung dang mang danh hieu giao su ,ve chuyen mon ,cong viec deu tot,ngoai 
ra thay con co mot loi song dao duc ,duoc sinh vien ,hoc vien cao hoc quy men ,rat hoa 
dong voi moi nguoi ,luon luon nghien cuu theo deo cac cong trinh khoa hoc the gioi ,viec 
sap toi thay duoc phong giao su la hoan toan xung dang . 

Toi chi lay lam tiec la den gio thay moi duoc phong giao su ,le ra la phai som hon . 

Tac gia viet bai nay khong biet nghi nhu the nao ?toi nghi co le cung la sinh vien ,hoc 
vien trong truong .Vay ma khong co tinh than ton su trong dao. 

Giao su gioi hay do khong phai la do minh quyet dinh ma ca hoi dong khoa hoc nha nuoc 
va the gioi .Dung mang danh du nguoi khac ra de phe phan the nay 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 3:01 sáng  

Tôi đề nghị Admin không xoá bài này vội. Chúng ta phải làm cho nhiều bạn ở VN 
chưa hiểu khoa học nghiêm túc hiểu rõ vấn đề. 

Trước khi tranh luận với bạn tôi hỏi bạn có biết về sự khác nhau giữa conference 
paper và journal paper? domestic journal và international journal? và quan trọng 
nhất bạn có biết hay từng nghe nói về ISI hoặc SCI hoặc SCIE? 

Trước khi nhận xét là kiểu phản khoa học như bạn thì bạn nên uốn lưỡi 7 lần 
trước khi nói hoặc phải đưa ra bằng chứng để đánh giá người khác nhé. 

Đây, thầy Hải của bạn có 2 bài ISI như trên đã nói. Chất lượng được được đánh 
giá: 

For 2009, the journal COMMUNICATIONS IN ALGEBRA has an Impact Factor 
of 0.420. 
MATHEMATICS 251 194 Q4 
(Category Name – Total Journals in Category – Journal Rank in Category – 
Quartile in Category) 
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For 2009, the journal JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA has an 
Impact Factor of 0.600 
MATHEMATICS 251 142 Q3 
MATHEMATICS, APPLIED 202 151 Q3  

Nguồn: http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME 

Bạn hãy so sánh thầy của bạn với các THẦY/CÔ ở đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-
h%e1%bb%8dc/ 
rất nhiều trong số họ chỉ là Bác sỹ, Thạc sỹ, Tiến sỹ. Họ chưa hề được phong PSG 
hay GS. 

Hy vọng bạn hiểu vấn đề. 

Trả lời  

 giaosudom đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 5:34 sáng  

Từ nay về sau, Editors không nên phản hồi comment sai quy định, chỉ cần 
thông báo JIPV xóa là được rồi.  

Do Editors đã viết phản hồi nên comment trên chưa bị xóa, JIPV chỉ edit 
những từ ngữ vô giáo dục thôi. 

Trả lời  

 chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 7:16 sáng  

Tôi nghĩ chúng ta nên kiên nhẫn với những trường hợp chưa hiểu 
về nghiên cứu nghiêm túc. Chúng ta có thể giải thích cho họ hiểu, 
nếu cố tình không hiểu hoặc không thể “đỡ” nổi thì đành phải xoá 
thôi.  

Việc nhiều người ở VN không hiểu nghiên cứu nghiêm túc là điều 
rất dễ hiểu khi mà: số lab nghiên cứu đúng nghĩa, trong trường đại 
học của cả nước, chắc chưa đến 2 bàn tay; đa phần sinh viên thạc 
sỹ thậm chí cả sinh viên học tiến sỹ cũng không giành nhiều thời 
gian cho nghiên cứu; khi mà bộ báo ISI do nghiên cứu độc lập của 
cả nước không bằng một trường đại học khá của nước phát triển, 
vv … thì hệ quả của những comment như bạn Cong Bang là tất 
yếu. Do đó, JIPV còn nhiều việc phải làm. 
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Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 8, 2010 lúc 4:17 sáng  

@Cong Bang: Bạn có biết công việc của một GS/PGS là làm gì không? Chủ yếu 
là 2 phần: nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Thiếu một trong 2 phần đều là loại 
bất tài, dỏm. Cứ cho là thầy bạn dạy hay, dạy giỏi, sống đạo đức, hòa đồng đi. 
Vậy thì cái mảng nghiên cứu khoa học thì ra sao? 

Bạn nói thầy bạn nghiên cứu theo các công trình khoa học thế giới vậy bạn hứng 
minh điều bạn nói đi. Theo khoa học thế giới là nghĩa làm sao đối với bạn? Bạn 
có hiểu những gì bạn nói không? 

Trả lời  
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PGS dỏm cấp 2 Đoàn Thế Hiếu, Trưởng Bộ Môn, Đại Học 
SP Huế (học trò của GS kém Đào Trọng Thi) 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Cống bố ISI (30/03/2010): 2 

1. Title: RULED MINIMAL SURFACES IN R-3 WITH DENSITY e(z) 
Author(s): Hieu DT, Hoang NM 
Source: PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 243 Issue: 2 Pages: 277-285 
Published: DEC 2009 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
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2. Title: A sufficient condition for a set of calibrated surfaces to be area-minimizing under 
diffeomorphisms 
Author(s): Hieu DT 
Source: ARCHIV DER MATHEMATIK Volume: 85 Issue: 5 Pages: 481-484 Published: NOV 
2005 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher Springer Verlag 

Danh thật: PGS dỏm 

Giới thiệu bởi algebra.algebra, www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623555175538/ 

Thông tin (bởi algebra.algebra): PGS dỏm Đoàn Thế Hiếu là học trò của GS kém-chưa giải được 
bài toán Pờ-La-To tổng quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-La-To để được vinh danh Đào 
Trọng Thi. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tuan Ngoc@ says: 

Thầy là “GS kém-chưa giải được bài toán Pờ-La-To tổng quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-
La-To để được vinh danh Đào Trọng Thi” thì sản phẩm đào tạo là PGS dỏm Đoàn Thế Hiếu thì 
nghe cũng hợp lí. 

Nghe nói ông Nguyễn Thiện Nhân phát động phong trào vài ngàn tiến sĩ …… rồi đây sẽ ra sao? 

Đọc các bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn mới thấy ở các nước đâu cần phải mang cái áo giám 
“GS, PGS” nhưng lại “dỏm” đâu. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
algebra.algebra says: 

Cảm ơn Hội đồng đã ưu ái ứng cử viên mà em giới thiệu. Mới hỏi mấy anh bạn ở Viện toán, họ 
cũng bảo hiện tại thầy Hiếu chỉ có 2 thôi. Chắc tại em lỡ công bố thông tin mật, thầy Hiếu là học 
trò của ông: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050 / 

nên Hội đồng “thông qua” ngay. 

Thầy Hiếu “nổ” nhiều quá, mà còn cấm bọn em vào đây xem mấy GS dỏm nữa, nên em tò mò và 
nay mới biết thầy Hiểu cũng dỏm. Trước đây em có vào wép của thầy ấy, thấy có mấy bài trên 
tạp chí của Việt Nam mà GS kém Đào Trọng Thi ở trong ban biên tập. Trời! Thì ra là thế! 

Vừa rồi nghe thầy Hiếu trúng giải “nghiên cứu khoa học”: 
www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 63, 



bây giờ xem lại em thấy “sợ” mấy ông thầy này quá. Kiểu này thì không biết thầy Hiếu đào tạo 
ra tiến sĩ loại gì đây. Có 2 bài ISI, chưa thấy ai quan tâm mà được đề tài nghiên cứu thì không 
biết “bằng cách” nào nhỉ? Cũng có khi thầy Hiếu đang làm mấy công trình “không râu ria” cở 
tầm bác Ngô Bảo Châu? (mà các bác gọi là “ăn theo” đó!!) 

Thật ra mấy ông ở đây có tiến sĩ là cũng ngon rồi. GS, PGS là các chức danh cho những người 
có khả năng nghiên cứu nghiêm túc, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có chất lượng. Thật không hiểu họ 
mang mấy cái danh dỏm này để làm gì? Có thể vì tiền và cả vì danh, vì em nghe nói lương PGS 
cao hơn tiến sĩ, lương GS cao hơn PGS… Kiểu này chỉ buồn cho nhà nước phải trả nhiều tiền 
cho mấy ông dỏm thôi. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Mấy bác xem lại coi. Hình như bác Hiếu có một bài trên KODAI MATHEMATICAL 
JOURNAL hay sao ấy? 

Thật ra học trò của Gs kém mà chịu nghiên cứu nghiêm túc thì cũng giỏi lên được, còn làm việc 
không nghiêm túc thì “cơm lại chấm cơm”. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
sieu_giaosu says: 

@ Các Bác: Để khách quan hơn xin các Bác xem Impact Factor của tờ báo PACIFIC JOURNAL 
OF MATHEMATICS chỉ là 0.348 (tính theo năm 2009) . Còn tờ báo: ARCHIV DER 
MATHEMATIK thì IP là 0.17 
Hehehe, nhưng hai bài này đến nay chưa ai citation gì cả. 
Ref: 1) www.icmc.sc.usp.br/~andcarva/jourclass.html 
2) www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25761& tip=sid&a… 

Để công minh hơn, tạm liệt vào hạng trung trung, có vẫn còn hơn không. Đề nghị các bác nhẹ 
tay, xét vào dạng có “Nhân thân tốt” ạ. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
NCS dỏm Đỗ Đức Hạnh – Thầy bói mù [deleted] says: 

Bác Hội Viên.Hội Toán Học chính xác. PGS dỏm Đoàn Thế Hiếu có một bài trên KODAI 
MATHEMATICAL JOURNAL vào năm 1998: 

Doan The Hieu Decomposition of a $k$-covector with respect to a vector and computing its 
comass. Kodai Math. J. 21 (1998), no. 2, 125–137. 

Để rõ việc tại sao bài này không phải là ISI, bác xem thảo luận ở GS kém Đào Trọng Thi: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050 / 



Việc PGS dỏm Hiếu có 2 bài ISI mà “trúng giải” đề tài cơ bản thì phải nên xem lại. Cũng có thể 
ông ấy đã gian dối khi liệt kê số bài ISI để lừa Hội đồng, cũng có thể ông này không hiểu thế nào 
là một bài ISI, cuối cùng là vì một lí do “tế nhị” nào đó? 

Theo các bác, đâu là sự thật hay động cơ phía sau trong vụ này? 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
yeukhoahoc says: 

Vừa rồi trong việc xét tài trợ các đề tài NAFOSTED cũng có nhiều điều chưa rõ ràng lắm. PGS 
Đoàn Thế Hiếu có ít bài SCI, SCIE so với nhiều ứng viên khác và còn thuộc dạng “nghi ngờ về 
khả năng công bố quốc tế” nhưng không hiểu sao đề tài của họ lại được duyệt. Đề nghị các 
Editors vui lòng điều tra giúp, liệu họ có được các “quý nhơn phù trợ” không ? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Bác vui lòng chuyển đề nghị của bác vào mục Q & A, hoặc Giới thiệu ứng viên kém. 
Sau khi xét thêm ông Thuyết, tham chiếu lại Quy định của Quỹ, so sánh với các ứng viên 
khác,…. thì mọi người có thể tự thấy được câu trả lời. 

www.flickr.com/groups/giaosudom/ 

Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 



PGS dỏm cấp 2 Lê Anh Vũ – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh: 
Bộ môn Hình học, Khoa Toán-Tin học, 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 2 

1. Title: The topology of foliations formed by the generic K-orbits of a subclass of the 
indecomposable MD5-groups 
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Author(s): Vu LA, Hoa DQ 
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS Volume: 52 Issue: 2 Pages: 351-
360 Published: FEB 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher Springer Verlag 
2. Title: ON THE STRUCTURE OF THE C-ASTERISK-ALGEBRA OF THE FOLIATION 
FORMED BY THE K-ORBITS OF MAXIMAL DIMENSION OF THE REAL DIAMOND 
GROUP 
Author(s): VU LA 
Source: JOURNAL OF OPERATOR THEORY Volume: 24 Issue: 2 Pages: 227-238 Published: 
FAL 1990 
Times Cited: 2 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor Hoa1960  

* Recommended by 3rd Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Tên đầy đủ: Lê Anh Vũ 
- Chuyên môn: Hình học 
- Chức danh: PGS. TS 
- Công bố ISI: 0?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ: Bộ môn Hình học, Khoa Toán-Tin học, ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh 
- E-mail: leanhvu@hcmup.edu.vn 

Hình trong trang sau: 

www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/pierre/hinhan h.htm 

JIPV@: Under review. Who is BXH or LAV ? 

Trong 9 tấm ảnh ở trong: 
www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/pierre/hinhan h.htm 
1/ Tấm hình thứ ba với dòng chú thích: “Nghe giảng”, người ngồi hàng đầu khoanh tay là Lê 
Anh Vũ. 
2/ Tấm hình thứ năm với dòng chú thích: “ GS. Pierre Cartier trao đổi với PGS. Bùi Xuân Hải 
và PGS. Lê Anh Vũ”, người đang nói chuyện với GS. Pierre Cartier là PGS. Bùi Xuân Hải, 
người còn lại (đúng bên trái của PGS. Bùi Xuân Hải) là PGS Lê Anh Vũ. 
 
============================================ ========= 

http://www.math.hcmuns.edu.vn/%7Ealgebra/pierre/hinhanh.htm�
http://www.math.hcmuns.edu.vn/%7Ealgebra/pierre/hinhanh.htm�


JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Editorial Board quyết định kỷ luật Editor Hoa1960, hình thức: phạt 100.000 vnđ (tự nộp 
vào một quỹ từ thiện gần nhất, và báo cáo lại cho JIPV trước ngày 30/6/2010, nếu “trên 
bảo dưới không nghe” thì Editor sẽ bị loại khỏi the Board, nghiêm cấm mọi hình thức chạy 
chọt) , lí do: bài viết bị sai cơ bản. 

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Posted 4 hours ago. ( permalink ) 
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======================= 

 



PGS dỏm cấp 2 Lê Hoàn Hoá – ĐHSP TPHCM: Trưởng BM 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 2 

Danh thật: PGS dỏm 

Giới thiệu: Hoa1950 www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 

==============bài ISI ============================== 

1. Title: ON A FIXED-POINT THEOREM OF KRASNOSELSKII AND TRIANGLE 
CONTRACTIVE OPERATORS 
Author(s): ANG DD, HOA LH 
Source: FUNDAMENTA MATHEMATICAE Volume: 120 Issue: 1 Pages: 77-98 Published: 
1984 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: TRIANGLE CONTRACTIVE OPERATORS IN HILBERT SPACES 
Author(s): ANG DD, HOA LH 
Source: MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL 
SOCIETY Volume: 85 Issue: JAN Pages: 17-20 Published: 1979 
Times Cited: 3 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
========================================== 
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PGS dỏm cấp 2 Lê Văn Việt Mẫn – Trường Đại học Bách 
Khoa TPHCM: Chủ nhiệm Bộ môn 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 2 

1. Title: Microbial protease or yeast extract – Alternative additions for improvement of 
fermentation performance and quality of beer brewed with a high rice content 
Author(s): Le Van VM, Strehaiano P, Nguyen DL, et al. 
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF BREWING CHEMISTS Volume: 59 
Issue: 1 Pages: 10-16 Published: 2001 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 

2. Title: Application of ultrasound in grape mash treatment in juice processing 
Author(s): Lieu LN, Le VVM 
Source: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 17 Issue: 1 Pages: 273-279 Published: 
JAN 2010 
Times Cited: 0 
Author(s): Lieu LN (Lieu, Le Ngoc), Le VVM (Le, Van Viet Man) 

Danh thật: PGS dỏm 

Submitted by Editor inhainha 

Checked by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn, khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L 
yLichNhaKhoa… 

Trường/viện: Trường Đại học Bách Khoa 
Phòng/Khoa: Khoa Kỹ thuật hóa học 
Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm 
ISI: 4 
lvvman@hcmut.edu.vn 

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

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=516�
http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=516�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

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

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Editorial Board quyết định kỷ luật Editor inhainha, hình thức: phạt 90.000 vnđ (tự nộp 
vào một quỹ từ thiện gần nhất, và báo cáo lại cho JIPV trước ngày 30/6/2010, nếu “trên 
bảo dưới không nghe” thì Editor sẽ bị loại khỏi the Board, nghiêm cấm mọi hình thức chạy 
chọt) , lí do: bài viết bị sai cơ bản. 

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4645104968/comment72157624023488243/�


 

inhainha says: 

Đúng là chỉ có 1 bài ISI thôi, em đếm nhầm là 4. Mà dạo này bác admin phạt khiếp quá, đi đâu 
cũng thấy phạt, em đang định lờ mà bác đòi loại khỏi the Board, hehe. Gì chứ phạt làm từ thiện 
thì em sẵn sàng thôi. 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

kiemtrahoso says: 

Xin bo sung them mot bai ISI cua ung vien, tuy nhien van dat tieu chuan ung vien cua JIPV 
Title: Application of ultrasound in grape mash treatment in juice processing 
Author(s): Lieu LN, Le VVM 
Source: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 17 Issue: 1 Pages: 273-279 Published: 
JAN 2010 
Times Cited: 0 
Author(s): Lieu LN (Lieu, Le Ngoc), Le VVM (Le, Van Viet Man) 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 7, 2010 lúc 4:21 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

3 phản hồi tới “PGS dỏm cấp 2 Lê Văn Việt Mẫn – Trường Đại học Bách Khoa 
TPHCM: Chủ nhiệm Bộ môn” 

1. Nam Nguyen đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:50 sáng  

Xin hãy thận trọng hơn khi ết luận về PGS.LVVM, tôi đã tìm thấy nhiều bài báo quốc tế 
của anh Mẫn, như liệt kê bên dưới (trong Scopus): 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4645104968/comment72157624056366939/�
http://www.flickr.com/photos/50709465@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4645104968/comment72157624200894690/�
http://vi.wordpress.com/tag/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/trackback/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/comment-page-1/#comment-1139�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/50709465@N08/�


Effect of Tween 80 and ergosterol supplementation on fermentation performance of the 
immobilized yeast in high gravity brewing Tran, Q.H., Nguyen, T.T., Le, V.V.M., 
Hoang, K.A. 2010 International Food Research Journal 17 (2), pp. 309-318 Citation: 0 

Using fed-batch fermentation in high-gravity brewing: Effects of nutritional 
supplementation on yeast fermentation performance Vu, T.K.L., Le, V.V.M. 2010 
International Food Research Journal 17 (1), pp. 117-126 Citation: 0 

Application of ultrasound in grape mash treatment in juice processing Lieu, L.N., Le, 
V.V.M. 2010 Ultrasonics Sonochemistry 17 (1), pp. 273-279 Citation: 0 

Optimization of Saccharomyces cerevisiae immobilization in bacterial cellulose by 
‘adsorption- Incubation’ method Nguyen, D.N., Ton, N.M.N., Le, V.V.M. 2009 
International Food Research Journal 16 (1) Citation: 0 

Purification of endopolygalacturonase from submerged culture of Aspergillus awamori 
L1 using a two-step procedure: Enzyme precipitation and gel filtration Ngo, L.T.A., 
Pham, T.L., Le, V.V.M. 2008 International Food Research Journal 15 (2), pp. 135-140 
Citation: 1 

Biochemical studies on the immobilization of the enzyme invertase (EC.3.2.1.26) in 
alginate gel and its kinetics Vu, T.K.H., Le, V.V.M. 2008 ASEAN Food Journal 15 (1), 
pp. 73-78 Citation: 0 

Trả lời  

o chim_nhon đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:45 sáng  

Cảm ơn bác đã phản biện. 

Bác tìm thấy 5 bài mới, bài còn lại đã được các Editors tìm ra trước đó rồi. 
1. Effect of Tween 80 and ergosterol supplementation on fermentation 
performance of the immobilized yeast in high gravity brewing 
Tran, Q.H., Nguyen, T.T., Le, V.V.M., Hoang, K.A. 2010 International Food 
Research Journal 17 (2), pp. 309-318 Citation: 0 

2. Using fed-batch fermentation in high-gravity brewing: Effects of nutritional 
supplementation on yeast fermentation performance 
Vu, T.K.L., Le, V.V.M. 2010 International Food Research Journal 17 (1), pp. 
117-126 Citation: 0 

3. Optimization of Saccharomyces cerevisiae immobilization in bacterial cellulose 
by ‘adsorption- Incubation’ method 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/?replytocom=1139#respond�
http://chimnhon.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-le-van-vi%e1%bb%87t-m%e1%ba%abn/comment-page-1/#comment-1141�


Nguyen, D.N., Ton, N.M.N., Le, V.V.M. 2009 International Food Research 
Journal 16 (1) Citation: 0 

4. Purification of endopolygalacturonase from submerged culture of Aspergillus 
awamori L1 using a two-step procedure: Enzyme precipitation and gel filtration 
Ngo, L.T.A., Pham, T.L., Le, V.V.M. 2008 International Food Research Journal 
15 (2), pp. 135-140 Citation: 1 

5. Biochemical studies on the immobilization of the enzyme invertase 
(EC.3.2.1.26) in alginate gel and its kinetics 
Vu, T.K.H., Le, V.V.M. 2008 ASEAN Food Journal 15 (1), pp. 73-78 Citation: 0 

Trong 5 bài này có 4 bài từ tạp chí International Food Research Journal, 1 bài từ 
tạp chí ASEAN Food Journal. Rất đáng tiếc là 2 tạp chí của Malaysia này đều 
không được công nhận là ISI, theo kết quá tìm kiếm của tôi từ ISI và SCI/SCIE 

Nguồn: 
ISI/JCR: http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR 
SCI : http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K 
SCIE: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D 

Chính vì lý do đó, các Editor đã ko tìm được trong Web of Science những bài bác 
tìm ở scopus. Chú ý là Scopus lưu cả những bài báo conference, journal. 

Tham khảo thêm: 
Mặc dù 2 tạp chí này tìm thấy trên SCImago Journal, nhưng có lẽ không phải là 
ISI 

International Food Research Journal 
Country: Malaysia 
Subject Area: Agricultural and Biological Sciences 
Subject Category: Food Science 
Publisher: Universiti Putra Malaysia. Publication type: Journals. ISSN: 19854668 
Coverage: 2008-2009 
H Index: 2 

ASEAN Food Journal 
Country: Malaysia 
Subject Area: Agricultural and Biological Sciences 
Subject Category: Food Science 
Publisher: Asean Food Handling Bureau. Publication type: Journals. ISSN: 
01277324 
Coverage: 2007-2009 
H Index: 2 

Nguồn: http://www.scimagojr.com/index.php 

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR�
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K�
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D�
http://www.scimagojr.com/index.php�


Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 17, 2010 lúc 6:49 sáng  

International Food Research Journal[1] và ASEAN Food Journal[2] đều là những 
tạp chí của Malaysia và đều không được ISI công nhận. Nếu không được ISI công 
nhận thì tạp chí của Malaysia có hơn gì tạp chí trong nước đâu bạn? Nếu vậy thì 
nộp tạp chí trong nước cho nó lành nhé.  

[1] http://www.ifrj.upm.edu.my/ 
[2] http://www.nzdl.org/fast-cgi-bin/library?e=d-00000-00—off-0fi1998–00-0–0-
10-0—0—0prompt-10—4——-0-1l–11-en-50—20-help—00-0-1-00-0-0-11-1-
0utfZz-8-00&a=d&c=fi1998&cl=CL1.1&d=HASH704a50ca09ba84611a63b9 

Trả lời  
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PGS dỏm cấp 2 Nguyễn Chánh Tú – ĐHSP Huế, ĐH Đông 
Á: Ủy viên Hội Đồng Khoa Học ĐH Đông Á, 
PGS ĐHSP Huế 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-nguy%e1%bb%85n-chanh-tu/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-nguy%e1%bb%85n-chanh-tu/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-d%e1%bb%8fm-c%e1%ba%a5p-2-nguy%e1%bb%85n-chanh-tu/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�


 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 2 

* Danh thật: PGS dỏm cấp 2 

* Submitted by Editor Hội Viên.Hội Toán Học 

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

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


Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Kính gửi JIPV xét dỏm cho vị PGS sau: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Chánh Tú 
- Chuyên môn: Toán 
- Chức danh: PGS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 2 

MR2522923 (2010f:14041) Nguyen, Chanh Tu Configuration spaces of non-singular cubic 
surfaces with Eckardt points. Kyushu J. Math. 63 (2009), no. 1, 83–101. (Reviewer: I. 
Dolgachev) 14J25 (14J10) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

MR2183580 Audoubert, Benoˆıt; Nguyen, Tu Chanh; Oka, Mutsuo On Alexander polynomials 
of torus curves. J. Math. Soc. Japan 57 (2005), no. 4, 935–957. 32S55 (14H20 57M27) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Ủy viên Hội Đồng Khoa Học ĐH Đông Á, PGS ĐHSP Huế 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): Tôi thấy PGS Tú có công bố khoa học hạn chế, nhưng sao được nhiều 
đề tài này nọ: Cấp Bộ, Qũy Nafosted? www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid= 63 

www.donga.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=RX 1A/UHVQ0Q=&a… 

sites.google.com/site/nctu20062/ 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tunc@donga.edu.vn, nctu2000@gmail.com, 
nctu2000@yahoo.com 

Tôi lo sợ rằng ứng viên xoá hình ảnh phi tang nên tôi có lưu lại: 
www.flickr.com/photos/48868034@N08/4673630432 / 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.nafosted.gov.vn/index.php?mid=41&cid=63�
http://www.donga.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=RX1A/UHVQ0Q=&tabid=438�
http://sites.google.com/site/nctu20062/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/4673630432/�


Kính mong sự xem xét của JIPV. Xin cảm ơn. 
============================================ ========== 
JIPV@: Under review 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 2, not top. Accept. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Đề nghị JIPV xem lại bài này: 
MR2522923 (2010f:14041) Nguyen, Chanh Tu Configuration spaces of non-singular cubic 
surfaces with Eckardt points. Kyushu J. Math. 63 (2009), no. 1, 83–101. (Reviewer: I. 
Dolgachev) 14J25 (14J10) 

Theo kiểm tra của tôi thì bài này không được cover trong ISI. Có 1 điều lạ là 190 trang đầu tiên 
của ấn phẩm năm 2009 đã không được ISI cover: 
1. Title: TOPOLOGICAL PRESSURE OF THE SET OF GENERIC POINTS FOR Z(d)-
ACTIONS 
Author(s): Yamamoto K 
Source: KYUSHU JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 63 Issue: 2 Pages: 191-208 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
2. Title: ZETA POLYNOMIALS OF TYPE IV CODES OVER RINGS OF ORDER FOUR 
Author(s): Nocon EG 
Source: KYUSHU JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 63 Issue: 2 Pages: 209-237 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
3. Title: TRIVIALITY OF A 2-KNOT WITH ONE OR TWO SHEETS 
Author(s): Satoh S 
Source: KYUSHU JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 63 Issue: 2 Pages: 239-252 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 
4. Title: FUCHSIAN INITIAL VALUE PROBLEM ON THE COMPLEX PROJECTIVE 
PLANE WITH HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS AS DATA ALONG A LINE 
Author(s): Tsutsui T 
Source: KYUSHU JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 63 Issue: 2 Pages: 253-268 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
Context Sensitive Links 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693153530/comment72157624132954529/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


5. Title: HOROCYCLIC SURFACES IN HYPERBOLIC 3-SPACE 
Author(s): Takizawa C, Tsukada K 
Source: KYUSHU JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 63 Issue: 2 Pages: 269-284 
Published: SEP 2009 
Times Cited: 0 
… 

TS học ở Tây về mà sao trình độ yếu kém thế này! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Đã kiểm tra theo phát hiện của Editor inhainha. Kết quả đúng như Editor 
inhainha nêu. JIPV đã yêu cầu 4th Managing Editor giải trình vấn đề này. Cảm ơn Editor 
inhainha đã góp ý kịp thời.  
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

hoahuongduong1 says: 

Dạo quanh một vòng Tạp chí, thấy mấy bác làm việc rầm rộ quá. Một vài trường hợp, theo tôi, 
cần hiểu và đánh giá linh họat, “có tình có lý” hơn, Trường hợp bác Tú, tôi góp thêm các thông 
tin, xem như là một phản biện vậy. 
Về các bài báo, tôi search trên MathSciNet, thấy có những bài sau đây, phù hợp với mấy cái CV 
của bác Tú tại các link đã chỉ ra. 

[1] Nguyen Chanh Tu. Non-singular cubic surfaces with star points. Vietnam J. Math. 29 (2001), 
no. 3, 287–292. MR1933910 (2003i:14068) Add to clipboard 
[2] Ishikawa, Masaharu; Tu Chanh Nguyen; Oka, Mutsuo. On topological types of reduced 
sextics. Kodai Math. J. 27 (2004), no. 3, 237–260. MR2100921 (2005j:14033) Add to clipboard 
[3] Nguyen, Chanh Tu. On boundaries of moduli spaces of non-singular cubic surfaces with star 
points. Kodai Math. J. 27 (2004), no. 1, 57–73. MR2042791 (2004m:14072) Add to clipboard 
[4] Audoubert, Benoˆıt; Nguyen, Tu Chanh; Oka, Mutsuo. On Alexander polynomials of torus 
curves. J. Math. Soc. Japan 57 (2005), no. 4, 935–957. MR2183580 Add to clipboard 
[5] Audoubert, Benoˆıt; Nguyen, Tu Chanh; Oka, Mutsuo. Erratum to: “On Alexander 
polynomials of torus curves” [J. Math. Soc. Japan 57 (2005), no. 4, 935--957; MR2183580]. J. 
Math. Soc. Japan 59 (2007), no. 3, 911–912. MR2344834 Add to clipboard 
[6] Tu, Nguyen Chanh. On semi-stable, singular cubic surfaces. Singularités Franco-Japonaises, 
373–389, Sémin. Congr., 10, Soc. Math. France, Paris, 2005. MR2145966 (2006c:14060) Add to 
clipboard 
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[7] Nguyen, Chanh Tu. Configuration spaces of non-singular cubic surfaces with Eckardt points. 
Kyushu J. Math. 63 (2009), no. 1, 83–101. MR2522923 (2010f:14041) Add to clipboard 

Trong những bài đó, các bài [2], [3], [4], [5],[7] đăng trên các tạp chí thuộc ISI. Ngoài 2 bài các 
bác đã chỉ ra, 2 bài trên Kodai J. of Maths của bác Tú năm 2004 ko được tính theo luật của các 
bác vì Kodai được ISI năm 2008. Theo tôi, các Bác có thể linh hoạt những trường hợp như thế vì 
tôi ko thấy sự khác biệt về chất lượng để “phân biệt đối xử” khi 1 bài nếu đăng ở đó năm 2004 
thì ko được tính còn đăng năm 2008 thì được tính ISI. Riêng bài [6] đăng trên Sémin. Congr., 10, 
Soc. Math. France, Paris, 2005. MR2145966 (2006c:14060) thì ko có trong list của ISI. Tôi có 
hỏi 1 số GS ngành toán và vào trang web của Hội toán học Pháp, được biết những Prooceedings 
của series smf4.emath.fr/en/Publications/SeminairesCongr es/ này được in thành sách sau khi 
được phản biện rất kỹ càng như những bài trên journals. Dĩ nhiên các bác ko chấp nhận những gì 
ngoài list ISI nhưng tôi nghĩ về mặt đóng góp cho khoa học, với những người làm toán trong 
nước thì như vậy cũng là đáng quý. 

Với 7 bài được điểm trên MathSciNet như trên, việc bác Tú được 02 đề tài cấp Bộ từ 2005 đến 
nay, theo tôi là phù hợp với tiêu chuẩn đã và đang được chấp nhận tại Việt Nam. Các bác có thể 
tham khảo ở tất cả các trường ĐHVN, mỗi đề tài cấp Bộ xem như đạt yêu cầu nếu có 01 paper 
đăng trên tạp chí chuyên ngành, cỡ như Vietnam J. Math là quá OK. Còn đề tài Nafosted, tham 
khảo các GS trong hội đồng, điều kiện cần là phải có ít nhất 1 bài trên ISI trong 5 năm gần nhất. 
Theo tiêu chuẩn đó, bác Tú đạt yêu cầu. Chính vì vậy, đề tài bác Tú xếp trung bình trong danh 
sách các đề tài được tài trợ www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693153530 /. Tôi ko thấy 
có gì mà các bác viết “có nghi vấn liên quan đề tài cấp Bộ, Quỹ Nafosted” cả. 

Vài dòng cho các bác. Mặc dù cảm kích trước tấm lòng của các bác với khoa học nước nhà, 
nhưng cũng cần “cân lên đặt xuống” trong một số trường hợp. Không nên đơn thuần nhìn môi 
trường khoa học trong nước bằng góc nhìn lý tưởng từ các nước phát triển. Tôi tôn trọng những 
tiêu chuẩn các bác đưa ra, nhưng cũng muốn các bác hiểu rằng trình độ chung trong 1 nền khoa 
học có tiêu chuẩn thấp so với thế giới khác với sự gian dối và chạy chọt. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Về việc “nghi vấn” là do Editor đề nghị cho biết….., nhưng JIPV chưa có thông 
tin đầy đủ và thấy công bố của ứng viên yếu quá nên có ghi “nghi vấn”. Mời bác xem danh 
sách này để thấy ứng viên này yếu như thế nào: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/. 

Thứ nhất, JIPV chấp nhận phản biện của bác về “nghi vấn”: JIPV đã xoá. 

Thứ hai, liên quan đến công trình của ứng viên mà bác đã có những nhận định chưa đúng: 
JIPV đã yêu cầu Editor gửi bài và một Editor khác có phản hồi với phản biện của bác. 
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JIPV xin cảm ơn bác đã gửi phản biện đúng quy định. 
 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ngoài ra, bác phát biểu “Không nên đơn thuần nhìn môi trường khoa học trong nước bằng 
góc nhìn lý tưởng từ các nước phát triển.” JIPV nhận thấy rằng bác đã có cái nhìn không 
khách quan và chưa tìm hiểu rõ ràng về JIPV. Đề nghị bác: (1) Edit, (2) Giải thích rõ. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

@hoahuongduong1: 

Về MathScinet và ISI, mọi người đã bàn nhiều, không biết bạn đã xem chưa: 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4397456050 /in/set-7215… 

www.flickr.com/photos/47624590@N04/4524052553 /in/set-7215… 

Do đó tôi xin miễn tranh luận với bạn về vấn đề này. 

Về đề tài Bộ,…..: tôi thấy không đáng để bàn vì đó là cách “làm ăn” của nhiều người. Bàn công 
bố quốc tế thì sẽ rõ hơn. 

Về tiêu chuẩn, tôi nghĩ bạn chưa đọc hết về JIPV. Mời bạn chịu khó đọc thêm về JIPV để hiểu 
thêm về tiêu chuẩn cho GS dỏm. Bạn phán “góc nhìn lý tưởng từ các nước phát triển” làm tôi rất 
buồn vì người làm khoa học không thể phát biểu vu vơ và cảm tính như thế. Cách mà bạn có thể 
làm là trích tiêu chuẩn của JIPV và phân tích cái hay cái dỡ của nó để mọi người sáng mắt ra. 

Nếu bạn xem cái dưới đây cũng là công trình thì tôi đành chịu, và tôi hy vọng bạn chưa phải là 
tiến sĩ (hoàn toàn không chụp mũ, chỉ dựa vào công việc, nhưng điều này không quan trọng): 

[5] Audoubert, Benoˆıt; Nguyen, Tu Chanh; Oka, Mutsuo. Erratum to: “On Alexander 
polynomials of torus curves” [J. Math. Soc. Japan 57 (2005), no. 4, 935--957; MR2183580]. J. 
Math. Soc. Japan 59 (2007), no. 3, 911–912. MR2344834 Add to clipboard 
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Còn về việc công nhận bài ISI hay không là phải theo chuẩn quốc tế, không thể tự tiện phán 
được. Nhưng ai thích thế thì cứ tự nhiên. 

@ JIPV, inhainha: Chính xác là bài này không được WS liệt kê, nhưng tôi thấy tạp chí này được 
liệt kê trước 2009 nên tôi nghĩ có sự thiếu sót: 

MR2522923 (2010f:14041) Nguyen, Chanh Tu Configuration spaces of non-singular cubic 
surfaces with Eckardt points. Kyushu J. Math. 63 (2009), no. 1, 83–101. (Reviewer: I. 
Dolgachev) 14J25 (14J10) 
PDF Doc Del Clipboard Journal Article 

Xin cảm ơn JIPV, các bác và bạn hoahuongduong1. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV@: Ý kiến của 4th Managing Editor và Editor gửi bài về công trình không được ISI 
list giống nhau. JIPV công nhận bài 

Nguyen, Chanh Tu Configuration spaces of non-singular cubic surfaces with Eckardt 
points. Kyushu J. Math. 63 (2009), no. 1, 83–101. 

là bài ISI. 

====================================================================
========================= 
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PGS dỏm cấp 2 Nguyễn Đình Phư – – ĐHKHTN TPHCM 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 2 

Danh thật: PGS dỏm 
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Giới thiệu: Hoa1950 www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 

Thông tin từ ngừơi giới thiệu: Ông nầy còn biết dùng NHÂN ĐIỆN để tự chữa bệnh cho 
mình và chữa bệnh cho người khác không cần thuốc men gì cả (JIPV chưa kiểm chứng thông 
tin này). 

==============bài ISI ============================== 

1. Title: Stability criteria for set control differential equations 
Author(s): Phu ND, Quang LT, Tung TT 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 69 
Issue: 11 Pages: 3715-3721 Published: DEC 1 2008 
Times Cited: 1 
View full text from the publisher 
2. Title: Some results on sheaf-solutions of sheaf set control problems 
Author(s): Phu ND, Tung TT 
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS Volume: 67 
Issue: 5 Pages: 1309-1315 Published: SEP 1 2007 
Times Cited: 2 
View full text from the publisher 
========================================== 

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 

2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 
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Các bài dưới đây có đề cập đến Ông NĐP dùng NHÂN ĐIỆN để tự chữa bệnh cho mình và chữa 
bệnh cho người khác không cần thuốc men gì cả. 

ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2005/07/3b9b2763/ 

vn.360plus.yahoo.com/nangluongsinhhocdanang/a rticle?mid=3… 
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PGS dỏm cấp 3 Bùi Thế Duy, trưởng khoa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 3 

Danh thật: PGS dỏm 

(Xin cảm ơn bác dong_a_01 đã phát hiện PGS dỏm Duy có 3 bài ISI) 

Web của nhà khoa học dỏm: www.coltech.vnu.edu.vn/~duybt/ 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Thông tin ca tụng: 

mobi.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?Articl eID=348995&a… 

Phó giáo sư 31 tuổi: học xong về nước ngay 
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TT – 26 tuổi trở thành tiến sĩ và 31 tuổi được công nhận chức danh phó giáo sư, Bùi Thế Duy – 
chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) – mang đến niềm 
tin cho nhiều người trẻ tuổi VN. 

PGS Bùi Thế Duy – Ảnh: Vĩnh Hà 

Là một trong những cựu học sinh dự thi Olympic quốc tế về tin học, thành tích học tập xuất sắc, 
tương lai rộng mở, trước khi sang Úc du học, Bùi Thế Duy đã công bố với bạn bè như đinh đóng 
cột: “Học xong trở về nước ngay”. 

Người của thế hệ dấn thân 

Rất nhiều bạn bè Duy đã xem đó là tuyên bố bốc đồng. Duy học xong ĐH và xong gần hết 
chương trình cao học chỉ trong ba năm. Khoảng thời gian này, có những lúc Duy phải hoàn thành 
số tín chỉ gấp ba bình thường. Anh là một trong những sinh viên được phép chuyển tiếp nghiên 
cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Hà Lan năm 26 tuổi. 

“Phải dám làm “chuột bạch”, cộng thêm một chút may mắn” 

PGS Bùi Thế Duy 
Ngay năm đó, Bùi Thế Duy trở về nước và chọn con đường trở thành giảng viên ĐH, tiếp tục 
nghiên cứu khoa học – một sự lựa chọn mà Duy nói “giải thích lý do sẽ khó ai tin tôi”, vì đó là 
con đường nhiều gập ghềnh, không thể mang lại một đời sống dư dả ở VN thời điểm đó. 

Năm năm trở về, Duy là một trong số ít nhà khoa học trẻ VN lao vào nghiên cứu những đề tài 
liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy tính, trong đó có cả khía cạnh tâm lý học và trí 
tuệ nhân tạo, đồ họa máy tính…Nhiều công trình nghiên cứu của anh được biết đến như “Xây 
dựng các khuôn mặt nói tiếng Việt phục vụ cho tương tác người – máy” năm 2005-2006, 
“Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị giám sát tình trạng bệnh nhân” năm 2006. Năm 2008, anh 
được trao giải thưởng nhà khoa học trẻ cấp quốc gia. 

Không thể chờ có môi trường tốt mới trở về 

Trong khoảng thời gian không dài từ khi trở về nước, Duy là một trong những người tích cực gây 
dựng đội ngũ khoa học trẻ, bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế về tin học, thi lập trình 
viên quốc tế. Năm 2004, Trường ĐH Công nghệ chỉ có Duy và một người trẻ tuổi nữa trở về. 
Trên anh, đội ngũ giảng viên hầu hết ở thế hệ 5X, thế hệ 6X không có. 

Duy ví mình là “chuột bạch” vì anh đã lựa chọn liều lĩnh và khá mạo hiểm khi không chắc chắn 
môi trường VN có tiếp nhận những người trẻ tuổi trở về hay không. Có rất nhiều trở ngại, khó 
khăn khiến nhiều người đồng lứa với Duy nghi ngại và không muốn trở về. 

Bùi Thế Duy tâm sự: “Tôi cũng phải trải qua những khó khăn khi trẻ nên chưa được tin tưởng, 
khi điều kiện làm việc không thuận lợi. Nhưng tôi nghĩ khi người ta chưa tin mình thì mình 
không thể ngồi đó ta thán mà phải chứng minh cho người ta thấy mình đáng được tin. Còn môi 
trường làm việc, nếu ai cũng chờ có môi trường tốt mới trở về thì sẽ không bao giờ có. Vì phải 



dám dấn thân, phải trở về và đề đạt nhu cầu, nguyện vọng thì mới mong được đáp ứng, và môi 
trường làm việc mới có cơ hội cải thiện”. 

Sau Bùi Thế Duy, khoảng hai năm trở lại đây đã có hàng loạt người trẻ tuổi trở về sau khi là tiến 
sĩ ở nước ngoài. Riêng ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ có khoảng 20 tiến sĩ 
trẻ tuổi. 

Quy tụ những người trẻ 

Nhiều sinh viên ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp ĐH đã được PGS Bùi Thế Duy mời về, tạo 
điều kiện để cùng nghiên cứu, làm việc. Sau này trong số đó có những người tiếp tục đi học ở 
nước ngoài đã trở thành cầu nối cho Duy liên hệ với cộng đồng du học sinh, các nhà khoa học trẻ 
ở nước ngoài. 

Duy cho biết: “Tôi luôn mong muốn và không ngừng cố gắng quy tụ những người trẻ tuổi có thế 
mạnh khác nhau, trên tinh thần đoàn kết, học hỏi. Tôi nghĩ sự khác biệt lớn được làm nên bằng 
những thay đổi nhỏ. Vì thế, bây giờ tôi chỉ phấn đấu để có những sự thay đổi nhỏ bằng những 
việc làm cụ thể trong hành trình nghiên cứu, giảng dạy”. 

TRỊNH VĨNH HÀ 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

xuantung1010 says: 

Trường hợp này có lẽ nên thận trọng hơn. Chả lẽ sách chuyên khảo và hội thảo chuyên ngành 
không có giá trị gì sao? 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

dong_a_01 says: 

Tôi thấy các bác tra bài báo trên SCIE không chính xác. Tôi tra được Bùi Thế Duy có 03 bài báo 
trên SCIE, tuy 2 bài thuộc dạng Proceedings Paper, cụ thể như dưới đây. Tôi thấy dù sao cũng 
nên cẩn trọng khi tra trước khi phán rằng không có bài nào. 

1. Author(s): Bui TD, Heylen D, Poel M, Nijholt A 
Editor(s): Jarke M; Koehler J; Lakemeyer G 
Source: KI2002: ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PROCEEDINGS Book 
Series: LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Volume: 2479 Pages: 129-143 
Published: 2002 
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Times Cited: 3 References: 11 Citation MapCitation Map 
Abstract: We propose ParleE, a quantitative, flexible and adaptive model of emotions for a 
conversational agent in a multi-agent environment capable of multimodal communication. 
ParleE appraises events based on learning and a probabilistic planning algorithm. ParleE also 
models personality and motivational states and their role in determining the way the agent 
experiences emotion. 
Document Type: Proceedings Paper 
Language: English 
E-mail Addresses: theduy@cs.utwente.nl, heylen@cs.utwente.nl, mpoel@cs.utwente.nl, 
anijholt@cs.utwente.nl 
Publisher: SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, 
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IDS Number: BY35M 
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2. Author(s): Bui TD, Heylen D, Poel M, Nijholt A 
Editor(s): Butz A; Kruger A; Olivier P 
Source: SMART GRAPHICS, PROCEEDINGS Book Series: LECTURE NOTES IN 
COMPUTER SCIENCE Volume: 2733 Pages: 251-260 Published: 2003 
Times Cited: 2 References: 21 Citation MapCitation Map 
Abstract: In this paper we introduce a method of exporting vector muscles from one 3D face to 
another for facial animation. Starting from a 3D face with an extended version of Waters’ linear 
muscle system, we transfer the linear muscles to a target 3D face. We also transfer the region 
division, which is used to increase the performance of the muscle as well as to control the 
animation. The human involvement is just as simple as selecting the faces which shows the most 
natural facial expressions in the animator’s view. The method allows the transfer of the 
animation to a new 3D model within a short time. The transferred muscles can then be used to 
create new animations. 
Document Type: Proceedings Paper 
Language: English 
Reprint Address: Bui, TD (reprint author), Univ Twente, Dept Comp Sci, Enschede, Netherlands 
Addresses: 
1. Univ Twente, Dept Comp Sci, Enschede, Netherlands 
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Publisher: SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, 
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IDS Number: BX36W 
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3. Author(s): Bui TD (Bui, The Duy), Nguyen LT (Nguyen, Long Thang) 
Source: IEEE SENSORS JOURNAL Volume: 7 Issue: 5-6 Pages: 707-712 Published: MAY-
JUN 2007 
Times Cited: 1 References: 23 Citation MapCitation Map 



Abstract: In this paper, we discuss the application of microelectronic mechanical system 
(MEMS) accelerometers for recognizing postures in Vietnamese Sign Language (VSL). We 
develop a similar device to the Accele Glove [6] for the recognition of VSL. In addition to the 
five sensors as in the Accele Glove, we placed one more sensor on the back of the hand to 
improve the recognition process. In addition, we use a completely different method for the 
classification process leading to very promising results. This paper concentrates on signing with 
postures, in which the user spells each word with finger signs corresponding to the letters of the 
alphabet. Therefore, we focus on the recognition of postures that represent the 23 Vietnamese-
based letters together with two postures for “space” and “punctuation.” The data obtained from 
the sensing device is transformed to relative angles between fingers and the palm. Each character 
is recognized by a fuzzy rule-based classification system, which allows the concept of vagueness 
in recognition. In addition, a set of Vietnamese spelling rules has been applied to improve the 
classification results. The recognition rate is high even when the postures are not performed 
perfectly, e.g., the finger is not bended completely or the palm is not straight. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: human computer interaction; microelectronic mechanical system (MEMS) 
sensors; sign language recognition; Vietnamese sign language (VSL) 
KeyWords Plus: TECHNOLOGY; SYSTEM 
Reprint Address: Bui, TD (reprint author), Vietnam Natl Univ, Coll Technol, Fac Informat 
Technol, Hanoi 144, Vietnam 
Addresses: 
1. Vietnam Natl Univ, Coll Technol, Fac Informat Technol, Hanoi 144, Vietnam 
2. Vietnam Natl Univ, Coll Technol, Fac Elect Engn & Telecommun, Hanoi 144, Vietnam 
E-mail Addresses: duybt@vnu.edu.vn, longnt@vnu.edu.vn 
Publisher: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, 
PISCATAWAY, NJ 08855 USA 
IDS Number: 172CB 
ISSN: 1530-437X 
DOI: 10.1109/JSEN.2007.894132 
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Linh33 says: 

Tôi biết Bùi Thế Duy khi còn học o Hà Lan, đây là NCS rất giỏi và cũng dễ dàng tìm được việc 
ở nước ngoài. Tuy nhiên lý do gì mà cậu ta về nước thì tôi không biết! 
Trong một số ngành, chẳng hạn như công nghệ thông tin, các bài ở hội nghị cũng được đánh giá 
rất cao, các bài được đăng trên IEEE cũng thuộc loại đỉnh đấy. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn các bác đã góp ý. Chúng tôi rất trân trọng những người học giỏi. Ở đây chúng tôi quan 
tâm đến khả năng nghiên cứu. Tham khảo nhiều tiên chuẩn bảo vệ tiến sĩ, tiêu chuẩn sau tiến sĩ, 
chúng tôi thấy rằng một PGS không viết nỗi 3 bài ISI thì không thể gọi là có khả năng nghiên 
cứu. Xin tham khảo trang web này: 

www.ifp.illinois.edu/~minhdo/publications/ 

Đương nhiên chúng ta không so sánh ngang bằng, chỉ cần biết nghiên cứu là được. 

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại trường hợp của anh Duy. Nhưng nếu anh chỉ có 03 cái proceedings 
được xem là có chất lượng thì chưa thể nói gì về khả năng nghiên cứu của anh. Một nghiên cứu 
sinh dễ dàng có vài bài loại như thế. 

Xin cảm ơn rất nhiều. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Đã có đính chính, cảm ơn bác dong_a_01 đã chỉ bảo. Rất mong bác tiếp tục góp ý cho các trường 
hợp khác 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

websitar says: 

Trong các trường hợp tồn nghi ví dụ như anh này hay anh Thi mà check ra số bài có thể là nhiều 
hơn số bài các bạn tưởng ban đầu, thì mình nghĩ là nên đưa ra khỏi danh sách cho đến khi có 
bằng cứ chắc chắn hơn. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Chúng tôi xét phong PGS, GS dỏm theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất 
lượng về mặt khoa học. 
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Xin nhấn mạnh “theo tiêu chuẩn trung bình của một tiến sĩ, sau tiến sĩ chất lượng về mặt khoa 
học”, chúng tôi không có tham vọng so sánh GS, PGS của ta với GS, PGS trong khu vực hay 
trên thế giới. 

Với tiêu chuẩn thấp như thế mà vẫn có hàng loạt dỏm thì cả hai phải bị lên án: Người phong và 
người đăng kí để được phong. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

bao_quoc says: 

Nói chung nước mình vẫn còn nặng tư tưởng thi cử( nghìn năm phong kiến “lều chõng đi thi”) 
nên đề cao việc học và nặng “học giỏi”.Tôi đơn cử thê này,tôi biết 2 người là anh em họ vơi 
nhau,cùng tuổi,anh ở Hà Nội và em ở Nam Định(ở xã trong quê không phải thành phố).Người 
em ở quê học chăm chỉ,ôn thi đủ nơi đủ sách vở và cuối cùng thi đỗ vào 1 trường ĐH có tiếng ở 
Hà Nội với điểm top đầu.Trong khi người anh ở Hà Nội không chú trọng ĐH ở Việt Nam,anh 
tìm lớp,trung tâm ngoại ngữ học trong lúc mà em mình ôn luyện lò ĐH.Người anh cũng đi tìm 
học bổng du học và đăng kí thi và đỗ 1 trường cao đẳng thường.Thời điểm em thi đỗ ĐH được 
bè bạn ,họ hàng ca tụng đâm kiêu sinh khinh người anh chỉ đỗ cao đẳng.Nhưng người em chả 
biết anh họ mình,sau 3 năm cấp 3 đã thành thạo nhiều ngoại ngữ dùng giao tiếp và trong học 
tập.Ngoài ra anh còn có công việc làm thêm: làm phiên dịch cho các công ty muốn đầu tư vào 
Việt Nam tại các hội thảo khi mới 19 tuổi.Sau đó anh cũng đã giành 1 học bổng du học quản trị 
bên Pháp.Và sau 7 năm : người em học Thạc sĩ chạy vạy mãi chả xin được việc,trong khi: người 
anh tốt nghiệp cử nhân có công ăn việc làm đàng hoàng và anh còng lập 1 công ty kêu gọi đầu tư 
Pháp vào VN,tất nhiên anh có vốn sống và ngoại ngữ rất lớn. 
Đấy là lúc người anh dừng bước sau tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân,ai biết anh sẽ còn thành 
công thế nào với học hàm GS nếu đi tiếp.:) 
Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta đề cao việc học giỏi,”làm Toán .Lý.Hóa để vào trường ĐH 
ngon là giỏi”quá mức gây nhầm lẫn tai hại.Phải biết là có những người không mang danh 
hiệu,học hàm gì mà vẫn làm được việc có ích,đóng góp nuôi sống xã hội.Chính việc biến suy 
nghĩ trên thành suy nghĩ bản lề khiến cho nước ta đang và sẽ có nhiều “trí thức dỏm hơn”. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tuan Ngoc@ says: 

Rất hay. Cần tài, không cần danh dỏm. Tài: làm được việc, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. 
Danh dỏm:???? 
Posted 5 months ago. ( permalink )  
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usavn says: 

“Tối qua tiến sĩ Bùi Thế Duy (32 tuổi), phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam hiện là Chủ nhiệm Khoa 
CNTT (ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội) đã trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu 
biểu năm 2009″ 
www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/201 0/03/3BA1A1F9/ 

PGS dỏm lọt vào top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu. Tình hình quốc gia trở nên nguy cấp, khi thành 
viên tất cả các ban bệ bình chọn đánh giá phần lớn cũng là đồ dỏm !!! Cò Giả Mổ Cò Thật – sơn 
hà xã tắc lâm nguy !!! 
Posted 4 months ago. ( permalink )  

 

inhainha says: 

Lúc đầu thật ngạc nhiên khi thấy anh này cũng nằm trong danh sách PGS dỏm, nhưng khi xem 
lại trong link này www.coltech.vnu.edu.vn/~duybt/pubs.htm thì đúng là anh này cũng xứng đáng 
nằm trong danh sách PGS dỏm. Hy vọng rằng anh ấy còn trẻ, có thể phấn đấu để phát triển vượt 
qua cái danh hiệu này trong tương lai. 
Posted 4 months ago. ( permalink )  

 

Son & Ngan family says: 

Trong ngành Computer Animation (Computer Graph) và Robotics thì hội nghị được đánh giá 
cao hơn Journal, có thể kể ra Sighgraph (trượt nó mà vẫn có thể gửi TOG-Transaction of graphic 
chấp nhận đăng). 
mà nếu nhìn acceptance rate của sighgraph thì khá cao 35-45%. 
và ICARCV, PRIMA đều nằm vào loại top của robotics. 
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3 bài ISI cũng không đến nỗi nào, nhưng tưởng là hoành tráng lắm! 
Posted 3 months ago. ( permalink )  

 

inhainha says: 

@Son & Ngan family: đề nghị bác đưa ra bằng chứng cho nhận xét của bác để làm cơ sở xét 
phản biện tiếp cho anh Duy 
Posted 3 months ago. ( permalink )  

 

chim_nhon says: 

@Son & Ngan family: Hị hị …, Bác nói cứ như thật ấy! Duy mà có bài ở SIGGRAPH, tôi sẵn 
sàng đảm bảo cậu ta sẽ có 1 chân Associate Prof. một trường ngon ở Mỹ, và chắc chắn là ra khỏi 
list của JIPV rồi. Nhưng có lẽ cậu ta (và ngay cả đa số, hoặc toàn bộ gs ở VN trong ngành này) 
chưa đủ tầm để với tới SIGGRAPH đâu! 

Bonus thêm thông tin SIGGRAPH 2010: www.siggraph.org/s2010/ 
Posted 3 months ago. ( permalink )  
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PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đắc Vinh, Bí Thư TW Đoàn, Chủ 
tịch hội sinh viên 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS. 

Công bố ISI: 3 (không có bài top 10) 

Danh thật: PGS dỏm 

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

1. Title: Antioxidant activity of essential oils from various spices 
Author(s): Dang MN, Takacsova M, Nguyen DV, et al. 
Source: NAHRUNG-FOOD Volume: 45 Issue: 1 Pages: 64-66 Published: FEB 2001 
Times Cited: 18 
2. Title: Stabilization of rapeseed oil with allspice, clove and nutmeg extracts 
Author(s): Nguyen DV, Takacsova M, Dang MN, et al. 
Source: NAHRUNG-FOOD Volume: 44 Issue: 4 Pages: 281-282 Published: AUG 2000 
Times Cited: 4 
3. Title: Antioxidative effect of thyme in rape-seed oil 
Author(s): Nguyen DV, Takacsova M, Jakubik T, et al. 
Source: BIOLOGIA Volume: 55 Issue: 3 Pages: 277-281 Published: JUN 2000 
Times Cited: 4 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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GSTS2 says: 
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Độc giả có thể vào đây tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học của đồng chí Nguyễn Đắc 
Vinh 

www.chemvnu.edu.vn/index.php?menu=detail& mid=19&n… 

Đúng ĐC này có 3 bài báo SCIE chứ không phải SCI, công trình khoa học như vây là thuộc dạng 
quá tồi, hay có thể nói là thuộc dạng trình độ yếu của một TS. Nghiên cứu quá đơn giản chỉ 
screening một vài loại cây để đánh giá hoạt tính antioxidant, công trình này chỉ tương đương 
luân án tốt nghiệp của sinh viên đại học. 
Các bác ạ, SCI journal không phải tạp chí nào cũng tốt đâu, ngoài việc dựa vào hệ số ảnh hưởng 
của mỗi tạp chí, chỉ những người trong ngành mởi hiểu rõ đc tạp chí nào có gia trị khoa học lớn. 

Đây là điểm hệ số ảnh hưởng 3 bài báo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh. 
Tap chí NAHRUNG-FOOD hiện tại chưa có điểm hệ số ảnh hưởng 
Tạp chí BIOLOGIA: Impact factor 2009: 0.384 là thuộc dạng SCIE (Science Citation Index 
Expanded), thường là những tạp chí mới được list vào Web of Science 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
view profile 
TS_Dom2010 says: 

Cán bộ Đoàn thì trình độ chỉ mức ấy thôi. Những Bác này lấy danh PGS để leo lên làm lãnh đạo 
chứ có làm khoa học đâu. Những nghiên cứu của các bác chắc cũng ai đó làm hộ (thôi thì tên của 
các Bác nên xem như bác ấy làm ra). Một trong những người “đứng đầu” thế hệ trẻ mà con dỏm 
thế này thì cũng chán thật! 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 



PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Xuân Thảo – ĐH Thủy Lợi: 
“PGS.TS”, nguyên trưởng bộ môn giải tích 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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2.  

Bảo kê (2 weeks ago) 

Công việc các bác đang làm rất tuyệt, từ blog BS Hồ Hải tôi có bài viết sau: 

baokedom.wordpress.com/2010/07/25/s%E1%BB%B1- th%E1%BA%ADt… 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 7, 2010 lúc 5:20 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Xuân Thảo – ĐH Thủy Lợi: “PGS.TS”, 
nguyên trưởng bộ môn giải tích” 

1. giaosudom2010 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 9:32 sáng  

giaosudom4 đăng nhầm ảnh ông Nguyễn Xuân Thảo rồi. Ông ấy là người mặc áo trắng 
đứng thứ nhất (từ phải sang) trong ảnh này: 
http://news.wru.edu.vn/Modules/CMS/Upload/14/2008/thang4/OlympicToan/1.jpg 
Nhân tiện đây hướng dẫn cho tôi trang web ISI và cách kiểm tra các publication trên 
trang web này với. Để tôi có thể giới thiệu thêm các ứng viên GS dởm. Thanks 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Chín 28, 2010 lúc 11:26 sáng  

Cám ơn thông tin của guest editor Giaosudom2010, đã thay bằng hình “ăn ảnh” 
hơn: 
http://vn.360plus.yahoo.com/htutat/article?mid=6689 

Về trang thông tin ISI, bác hãy vào link sau: 
http://www.isiknowledge.com 

Nếu bác vẫn không tra được thì có nghĩa cơ sở của bác không mua account này, 
do đó bác phải tự mua account từ trung tâm thông tin thuộc bộ KHCN thôi. Địa 
chỉ trung tâm đã được giới thiệu ở trang chủ. 

Trả lời  
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PGS kém cấp 4 Nguyễn Thanh Hải, phó viện trưởng, Bí Thư 
Đảng Ủy Học Viện Thanh Thiếu Niên, Nguyên giảng viên 
Báck Khoa Hà Nội 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 
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Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 4 (bác Medimare đã góp ý khi thông kê) 

Danh thật: PGS kém. 

Thật không hiểu tại sao báo Dân Trí lại có thể nhắm mắt ca tụng “khoa học” PGS dỏm 
này? 

Đây có thể là câu trả lời vya.edu.vn/ 
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dantri.com.vn/c25/s25-378548/nghi-luc-cua-nu- pho-giao-su-… 

Nghị lực của nữ Phó giáo sư trẻ 
(Dân trí) – Đó là nữ Phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý trẻ Nguyễn Thanh Hải, trường ĐH Bách 
Khoa Hà Nội. Để đạt được thành công này, chị Hải đã nhiều lần phải đánh đổi bằng 
những giọt nước mắt. 

28 tuổi có hai “bằng tiến sĩ” 

“Phụ nữ muốn thành công thường khó hơn nam giới rất nhiều, nhất là khi muốn làm tốt 
cả hai vai trò “giữ lửa” trong gia đình và “tỏa sáng” trong công việc. Điều này càng đúng 
với những phụ nữ làm nghiên cứu” – PGS.TS Vật lý Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó 
Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và đang giảng dạy tại Bộ môn Vật lý Lý 
thuyết trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chị là một trong ba nữ Phó Giáo sư trẻ của Việt 
Nam (được phong PGS năm 37 tuổi) đã thẳng thắn chia sẻ khi nói về thành công của 
mình. Theo chị Hải, ở Việt Nam xã hội khó chấp nhận những người phụ nữ thành công 
khi họ không có một gia đình hòa thuận. “Tôi may mắn vì trước khi nhận bằng tiến sĩ vào 
năm 28 tuổi đã có một “bằng tiến sĩ” về gia đình, với con gái đầu lòng xinh xắn 3 tuổi và 
một người chồng hết lòng yêu thương vợ” – chị Hải chia sẻ. 
Sau khi nhận bằng tiến sĩ Vật lý, trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2007 (trừ 
năm 2000 và 2001 chị sinh 
cháu thứ hai), năm nào chị Hải cũng sang công tác tại Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế 
đặt tại thành phố Trieste, Italy trong suốt 3 tháng hè. Nhiều người biết hoàn cảnh của chị 
đều khen giỏi và tỏ vẻ thán phục “Mạnh mẽ nhỉ, dứt được con ra mà đi”. Họ đâu biết 
rằng, với chị công tác ở nước ngoài là phải tập nuốt nước mắt thật sâu để tập trung làm 
việc, nghiên cứu khoa học vì nỗi nhớ nhà, nhớ con luôn thường trực. 

Chị còn nhớ vào những năm 1998, dịch vụ internet ở Việt Nam còn chưa phổ biến, cước 
điện thoại gọi về Việt Nam cũng rất cao, thời gian chênh lệch 5-6 tiếng, thế mà hai tuần 
đầu mới sang, đêm nào chị cũng cuốc bộ đi vài cây số tìm bốt điện thoại quốc tế để gọi 
về nhà. Có lần biết con ở nhà đang sốt, toàn bộ số tiền đang có đã được “nướng” hết vào 
những cuộc điện thoại chỉ để biết nhiệt độ của con. 

Những năm sau khi dịch vụ internet đã phát triển, việc liên lạc thường xuyên với gia đình 
qua email và YM (phần mềm chat) cũng phần nào làm vơi đi nỗi lo lắng và nhớ con cái, 
gia đình. Tuy nhiên, bù lại sau mỗi chuyến đi công tác nước ngoài, trình độ ngoại ngữ, 
chuyên môn luôn được cải thiện rõ rệt, nhiều công trình khoa học của chị đã được hoàn 
thành trong khoảng thời gian này (chị đã có hơn 20 bài báo trên nhiều tạp chí khoa học 
chuyên ngành trong đó có 07 bài trên các tạp chí nước ngoài, tham gia và chủ trì nhiều đề 
tài khoa học) 

Đam mê khoa học, đồng nghĩa với hy sinh. Với phần lớn các gia đình, khi con cái nghỉ hè 
cũng là khoảng thời gian để họ có những chuyến đi biển, đi dã ngoại nghỉ ngơi và thư 
giãn. Với gia đình chị thì mùa hè đồng nghĩa với “mùa đi công tác của mẹ” – chị thường 
xuyên phải xách va ly lên đường khi các con bắt đầu vào kỳ nghỉ và trở về khi năm học 
mới chuẩn bị bắt đầu. “Đôi khi tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được chờ đón con 

http://dantri.com.vn/c25/s25-378548/nghi-luc-cua-nu-pho-giao-su-tre.htm�


khi tan học về nhưng vì bận công việc quá cũng không làm được…” – người mẹ ấy rưng 
rưng nước mắt khi nhớ về chặng đường đã qua để đạt được thành công của mình. 
Niềm vui là được vào bếp nấu ăn 

Nữ Phó giáo sư, tiến sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hải 
Còn chị Hải, niềm vui của chị là được vào bếp nấu ăn cho gia đình, bạn bè hay đơn giản 
chỉ là phát hiện ra một bí quyết gì đó trong nấu ăn, chẳng hạn làm thế nào để rán nem cho 
giòn, ninh đậu chóng nhừ,… Sau mỗi lần vào bếp chị cảm thấy áp lực trong công việc 
tiêu tan đi nhiều. Chị cho biết: “Trong công việc, tôi luôn phải đặt cho mình những cái 
đích để phấn đấu, nếu chưa đạt được thì phải biết tìm các niềm vui khác trong cuộc sống, 
như nấu ăn, nghe nhạc hay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình hoặc tham gia công 
tác xã hội (chị từng là Bí thư đoàn trường ĐH Bách khoa Hà Nội). 

Nữ Phó giáo sư trẻ chia sẻ, cuộc sống hiện thực và công việc nghiên cứu luôn phải được 
phối hợp hài hoà và hỗ trợ lẫn nhau, trong cuộc sống bạn cần sự chính xác, tỉ mỉ của khoa 
học và ngược lại trong khoa học bạn cần có sự tự tin, năng động mà bạn có được từ cuộc 
sống. 

Với hai con gái xinh xắn, nhanh nhẹn, giỏi giang chị luôn luôn đề cao mặt mạnh của con. 
Với một vài hạn chế của con, giống như của giới trẻ ngày nay (giỏi, thông minh nhưng sự 
quan tâm, chăm sóc, hy sinh cho những người xung quanh đôi khi còn bị xem nhẹ), chị 
luôn tìm cách nhẹ nhàng dạy con thông qua những câu chuyện giản dị của cuộc sống. Chị 
dẫn chứng bằng một câu chuyện “Có một bác nông dân chia những hạt giống ngô tốt cho 
mọi người xung quanh, cả làng năm đó bội thu. Trong khi ở làng khác, có người không 
chia, nên năm đó mất mùa”. Chị giải thích cho con hiểu rằng, ngô thụ phấn theo gió, mọi 
nhà đều có giống tốt thì quá trình thụ phấn sẽ rất thuận lợi, nhưng quan trọng hơn, từ câu 
chuyện này, chị muốn con hiểu chia niềm vui tức là sẽ nhân niềm vui đó lên lên nhiều 
lần… 

Người ta thường nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, thế nên để đạt được thành 
công trong sự nghiệp với những “người đàn bà xây tổ ấm” là điều vô cùng khó khăn. 
Đằng sau thành công của họ luôn có những giọt nước mắt lặng lẽ và sự biết ơn thầm lặng 
gửi đến “hậu phương” – những người đã luôn ở bên, ủng hộ, tạo điều kiện để họ được 
“cháy” hết mình cho niềm đam mê nghiên cứu. 

Vũ Quang 

3.  

Hai1969 (6 months ago) 

Đúng là quá tồi 

4.  

Dr.Dom (5 months ago) 
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Good job, your posts is highly appreciated….. 

5.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Thank you very much, Dr. Dom. 

Unfortunately Dr. Dom could not be considered by our Council.  

6.  

Medimare (5 months ago) 

Dear GS và PGS dỏm Việt Nam, 

Tôi tuyệt nhiên không phải là fan của Dr. Hải và cũng không đồng tình với việc chị được 
tung hô trên báo chí quá với thành tích khoa học của cá nhân (chắc chắn chị phải cung 
cấp thông tin cho nhà báo thì họ mới viết được như vậy). Tuy nhiên việc tra cứu công 
trình của người Việt tren web of Science là điều không đơn giản bởi cách viết thứ tự họ 
tên của các tác giả Việt Nam không theo qui tắc nào cả. Tôi biết chị Hải có ít nhất hai bài 
báo trên tạp chí ISI JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN chứ không 
phải zero như ở trên (có thể kiểm chứng khi search với key word Hai NT). Tôi tin chị Hải 
có nhiều hơn thế nhưng không có thời gian và cũng vì tôi cũng không có ý định chứng 
minh chị Hải không phải là PGS “dỏm” theo tiêu chí ở đây. 

Tôi ủng hộ việc làm của account này, nhưng qua ví dụ này tôi thấy bạn cần phải thận 
trọng hơn trong việc tra cứu để có đánh giá khách quan hơn. Hơn nữa cũng nên quan tâm 
đến nhận xét của blogger Đông A khi đánh giá về những gì liên quan đến quá khứ phức 
tạp ở đâydonga01.blogspot.com/2010/03/danh-sach-gs-va- pgs-dom-cua-… 

Trân trọng! 

7.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Cảm ơn ý kiến xây dựng. Những ý kiến như thế rất được trân trọng: bằng chứng, đường 
links, hướng dẫn,….. 

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. 

8.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 
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Author(s): VanHung V, Hai NT, Bau NQ 
Source: JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN Volume: 66 Issue: 11 
Pages: 3494-3498 Published: NOV 1997 
Times Cited: 1 References: 16 Citation MapCitation Map 
Abstract: By the moment method established previously on the basis of the statistical 
mechanics, the thermodynamic properties of a strongly anharmonic face-centered and 
body-centered cubic crystal with point defect are considered. The thermal expansion 
coefficient, the specific heat C-v and C-p; the isothermal and adiabatic compressibility, 
etc. are calculated. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: anharmonic defective crystal 
Reprint Address: VanHung, V (reprint author), HANOI NATL PEDAGOG UNIV, KM 8 
HANOI SONTAY HIGHWAY, HANOI, VIETNAM 
Addresses: 
1. HANOI STATE UNIV, HANOI, VIETNAM 
Publisher: PHYSICAL SOCIETY JAPAN, KIKAI-SHINKO BUILDING, 3-5-8 SHIBA-
KOEN, MINATO-KU, TOKYO 105, JAPAN 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: YJ019 
ISSN: 0031-9015 

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

Author(s): VanHung V, Hai NT 
Source: JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN Volume: 66 Issue: 11 
Pages: 3499-3501 Published: NOV 1997 
Times Cited: 0 References: 11 Citation MapCitation Map 
Abstract: On the basis of our previous papers (refs. 5 and 6), the expression of melting 
temperature of body centered and face centered cubic crystals at non-zero pressures is 
derived: The present theoretical scheme is applied to Au, Ag, Al, Cu and Fe metals. In 
comparison with experimental data the calculated results deviate only by some percent. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: melting temperature 
KeyWords Plus: THERMODYNAMIC PROPERTIES; ANHARMONIC CRYSTALS; 
MOMENTUM METHOD 
Reprint Address: VanHung, V (reprint author), HANOI NATL PEDAGOG UNIV, KM 8 
HANOI SONTAY HIGHWAY, HANOI, VIETNAM 
Publisher: PHYSICAL SOCIETY JAPAN, KIKAI-SHINKO BUILDING, 3-5-8 SHIBA-
KOEN, MINATO-KU, TOKYO 105, JAPAN 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: YJ019 
ISSN: 0031-9015 

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



Có phải hai công trình trên không? “Hai NT” trong hai bài này hình như không phải từ 
Bách Khoa Hà Nội. Nếu đúng là của tác giả (Hai NT của BK) thì chúng tôi xin lỗi, tuy 
nhiên chị vẫn đạt PGS dỏm theo tiêu chí cực thấp của chúng tôi. 

9.  

Medimare (5 months ago) 

Chính xác hai công trình đó. Thời kỳ này Dr. Nguyễn Thanh Hải làm NCS ở ĐH Sư 
Phạm Hà Nội, sau đó mới về BK thì phải. Tôi search ra 4 kết quả ISI, hai đã nêu ở trên và 
2 bài khác dưới đây 

Author(s): Van Hung V, Hai NT 
Source: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE Volume: 14 Issue: 1-4 Pages: 
261-266 Published: FEB 1999 
Times Cited: 0 References: 12 Citation MapCitation Map 
Abstract: By the moment method the elastic moduli of anharmonic face and body-
centered cubic crystals are considered. The analytic expressions for the elastic moduli as 
the Young’s modulus E, the bulk modulus K, the rigidity modulus G are obtained. The 
obtained results are applied to AE, Al, Fe, W, Nb metallic crystals and compared with the 
experimental data. (C) 1999 Published by Elsevier Science B.V. All rights reserved. 
Document Type: Article 
Language: English 
Reprint Address: Van Hung, V (reprint author), HaNoi Natl Pedagog Univ, 8 Km Hanoi 
Sontay Highway, Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. HaNoi Natl Pedagog Univ, Hanoi, Vietnam 
Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, 
NETHERLANDS 
Subject Category: Materials Science, Multidisciplinary 
IDS Number: 178AK 
ISSN: 0927-0256 

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

Author(s): Van Hung V, Hai NT 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B Volume: 12 Issue: 2 
Pages: 191-205 Published: JAN 20 1998 
Times Cited: 0 References: 28 Citation MapCitation Map 
Abstract: By the moment method established previously on the basis of the statistical 
mechanics, the thermodynamic properties of a strongly anharmonic face-centered and 
body-centered cubic crystal with point defect are considered. The thermal expansion 
coefficient, the specific heat C-v and C-p, the isothermal and adiabatic compressibility, 
etc. aro calculated. Our calculated results of the thermal expansion coefficient, the 
specific heat C, and C-p… of W, Nb, Au and Ag metals at various temperatures agrees 
well with the measured values. The anharmonic effects in extended X-ray absorption fine 
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structure (EXAFS) in the single-shell model are considered. We have obtained a new 
formula for anharmonic contribution to the mean square relative displacement. The 
anharmonicity is proportional to the temperature and enters the phase change of EXAFS. 
Our calculated results of Debye-Waller factor and phase change in EXAFS of Cu at 
various temperatures agrees well with the measured values. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: ABSORPTION FINE-STRUCTURE; TEMPERATURE; CUBR 
Reprint Address: Van Hung, V (reprint author), Hanoi Natl Pedag Univ, Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. Hanoi Natl Pedag Univ, Hanoi, Vietnam 
Publisher: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, JOURNAL DEPT PO BOX 128 
FARRER ROAD, SINGAPORE 9128, SINGAPORE 
Subject Category: Physics, Applied; Physics, Condensed Matter; Physics, Mathematical 
IDS Number: ZB416 
ISSN: 0217-9792 

10.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Cảm ơn bác rất nhiều. Đã trình HĐXHHD xem xét. 

11.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 months ago) 

Bác nói đúng. Nhưng chúng ta phải tôn trọng quy định thấp kém đã đưa ra bác à. Mong 
bác hết sức thông cảm. 
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PGS kém cấp 4 Nguyễn Văn Quảng – ĐH Vinh 
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* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 4 

* Danh thật: PGS kém cấp 4 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 
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Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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***************************** 
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***************************** 



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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ:Nguyễn Văn Quảng 

- Chuyên môn: Toán 

- Chức danh:PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê):1 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): ĐH Vinh 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Chủ đề tài quỹ Nafosted (?): ngành toán 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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- 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,…): 
caohoc17.blogspot.com/ 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=139… 

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

nvquang@hotmail.com 

1. Title: On the strong law of large numbers and L-p-convergence for double arrays of 
random elements in p-uniformly smooth Banach spaces 
Author(s): Quang NV, Huan NV 
Source: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Volume: 79 Issue: 18 Pages: 1891-
1899 Published: SEP 15 2009 
Times Cited: 0 

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

JIPV@: under review  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: Học viên cao học của ứng viên có gửi ý kiến phản biện: 
 
Kính gửi JIPV: 

Tôi là một học viên cao học của PGS Nguyển Văn Quảng – Khoa Toán, Trường Đại học 
Vinh. Hôm nay thấy PGS đang ở trạng thái xem xét để phong PGS dổm và tôi thấy bất 
ngờ là số bài ISI của PGS Quảng là 1 bài. Tôi đã sử dụng Mrlookup và công cụ tìm kiếm 
Web of Science để kiểm tra thì thấy 4 bài (thêm 3 bài [2, 3, 4] ngoài bài số [1] đã được 
chỉ ra). Tôi xin cung cấp thêm 3 bài này để hội đồng xem xét: 

1. Title: On the strong law of large numbers and L-p-convergence for double arrays of 
random elements in p-uniformly smooth Banach spaces 
Author(s): Quang NV, Huan NV 
Source: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Volume: 79 Issue: 18 Pages: 1891-
1899 Published: SEP 15 2009. 

2. Title: The strong law of large numbers for d-dimensional arrays in von Neumann 
algebras 
Author(s): VanQuang N, Tien ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 41 Issue: 3 
Pages: 569-578 Published: 1997. 
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3. Title: On the strong law of large numbers under rearrangements for sequences of 
blockwise orthogonal random elements in Banach spaces 
Author(s): Van Quang N, Van Thanh L 
Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Volume: 49 
Issue: 4 Pages: 349-357 Published: DEC 2007. 

4. Title: Weak law of large numbers for adapted double arrays of random variables 
Author(s): Van Quang N, Huy NN 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 45 Issue: 3 
Pages: 795-805 Published: MAY 2008. 

Ngoài ra năm 2006, PGS Quảng có 2 bài đăng ở Bulletin of the Korean Mathematical 
Society. 2 bài này không được tính ISI vì tạp chí này được ISI bắt đầu từ 5/2008: 
5. Nguyen Van Quang; Le Hong Son. On the weak law of large numbers for sequences of 
Banach space valued random elements. Bull. Korean Math. Soc. 43 (2006), no. 3, 551–
558. MR2264915. 
6. Nguyen Van Quang; Le Van Thanh. Marcinkiewicz-Zygmund law of large numbers for 
blockwise adapted sequences. Bull. Korean Math. Soc. 43 (2006), no. 1, 213–223. 
MR2204872. 

Tôi luôn ủng hộ hoạt động của JIPV và cảm kích tấm lòng của JIPV với nền khoa học 
nước nhà. Những thông tin mà tôi cung cấp được lấy từ cơ sỡ dữ liệu ISI với mong muốn 
cung cấp thêm thông tin khoa học có liên quan về PGS Nguyễn Văn Quảng. 

Xin cảm ơn JIPV đã đọc những dòng viết của tôi và đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ 
ích liên quan về hoạt động khoa học của nước nhà. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

2nd ME: ISI = 4, not top, accept. 

1. Title: On the strong law of large numbers and L-p-convergence for double arrays of 
random elements in p-uniformly smooth Banach spaces 
Author(s): Quang NV, Huan NV 
Source: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Volume: 79 Issue: 18 Pages: 1891-
1899 Published: SEP 15 2009 
Times Cited: 0 
View full text from the publisher 
2. Title: Weak law of large numbers for adapted double arrays of random variables 
Author(s): Van Quang N, Huy NN 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY Volume: 45 
Issue: 3 Pages: 795-805 Published: MAY 2008 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: On the strong law of large numbers under rearrangements for sequences of 
blockwise orthogonal random elements in Banach spaces 



Author(s): Van Quang N, Van Thanh L 
Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Volume: 49 
Issue: 4 Pages: 349-357 Published: DEC 2007 
Times Cited: 0 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
4. Title: The strong law of large numbers for d-dimensional arrays in von Neumann 
algebras 
Author(s): VanQuang N, Tien ND 
Source: THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS Volume: 41 Issue: 3 
Pages: 569-578 Published: 1997 
Times Cited: 0 
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1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 5:06 sáng  

Ông này có 2 bài trên Bulletin of the Korean mathematical society chỉ được công nhận 
SCIE từ đầu năm 2008, vậy mà trong bản tự khai lại dám để 2 bài này trong danh sách 
ISI, thật hết biết! 

1. Nguyen Van Quang and Le Van Thanh, Marcinkiewicz – Zygmund law for blockwise 
adapted sequences, Bulletin of the Korean mathematical society. 43, 1, 213-223, 2006, 
ISSN: 1015-8634 (SCIE) 

2. Nguyen Van Quang and Le Hong Son, On the weak law of large numbers for 
sequences of Banach valued random elements. Bulletin of the Korean mathematical 
society. 43, 3, 551-558, 2006, ISSN: 1015-8634 (SCIE) 
http://nafosted.gov.vn/expert/pub.php?eid=029 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 19, 2010 lúc 8:02 chiều  

http://vi.wordpress.com/tag/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/trackback/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/comment-page-1/#comment-335�
http://nafosted.gov.vn/expert/pub.php?eid=029�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/?replytocom=335#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-kem-c%e1%ba%a5p-4-nguy%e1%bb%85n-van-qu%e1%ba%a3ng/comment-page-1/#comment-344�


JIPV@: Please gather such stuffs like this. Then JIPV will report to 
NAFOSTED. First we have Nguyen Chanh Tu and Nguyen Van Quang. 
Please discuss more about this in Phòng thảo luận khoa học. 
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Nguyễn Cảnh Toàn 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 4 

Danh thật: PGS kém. 

Đề cử: honhatanh07 

Thông tin bởi honhatanh07: PGS kém Nguyễn Thị Thục Hiền là con gái GS rất dỏm Nguyễn 
Cảnh Toàn. 
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ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Dai NX (Dai, Ngo Xuan)1, Long DT (Long, Do Thanh)1, Long NN (Long, Nguyen 
Ngoc)1, Hien NTT (Hien, Nguyen Thi Thuc)1 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 Pages: 
1530-1533 Published: MAY 2008 
Times Cited: 0 References: 10 Citation MapCitation Map 
Abstract: Zinc-sulfide (ZnS) nanoribbons and nanowires were fabricated via thermal evaporation 
of ZnS powder using a gold catalyst. The ZnS nanoribbons had thicknesses of about 100 nm, 
lateral dimensions of several micrometers and lengths of hundreds to thousands of micrometers. 
The ZnS nanowires have diameters of 200 nm and lengths of thousands of micrometers. The 
photoluminescence of the as-synthesized ZnS nanostructures in temperature range from 15 K to 
room temperature was investigated. We observed two groups of lines, one in the ultraviolet (UV) 
and one in the visible regions of the photoluminescence spectrum, at 15 K for the ZnS 
nanoribbons and nanowires. The UV lines were located at 3.777 eV (328.3 nm), 3.735 eV (332.0 
nm), 3.699 eV (335.2 nm), 3.657 eV (339.0 nm), 3.618 eV (342.7 nm), 3.573 eV (347.0 nm) and 
3.391 eV (365.6 nm). The visible lines were located at 3.024 eV (410.0 nm), 2.842 eV (436.3 
nm) and 2.450 eV (506.1 nm). The origins of these emission lines will be discussed. 
Document Type: Proceedings Paper 
Language: English 
Author Keywords: nanomaterials; ZnS nanowires; optical property; luminescence 
KeyWords Plus: OPTICAL-PROPERTIES 
Reprint Address: Dai, NX (reprint author), Vietnam Natl Univ, Hanoi Univ Sci, Fac Phys, 334 
Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. Vietnam Natl Univ, Hanoi Univ Sci, Fac Phys, Hanoi, Vietnam 
E-mail Addresses: longnn@vnu.edu.vn 
Publisher: KOREAN PHYSICAL SOC, 635-4, YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL 
135-703, SOUTH KOREA 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: 301OM 
ISSN: 0374-4884 
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On the structured green band in ZnO nanowires 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Hien NTT (Hien, Nguyen Thi Thuc)1, Dai NX (Dai, Ngo Xuari)1, Long NN (Long, 
Nguyen Ngoc)1 
Source: JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Volume: 52 Issue: 5 Pages: 
1637-1640 Published: MAY 2008 
Times Cited: 1 References: 13 Citation MapCitation Map 
Abstract: ZnO nanowires have been synthesized by using the vapor evaporation method. The 
material source was ZnO powder mixed with graphite. The nanowires have the shape of long 



rods with diameters ranging from 100 to 300 nm and lengths of several tens of micrometers. The 
photoluminescence (PL) was measured from 15 K to 300 K. At room temperature, the PL 
exhibited a relatively strong deep-level emission around 500 nm (green band) and a small UV 
emission peak at 380 mn (UV band). At low temperatures, the PL spectrum consisted of a group 
of sharp UV peaks and a smaller green band having the fine structure of a broad multiphonon 
side band. The fine structure was observed to include doublets at the higher energy side. The 
temperature dependences of the peak position and of the full width at, half maximum height 
(FWHM) of the PL spectra for green band were investigated. The origin of the green band is 
attributed to a copper impurity. 
Document Type: Proceedings Paper 
Language: English 
Author Keywords: nanomaterials; photoluminescence; ZnO nanowires 
KeyWords Plus: ZINC-OXIDE; COPPER IMPURITIES; LUMINESCENCE; EMISSION; 
ORIGIN 
Reprint Address: Hien, NTT (reprint author), Hanoi Univ Sci, Dept Phys, 334 Nguyen Trai, 
Hanoi, Vietnam 
Addresses: 
1. Hanoi Univ Sci, Dept Phys, Hanoi, Vietnam 
E-mail Addresses: hienntt@vnu.edu.vn 
Publisher: KOREAN PHYSICAL SOC, 635-4, YUKSAM-DONG, KANGNAM-KU, SEOUL 
135-703, SOUTH KOREA 
Subject Category: Physics, Multidisciplinary 
IDS Number: 301OM 
ISSN: 0374-4884 
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ANALYSIS OF DLTS CURVES OF AGGREGATED DEEP LEVEL IMPURITIES 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): ZDANSKY K, HIEN NTT 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH Volume: 85 Issue: 1 Pages: 
219-226 Published: 1984 
Times Cited: 5 References: 10 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Reprint Address: ZDANSKY, K (reprint author), CZECHOSLOVAK ACAD SCI, INST 
RADIO ENGN & ELECTR, CS-18251 PRAHA 8, CZECHOSLOVAKIA 
Addresses: 
1. CHARLES UNIV, DEPT MATH & PHYS, CS-12000 PRAGUE 2, CZECHOSLOVAKIA 
Publisher: AKADEMIE VERLAG GMBH, MUHLENSTRASSE 33-34, D-13187 BERLIN, 
GERMANY 
Subject Category: Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Applied; Physics, Condensed 
Matter 



IDS Number: TN490 
ISSN: 0031-8965 

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

Author(s): ZDANSKY K, HIEN NTT 
Source: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH Volume: 81 Issue: 1 Pages: 
353-360 Published: 1984 
Times Cited: 7 References: 8 Citation MapCitation Map 
Document Type: Article 
Language: English 
Reprint Address: ZDANSKY, K (reprint author), CZECHOSLOVAK ACAD SCI, INST 
RADIO ENGN & ELECTR, LUMUMBOVA 1, CS-18251 PRAGUE 8, CZECHOSLOVAKIA 
Addresses: 
1. CHARLES UNIV, DEPT MATH & PHYS, CS-12000 PRAGUE 2, CZECHOSLOVAKIA 
Publisher: AKADEMIE VERLAG GMBH, MUHLENSTRASSE 33-34, D-13187 BERLIN, 
GERMANY 
Subject Category: Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Applied; Physics, Condensed 
Matter 
IDS Number: SD564 
ISSN: 0031-8965 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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1. Incheon Airport to Kyung Am Building,Samsung dong, Kangnam-ku? » 
Samsung 27 Inch HDTV đã nói 

Tháng Chín 3, 2010 lúc 3:31 chiều  

[...] PGS kém Nguyễn Thị Thục Hiền, Nhà Giáo Ưu Tú, Nguyên Trưởng Khoa … [...] 
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PGS rất dỏm – có bàn tay hộ pháp Tô Huy Rứa: “PGS.TS”, 
UV Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
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ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): www.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
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- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Linh 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Đào Duy Quát 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (Nguyên) Tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN 
- 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.cpv.org.vn/cpv/#yy0T8s1vzahC; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dangcongsan@cpv.org.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Phú Trọng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch quốc hội 
- 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.na.gov.vn; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@na.gov.vn 
00000000000000000000000000000000000000000000 

view photostream 
inhainha says: 

Tôi đề nghị sau này khi các editors ứng cử cho vị nào thì cũng nên nêu lý do tại sao ứng 
cử vị đó. Chứ tôi thấy nhiều editors ứng cử những vị chẳng với mục đích làm trong sạch 
nền khoa học, làm mất thời gian của admin và ME, hiệu quả ảnh hưởng khoa học thấp, có 
khi phản tác dụng. 
Posted 23 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
chim_nhon says: 

@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Bác động đến những vị “lề bên phải” này thấy ghê răng 
quá. Không khéo JIPV sẽ sớm bị đánh sập cùng số phận với 300 trang mạng thì mất chỗ 
vinh danh các GS/PSG dỏm Việt Nam đó. 
Posted 21 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
inhainha says: 

không ngại bị đánh sập, chỉ ngại JIPV bị lôi kéo vô mấy trò chính trị 

@ chim_nhon, inhainha: 

Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về hình thức thì có học thức cao, GS, PGS, nhưng không biết 
trình độ thực sự ra sao nên nhờ JIPV xem xét. Tôi là kẻ “tu hành” nên chỉ mong muốn đất 
nước phát triển, không có mục đích gì khác. Nhân đây cũng xin khai thật về bằng cấp của 
tôi: TS – mua người viết luận án và luyện thi bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác 
và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. Tôi 
ước mơ cho nền khoa học nước nhà được trong sạch, GS, PGS phải đúng nghĩa của nó, 
không nên xem là đồ trang sức rẽ tiền. Do đó ai xúc phạm việc tôi gửi bài cho JIPV vì 
mục đích “9 yêu nhện” là đích thị vu khống kẻ “tu hành” như tôi. Tôi từng dính chàm 
chạy chọt và mua bán bằng cấp – học hàm nên hiện nay tôi rất đau khổ vì tôi dốt quá, 
mấy người trẻ nói toàn cái hay cái đẹp làm tôi càng thêm xấu hổ. Việc giúp JIPV phát 
hiện GS-PGS dỏm cũng là cách tôi chuộc lại “lỗi lầm” của tôi trước khi lìa đời. 

Về “Vụ 300″ thì nhà nước đang xem xét khởi tố, các bác an tâm: 
boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

boxitvn.blogspot.com/2010/06/phan-tich-on-to- cao-va-e-ngh… 

Chúng ta dùng ISI để kết luận dỏm thì chẳng liên quan gì đến chuyện “9 yêu nhện”, ai cứ 
mãi đề cập đến chuyện “9 yêu nhện” thì có dấu hiệu làm khoa học dỏm hoặc bao che cho 
khoa học dỏm và gs-pgs dốt. 
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inhainha says: 

@Trư Bác Giới: bác lấy lý do làm trong sạch nền khoa học thì quá hợp lý rồi. Nhưng bác 
cũng nên đưa ra lý do khác đi, lý do đó ai cũng nại ra hết rồi. Bác thử nghĩ xem, với lý do 
“làm trong sạch…” mà hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác. 
Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi, đưa lên đây có 
tác dụng gì nữa đâu, còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa. Điều mà JIPV cần là 
vạch mặt những vị mà nhân dân không biết hoặc lầm lẫn kìa. Nếu bác có tâm làm trong 
sạch nền khoa học thì bác vô trang web mấy trường ĐH mà tìm thông tin dỏm chưa bị 
vạch mặt, nó đầy ra đó. Bác nên biết rằng, ưu tiên lớn nhất của JIPV là xét HĐHH mà 
đến giờ này vẫn chưa xét hoàn chỉnh một hội đồng nào cả, nếu với tốc độ như hiện nay 
thì làm sao có cái để trình cho các cụ ở Văn Miếu nhân lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
hả bác? 

PS: bác nên post bài theo tuần tự, không nên post sửa, thêm ở bài trước để mạch tranh 
luận nó liên tục, đây là nơi tranh luận công cộng, không phải chỉ có em với bác hay bác 
Chim_non trò chuyện với nhau. 

@ inhainha: 

Tôi rất vui khi bài tôi có nhiều quan tâm. Tôi thấy các bài ở đây hay bị xoá nên tôi chỉ 
trao đổi torng bài viết của tôi cho tiện. Tôi cũng đã giới thiệu một GS dỏm trong HĐHH 
rồi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp. 

Không đồng ý với bác “hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác”. 

Các vị đó càng phải là gương tốt cho cấp dưới, ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng đâu phải 
là GS, PGS đâu mà giới thiệu. Ngoài mục đích làm trong sạch nền giáo dục, tôi cũng 
muốn mọi người ý thức lại việc “xem GS, PGS là đồ trang sức rẽ tiền”. 

Bác nói “Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi” là 
hết sức sai lầm. Việc xét dỏm phải qua ISI, rồi còn public review,…., chứ đâu chỉ nghe 
nói không đâu! Tôi đã tra ISI của mấy vị, nay nhờ JIPV xem xét đó thôi. 

Bác nói “còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa” thì đúng và qua đó chúng ta mới 
phát hiện được con nào là con nhện cái, nhện nào là nhện đực! Nhện dỏm thì dành cho 
bác, tôi chỉ thích nhện thật thôi. Những ai chống lại dỏm thì rõ là dỏm hoặc bọn bao che 
cho dỏm. 
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kiemtrahoso says: 



Tôi cũng thấy chúng ta nên xét các vị trong hội đồng học hàm thôi, đụng mấy vị trong Bộ 
Chính Trị nghe ê răng quá. 

@kiemtrahoso: Căn cứ Điều 1 – Hiến pháp của JIPV: “1. Mọi ý kiến của tôi đều mang 
tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không mang động cơ chính trị 
của bất kỳ đảng phái nào vào đây. Tôi đã đọc rất kỹ Editorial Board’s page 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ và đồng ý với các yêu cầu của JIPV đối với 
một Editor”, tôi xin phản đối đề nghị của editor kiemtrahoso vì bác này đã thể hiện động 
cơ “9 yêu nhện” trong JIPV. Tôi chỉ quan tâm GS, PGS, không thèm care bất cứ “con yêu 
nhện” nào. Đề nghị JIPV cũng cố hồ sơ và “truy tố” editor kiemtrahoso  

Cuối cùng tôi kính mong JIPV xem xét cho các ứng viên tôi giới thiệu trên tinh thần khoa 
học, không bàn chuyện “9 yêu nhện”. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. All are accepted. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Tôi cũng theo dõi xem nhà nước ta xử lí vụ này thế nào. Nước ta bị mang tiếng là nước 
tin tặc thì chẳng hay tí nào. TS Vũ có tinh thần Đại Hiệp Sĩ cũng hay thật. Tôi thấy hơi 
khó hiểu: Hải Triều khai tội như thế mà sao anh Rứa không tố giác tội phạm lên Bộ Công 
An, xét ra có khi anh Rứa dính “không tố giác tội phạm”. 

Tuyên giáo = tuyên truyền và giáo dục mọi người về cái gì đó. Việc này đòi hỏi bản thân 
phải có trình độ, có nghiên cứu nghiêm túc, kết quả nghiên cứu được cộng đồng khoa học 
thế giới công nhận. Nếu rỗng mà “tuyên giáo” thì dễ rơi vào “giáo điều và nhồi sọ”. 

Tôi thấy cái đơn của TS Vũ rất hay, xin post nguyên văn: 
============================================= ========= 
02/06/2010 
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ 
Hải Triều 

clip_image002 

Ảnh chụp Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đứng trước cửa Bộ Công an 

BVN vừa nhận được lá đơn dưới đây của TS Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo tội trạng và đề 
nghị khởi tố Trung tướng Vũ Hải Triều với 3 tội danh nghiêm trọng, xuất phát từ việc 
ông Triều từng tuyên bố trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan 
báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương 
Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô 
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Huy Rứa chủ trì, rằng ngành an ninh “đã đánh sập 300 trang mạng và blog xấu” trong 
thời gian qua. 

Cách đây hai tuần lễ, ngày 16/5/2010, TS Cù Huy Hà Vũ đã gửi một lá thư đến Trung 
tướng Vũ Hải Triều để chất vấn chuyện thực hư của vấn đề trên, trong đó có yêu cầu ông 
Triều trả lời công khai trên báo, và nếu trong vòng 7 ngày không thấy trả lời thì coi như 
ông thừa nhận việc đó. Nay thời hạn đã quá một tuần mà vẫn không có tín hiệu gì về việc 
hồi đáp của ông Triều, cho nên ông Vũ quyết định làm đơn khởi tố gửi lên các cấp thẩm 
quyền. 

Là một trang mạng yêu nước vô cớ bị đánh sập vào giữa tháng 12 năm 2009, chúng tôi 
rất hiểu nỗi đau lòng của 300 chủ nhân mạng và blog thuộc diện bị ông Vũ Hải Triều liệt 
vào loại “xấu” và cho triệt hạ. Tuy nhiên chúng tôi đã không quan tâm đến những biện 
pháp tích cực chủ động bảo vệ mình thông qua luật pháp, đó cũng là chỗ thiếu sót không 
tránh được mà phải với một người am hiểu về luật như TS Cù Huy Hà Vũ mới có khả 
năng bổ cứu. Dầu thế đi nữa thì khi đăng lá đơn này, chúng tôi vẫn không mảy may nghĩ 
đến quyền lợi cá nhân mà chỉ mong sao qua đây, làm cho vấn đề nổi cộm mà TS Cù Huy 
Hà Vũ nêu lên sớm được giải quyết sáng tỏ trước dư luận. 

Bauxite Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————————————— ————– 

Hà Nội ngày 01/6/2010 

TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VÀ TRUY TỐ 

TRUNG TƯỚNG VŨ HẢI TRIỀU 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN 

VỀ “TỘI HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN”, “TỘI PHÁ 
HOẠI CHÍNH SÁCH ĐOÀN KẾT” VÀ “TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ 
HỎNG TÀI SẢN” 

Kính gửi: 

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết 

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 



Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trần Quốc Vượng 

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh 

Đồng kính gửi: 

Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh 

Thường trực Ban bí thư TƯ ĐCSVN Trương Tấn Sang 

Trưởng Ban tuyên giáo trung ương ĐCSVN Tô Huy Rứa 

Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà 
Nội xin gửi tới Quý Vị lời chào trân trọng. 

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp (Công dân có quyền tố cáo với Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân 
hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết 
trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. 
Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất. Nghiêm cấm việc trả thù người 
tố cáo, lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác…) và Luật Khiếu 
nại, tố cáo, bằng Đơn này tôi tố cáo và đề nghị khởi tố và truy tố Vũ Hải Triều, Trung 
tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an về các hành vi phạm tội 
như trình bày sau đây. 

Từ hơn hai tuần nay, website Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn 
Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đưa lại thông tin mà rất 
nhiều trang thông tin điện tử hay trang mạng (website và blog) cá nhân khác đã đăng tải 
theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam 
năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương 
Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, 
Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, 
tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu! 

Nếu thông tin nói trên là đúng sự thật thì: 

1. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã 
trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin 
của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc 
bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính 
sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố 
“Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết 
trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang 
mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài; 



2. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm 
trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm Tuyên bố quốc tế về Nhân quyền, xâm phạm “Quyền 
tự do phát biểu quan điểm” quy định tại Khoản 2 Điều 19 Công Ước Quốc Tế về Những 
Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982 (Mọi người 
đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp 
nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình 
thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc 
gia) và ngang nhiên xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác bởi chắc chắn nhiều máy 
chủ trong số “300 báo mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập nằm ở nhiều nước ngoài. 

Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá 
nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà 
nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam 
thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung 
tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân 
nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)! 

Tuy nhiên không loại trừ các thế lực thù địch với Tổ quốc Việt Nam, thù địch với Dân 
tộc Việt Nam, các thế lực rắp tâm phá hoại uy tín và sức mạnh của Lực lượng an ninh 
Việt Nam trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, kiên quyết chống lại 
các thế lực “phản Nước hại Dân” đã bịa đặt thông tin tày trời nói trên. Do đó, ngày 
16/5/2010 tôi đã gửi bằng đường bưu điện một bức thư cho Trung tướng Công an Vũ Hải 
Triều đồng thời nhờ Bauxite Việt Nam đăng bức thư này trong đó ghi rõ: “Sau một tuần 
kể từ hôm nay mà tôi không nhận được thư trả lời của ông, điều này đồng nghĩa với việc 
ông công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An 
ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog 
cá nhân xấu” là đúng sự thật!” 

Điều 2 Hiến pháp quy định: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà 
nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và Điều 3 Hiến pháp quy định: “Nhà 
nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đã nói: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc 
của dân”. Vì vậy, công dân có quyền chất vấn công chức khi có chứng cứ cho rằng công 
chức đó đã, đang và sẽ có hành vi xâm phạm lợi ích của Nhân dân đồng nghĩa xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước. Như vậy, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục an ninh – Bộ Công an phải có nghĩa vụ trả lời chất vấn của công dân Cù Huy Hà Vũ. 

Tuy nhiên đã quá hạn một tuần (từ 24/5/2010) nhưng tôi, Cù Huy Hà Vũ, không hề nhận 
được văn bản trả lời của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều và điều này có nghĩa Trung 
tướng Công an Vũ Hải Triều đã chính thức công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải 
Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ 
phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” là đúng sự thật! 

Với tố cáo trên, tôi đề nghị Quý vị: 



1. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố bị can và truy tố Trung tướng Vũ Hải 
Triều, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục an ninh – Bộ Công an về hành vi “hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính 
quyền nhân dân – Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), hành vi “chia rẽ dân tộc” theo 
Điều 87 Bộ Luật hình sự (Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Các Tội xâm phạm an ninh 
quốc gia) và hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân” theo Điều 
143 Bộ Luật hình sự (Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Các tội xâm phạm sở 
hữu) bởi các trang thông tin điện tử cá nhân (website và blog) cá nhân là tài sản cá nhân. 

Mức án cho người phạm “Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân” theo Điều 
79 Bộ Luật hình sự là từ 12 năm đến tử hình. Mức án cho người người phạm “Tội phá 
hoại chính sách đoàn kết” theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Bộ Luật hình sự là từ 5 năm đến 
15 năm. 

Tính trung bình một trang thông tin điện tử hay trang mạng (website, blog) cá nhân có giá 
trị tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu VND) thì giá trị thiệt hại mà Vũ Hải Triều gây ra 
cho các chủ sở hữu 300 trang thông tin điện tử bị Vũ Hải Triều chỉ đạo phá sập là 
600.000.000 đồng (sáu trăm triệu VND). Do đó, mức án cho người phạm “Tội hủy hoại 
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 4 Điều 143 Bộ Luật hình sự (gây thiệt hại cho 
tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) là từ 
12 năm đến tù chung thân. 

Tổng hợp các hình phạt của 3 tội danh trên, tôi đề nghị án tù chung thân cho Vũ Hải 
Triều. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, tôi sẵn sàng tham gia hỏi cung Vũ Hải 
Triều về các hành vi phạm tội của Vũ Hải Triều như trên đã đề cập! 

2. Tước cấp bậc hàm sĩ quan Công an, cách chức của Vũ Hải Triều theo Điều 25 và tước 
Công an hiệu của Vũ Hải Triều theo Khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân. 

Đó là chưa nói về mặt nghiệp vụ, bắt buộc phải sa thải Vũ Hải Triều. Thực vậy, sĩ quan 
an ninh là “sống để bụng, chết mang theo” chứ với cái kiểu “chưa khảo đã xưng” như Vũ 
Hải Triều thì An ninh quốc gia của Việt Nam đã, đang và chẳng mấy chốc bị “phá sập”! 

Tôi chân thành cảm ơn và đề nghị Quý vị giải quyết Tố cáo này của tôi theo quy định của 
Luật Khiếu nại, tố cáo. 

NGƯỜI TỐ CÁO 

24 Điện Biên Phủ, Hà Nội 

ĐT: 0904350187 

Email: havulaw@yahoo.com 

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 



Nguồn: boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Trang Bô xít rất hay. Sao cũng bị tấn công là sao? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Cách vào boxitvn.net 

Kính báo đề quý bạn đọc rõ: sau một thời gian không phá hoại nổi boxitvn.net, bọn “tin 
tặc” hiện đang giở trò phong tỏa trang mạng của chúng tôi bằng tường lửa. Đó là một hạ 
sách khiến nhiều bạn đọc hết sức bất bình. Chúng tôi sẽ đệ đơn nhờ cơ quan chủ quản là 
VNPT can thiệp để loại bỏ cách hành xử tồi tệ ấy. Nhưng trong khi chờ đợi, xin quý bạn 
ở Việt Nam hãy vào trang mạng bằng cách đơn giản sau: vào google.com, đánh chữ 
anonymouse.org rồi bấm vào Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức 
với chữ Deutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: 
và một khoảng trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: www.boxitvn.net, sau 
đó bấm đúp vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously. Thế là trang boxitvn.net 
đã hiện diện trước mắt quý bạn – Bauxite Việt Nam. 

4. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago | edit | delete) 

Đề nghị bác TCHGGD không được post những thông tin phi khoa học vào JIPV! 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48024456@N05” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Tuan Ngoc@ (2 months ago | reply) 

Bác inhainha phán “thông tin phi khoa học” thì nên xem lại. Những nội dung đó có liên 
quan đến “nghiên cứu khoa học” chỗ của bác Rứa. Thay vì nghiên công bố quốc tế, họ lại 
nghiên cứu làm tin tặc. Không rõ JIPV có xóa dỏm cho mấy vị này có chiến công liên 
quan đến tin tặc không? Xem ra thì tin tặc của ta cũng có “tổng kết” này nọ. JIPV có nên 
xem mỗi một trang mạng bị tin tặc đánh sập là tương đương với một bài ISI không? Ông 
Triều khoe thế thì JIPV có thể xem “nhóm nghiên cứu của ông đã công bố 300 bài ISI”! 

Trong thời gian qua, bác Rứa có chỉ đạo công bố công trình sau (JIPV nên xem lại và xoá 
dỏm cho bác Rứa vì tôi thấy công trình này “ngứa” quá): 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
BAN TUYÊN GIÁO 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 
Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về 
Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động 
“Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá 

I. Bối cảnh ra đời Chỉ thị: 

- Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đã ban 
hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia 
trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) 
về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trung ương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư 
ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà 
bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 
14/10/2006 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình 
mới. 
Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” đã đạt 
được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, 
mở rộng hoạt động đối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. 

- Từ Đại Hội X của Đảng đến nay, đi đôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình 
quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tác động đến công tác 
đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. 
Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn 
hoá” đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. 

- Thời gian qua, công tác đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của ta, 
tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyết điểm, yếu 
kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm 
trọng. Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”, đi chệch hướng XHCN. 

- Nghị quyết Trung ương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu 
mới” đã đề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khai đồng bộ, chủ 
động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên 
tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” 
thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các 
thế lực thù địch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở 
cả Trung ương và các ngành, các cấp. 



Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đã ban hành Chỉ thị “Tăng cường 
đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”. Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay để góp 
phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một 
trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về 
công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới. 

II. Đánh giá tình hình 

1. Âm mưu , hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hoá từ sau Đại hội X đến nay 

1.1 Bối cảnh tác động: 

- Quốc tế: Từ Đại hội X của Đảng đến nay, những cuộc đấu tranh cục bộ, xung đột vũ 
trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố, những 
tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn 
ra ở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. 

- Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh 
chiến lược “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và “xâm lăng 
văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. Chúng coi tiến hành 
“diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là mũi đột phá, hòng làm tan rã niềm 
tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “ những khoảng trống” để dần dần đưa hệ 
tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá , xoá bỏ 
hệ tư tưởng XHCN. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và 
kích động lật đổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyển đổi 
chính trị, dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ 
các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúc đẩy mầm mống “cách mạng màu” ở Việt Nam. 

1.2 Sự chống phá của các thế lực thù địch: 

- Trên lĩnh vực tư tưởng- chính trị: 

+ Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc, phủ định, xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh với một thang bậc và luận điệu mới, như: quy kết chủ nghĩa Mác – Lênin 
sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịa đặt, dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” với ý đồ “ 
tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phát động “Phong trào quốc dân đòi trả tên cho Sài 
Gòn”. Gần đây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: “Hồ Chí Minh 
bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan), “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương 
(xuất bản tại Pháp)… 

+ Chúng huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường liên kết giữa 
các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Theo 
báo cáo của Bộ Công an, hiện có 413 tổ chức phản động; 62 đài phát thanh và truyền 
hình, 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bản ở hải ngoại chống phá ta. Từ sau 



đại hội X, ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên và Đài Hồn Việt), 5 tổ chức 
phản động mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Cơ 
quan an ninh đã ngăn chặn 4.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44.030 thư ân xá quốc tế. 

+ Chúng lợi dụng những sự kiện lớn của đất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta 
gần đây để quy chụp, xuyên tạc, kích động, chia rẽ, như: “Đảng chỉ tay, Chính phủ phủi 
tay, Mặt trận vỗ tay, Quốc hội giơ tay, dân trắng tay”. Xuyên tạc cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ 
chuyên chính vô sản về mặt chính trị”, “Đảng cố tạo dựng hình ảnh Hồ Chí Minh thành 
một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận, làm cơ sở tiếp tục duy trì chế 
độ độc tài”. 

+ Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và 
phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hoá Việt 
Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực 
giáo dục – đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho 
các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn “Quỹ giáo dục Việt 
Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Đại sứ 
quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh 
nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 
bước”, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ 
sở tại Việt Nam. 

- Trên lĩnh vực báo chí, xuất bản: 

+ Các thế lực thù địch thâm nhập, lợi dụng một số cơ quan báo chí, xuất bản và một số 
nhà báo bằng thủ đoạn nham hiểm, như: chú trọng đào tạo, lôi kéo, “chuyển hoá tư 
tưởng” một số phóng viên. Thông qua “hợp tác, giúp đỡ” về đào tạo và tiếp cận những 
nhà báo trẻ có tư tưởng tự do, phóng khoáng, dễ giao lưu; từ đó lôi kéo họ làm báo theo 
kiểu “tự do” của phương Tây. Thời gian qua, có một số lãnh đạo và báo chí, phóng viên 
đã bộc lộ tư tưởng báo chí đối lập với Đảng, quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm 
dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước. 

+ Ra sức thúc đẩy thành lập báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận 
cho “ lực lượng dân chủ”; triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, Blog… để 
“công bố” rộng rãi các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung xấu, phản động; truyền bá 
thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao 
đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng 
thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn 
lật đổ. 

- Trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ: 

+ Các thế lực thù địch gia tăng kích động văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác, tự do công bố 
các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản đối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước, đòi được 



công khai, đánh giá lại các sự kiện, nhân vật lịch sử theo quan điểm của Phương Tây, 
từng bước thoát ly sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ. Một bộ phận 
văn nghệ sĩ đã và đang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị 
vốn đã được khẳng định của dân tộc… 

+ Tiến hành tiếp xúc, lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”, văn nghệ sĩ có biểu hiện 
dao động chính trị, thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu, hội thảo,tham quan, 
tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc, 
phản động, tiêu cực; tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức 
nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. 

+ Tăng cường tán phát băng đĩa , các bộ phim có nội dung bạo lực, đồi truỵ gây tác động 
xấu đến một bộ phận giới trẻ. 

- Trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo: 

+ Về dân chủ, nhân quyền: 
Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị dân chủ, nhân quyền phương 
Tây cũng như một số tổ chức quốc tế đã có những phát biểu, hành động ủng hộ, tiếp xúc 
nhằm khuyến khích những hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính trị ở Việt 
Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phản động người Việt lưu vong tại Nhà trắng; Hạ 
nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. 243 đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật 
nhân quyền Việt Nam HR.3096 với số phiếu áp đảo; công khai khuyến khích, ủng hộ 
việc thành lập các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam) 
Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnh đạo và quản lý báo chí, đặc 
biệt là nghị quyết TRUNG ƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu 
mới”, coi đây là một hình thức “chặn đứng cao trào tự do ngôn luận đang dâng cao trong 
nước”. 

+ Về vấn đề tôn giáo: 

Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần 
lẫn vật chất để thúc đẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. Thời 
gian qua, chúng liên tục kích động, kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc 
tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung, giáo sứ Thái Hà (Hà Nội), La Vang (Quảng Trị )… Các 
phần tử phản động, cực đoan trong các tôn giáo cũng chuyển đổi phương pháp nắm giáo 
dân bằng cách lấy các tổ chức hội đồng, hội đoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần 
chúng, âm mưu tạo dựng lực lượng đối trọng với chính quyền; âm mưu thành lập “Uỷ 
ban liên tôn giáo chống cộng”… 
Cùng với việc phát triển không bình thường đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc, 
chúng đã hình thành các “tôn giáo lạ” ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ 
tảo” ở Hà Giang, Cao Bằng, “Sề chù ha ly lù gia’ ở Lai Châu … để gây chia rẽ mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân, tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị, xã hội trong 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Về vấn đề dân tộc: 



Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, như vấn đề lịch sử vùng 
đất Nam Bộ Việt Nam, lịch sử vương quốc Chăm-pa để kích động tư tưởng hận thù dân 
tộc, ly khai, tự trị. Tiếp tục hậu thuẫn cho số phản động ở các khu vực trọng điểm gia 
tăng hoạt động chống phá, thực hiện ý đồ thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập ở Tây 
Nguyên”, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam bộ, “Nhà nước Chăm độc lập” ở Nam 
Trung Bộ và “Vương Quốc Mông” ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc gia ở Việt 
Nam, tạo tiền đề cho sự can thiệp của các thế lực thù địch ở bên ngoài. 

- Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện “Diễn biến hoà bình” 

+ Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài, trong đó trên 550 tổ 
chức có hoạt động thường xuyên. Các thế lực thù địch đã lợi dụng hoạt động của một số 
tổ chức NGO vào các mục đích chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ, xâm hại an ninh 
và chủ quyền nước ta. 

+ Đặc biệt, chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự 
án vào các vùng dân tộc, miền núi để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục 
tập quán … phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức đồng thời 
tuyên truyền, tác động giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây… 

2. Công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các 
thế lực thù địch trong thời gian qua 

Trước tình hình trên, Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là Ban 
Chỉ Đạo 94 các cấp đã có nhiều biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân về những âm mưu, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt trong 
chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đồng thời có biện pháp đấu 
tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi các hành động chống phá của chúng. 

2.1 Những kết quả đạt được: 

- Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội, nhất là khi 
diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. Công 
tác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch được tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tin đại chúng, 
thông báo nội bộ, hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ về đấu tranh chống “ 
Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bước đầu được chú trọng. 

- Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạt động vi phạm pháp luật của số cơ 
hội chính trị, số cực đoan, phản động trong các tôn giáo; tổ chức cho quần chúng ở cơ sở 
đấu tranh, cô lập và phân hoá kẻ xấu để góp phần ổn định chính trị, củng cố niềm tin của 
nhân dân vào sức mạnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

- Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp 
giữa các ban, ngành, giữa Trung ương và địa phương đã có hiệu quả hơn, nắm chắc hơn 
các động thái phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá. Công tác 



đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
nhất là trên mạng Internet, bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. 

- Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá có nhiều cố gắng. Các 
phương tiện thông tin đại chúng đã thể hiện là kênh thông tin quan trọng định hướng ý 
thức chính trị cho các giai tầng xã hội. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập văn hoá 
phản động, đồi truỵ ở một số địa phương được tăng cường hơn trước. 
Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định 
chính trị, an ninh quốc phòng của dất nước. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn 
vững vàng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát 
triển tốt đẹp của đất nước ta. 

2.2 Những khuyết điểm, yếu kém 

- Việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư ở một số ngành, địa phương còn có biểu hiện làm lướt, 
mang tính hình thức, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm 
mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ, một bộ phận đã nhận thức được nhưng 
chưa rõ, một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trung ương, của cấp 
trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu, 
hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 

- Sự chỉ đạo, phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trong đấu tranh còn nhiều hạn chế 
nên dẫn đến hiệu quả chưa cao, đặc biệt là nắm những động thái phá hoại của các thế lực 
thù địch và tình hình tư tưởng ở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ, như: vụ biểu 
tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rối ở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. 

- Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin 
của nhân dân. 

- Việc phản bác các luận điệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất 
là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến bộ, nhưng tính chiến đấu, tính hiệu quả chưa 
cao. 

- Việc quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo, bất cập 
đã tác động tiêu cực đến công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”. Tình trạng lọt, 
lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. 

- Công tác thông tin đối ngoại mặc dù đã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa dạng, 
chưa chuyển tải hết các thông tin về thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, về quyền 
con người, tự do tôn giáo để chính giới, nhân dân các nước, nhất là đồng bào Việt Nam ở 
nước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam. 

2.3 Tác động của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng đối với “tự diễn 
biến” trong nội bộ ta 



Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng hoang mang, dao động mất phương hướng, giảm 
sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật Nhà nước, hoặc muốn đi theo hướng phát triển chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Kết quả cuộc điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng 
“hiện tượng tán phát tài liệu xấu, tuyên truyền các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ 
chế độ là vấn đề bức xúc trong năm” đã tăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007; tác 
động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. Kết 
quả cuộc điều tra về tác động của các quan điểm, hành động sai trái, thù địch tới tâm 
trạng, thái độ cán bộ, đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối 
tượng cán bộ và 45% đối tượng nhân dân được hỏi đã trả lời: các thông tin xuyên tạc, vu 
cáo, bịa đặt, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo của các thế lực thù địch đã 
tác động lớn đến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. 

- Đã có biểu hiện mong muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở một số cán bộ, đảng 
viên suy thoái về tư tưởng, chính trị. Có cán bộ, đảng viên đã viết, phát ngôn và phát tán 
tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách, Nghị quyết, Chỉ 
thị của Đảng; công khai phê phán sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ. 

- Không ít cán bộ, đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vẫn gắn bó với 
chế độ nhưng thụ động, thiếu bản lĩnh, không dám đấu tranh với những luận điệu sai trái, 
với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ, bị lợi dụng nên đã ủng hộ, 
phụ hoạ, truyền bá những quan điểm chính trị phản động. 

- Vì sự sụt giảm niềm tin, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tham 
gia hoạt động tôn giáo, mê tín dị đoan. Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy có đến 
22% số người được hỏi cho rằng tệ mê tín dị đoan là vấn đề bức xúc nhất trong năm, tăng 
2% so với năm 2006. 

- Xuất hiện một bộ phận học sinh, sinh viên thiếu lòng tin vào con đường đi lên CNXH 
và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống 
phá ta của các thế lực thù địch, đề cao quan điểm “dân chủ tư sản”; sống thực dụng, ích 
kỷ, cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách; một số viết bài cho đài nước ngoài nói 
xấu chế độ ta để xin học bổng. 

- Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc, ca từ thiếu văn hoá nhưng được phát hành, 
biểu diễn tràn lan, tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần 
tác động mạnh đến sự suy thoái đạo đức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh, sinh 
viên. 

- Trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản đã xuất hiện khuynh hướng cực đoan 
phản ánh hiện thực đời sống chỉ là những yếu kém, tiêu cực; một số tác phẩm bôi đen, 
phỉ báng lịch sử, “hạ bệ thần tượng”, phủ định sạch trơn, quay lưng lại với đời sống nhân 
dân. Một khuynh hướng khác, nguy hiểm hơn, đòi “lật án” để bào chữa, thậm chí “phong 
thánh” cho một số nhà văn, nhà hoạt động chính trị – xã hội từng có sai lầm trong quá 
khứ; đòi “khơi thông một dòng văn học đang âm thầm chảy” (dòng văn học của những 
cây bút chống cộng trước năm 1975); đòi đánh giá lại và đề cao “công lao” của một số 



nhân vật lịch sử đối với đất nước; mở diễn đàn bàn thảo, tranh luận nhiều vấn đề nhạy 
cảm. 

Những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh 
vực tư tưởng – văn hoá của các thế lực thù địch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đã và 
đang là cơ hội để các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, 
từng bước lái đất nước ta đi chệch con đường XHCN. 
Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội đất nước theo định 
hướng XHCN, cần tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư 
tưởng văn hoá trong thời gian tới. 

III. Quan điểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1 Quan điểm chỉ đạo 

- Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn 
thể từ Trung ương đến địa phương về âm mưu, thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn biến 
hoà bình” và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cần được tiến hành thường xuyên, lâu dài. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu, thủ đoạn 
ngày càng nham hiểm, tinh vi của các thế lực thù địch, xây dựng những đối sách phù hợp, 
kịp thời, hiệu quả. 

- Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp đấu tranh, tạo ra sức tự đề 
kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; 
nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn, lật đổ. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể; giữa Trung ương và địa phương nhằm 
phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá trong cuộc đấu 
tranh chống các hoạt động “Diễn biến hoà bình” 

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
XHCN, để làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch 
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập 
trung sức thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây: 

-Thứ nhất, coi trọng, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp ý 
chí kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập 
dân tộc gắn liền với CNXH, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã 
hội đối với cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự 
thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, xây 
dựng nội bộ vững mạnh, củng cố vững chắc bên trong là chính, lấy “thế trận lòng dân” 
làm nền tảng. 



-Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Từng ban, ngành, đoàn thể, địa phương đơn vị phải 
chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ. Chấp hành nghiêm túc các 
quy định về bảo vệ bí mật quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu “mật”. 
Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chức 
Đảng cơ sở, tăng cường tính chiến đấu của tổ chức đảng và thành viên. Giữ vững kỷ luật 
phát ngôn, đi đôi với mở rộng dân chủ, tự do tư tưởng sáng tạo. 

-Thứ ba, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá” để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng; bồi dưỡng lòng yêu thương con người, 
lối sống trung thực, giản di, cần, kiệm, liêm, chính; giữ gìn bản sắc dân tộc, nhân rộng 
các tấm gương “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Có biện 
pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối 
sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Đề cao ý thức gần dân, học 
dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân trong cán bộ, công chức các cấp, nhất là đảng 
viên. 

-Thứ tư, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định 
các chủ trương, đường lối; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà 
nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát 
của tổ chức Đảng, của các cơ quan bảo vệ pháp luật, của hệ thống dân cử và của hệ thống 
thông tin đại chúng. 

-Thứ năm, tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, 
cổ vũ, khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt, ngăn chặn những tác 
phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái. Tập trung lãnh đaọ, tạo môi trường, cơ chế, chính 
sách để các văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao 
về tư tưởng và nghệ thuật để giáo dục, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đấu tranh bài trừ các 
loại văn hoá phẩm thấp kém, độc hại trên thị trường, trên sàn diễn, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Bảo đảm an ninh thông tin, nhất là trên mạng Internet… Chủ động, 
kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sớm phát 
hiện và giải quyết khẩn trương các vấn đề bức xúc, các điểm “nóng” về khiếu kiện, đình 
công…, giữ vững ổn định chính trị xã hội. 

-Thứ sáu, phản bác kịp thời có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống 
các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc đường lối, quan điểm 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ 
hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ 
nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt 
động tập hợp lực lượng, móc nối trong ngoài, không để công khai hoá, quốc tế hoá các tổ 
chức chính trị đối lập trong nước chống Đảng, Nhà nước. Tập trung giải quyết một bước 
căn bản, có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, không để các thế lực thù địch lợi dụng gắn vấn đề dân tộc với vấn 
đề tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị. 



-Thứ bảy, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “Tự diễn biến” 
trong cán bộ, đảng viên ở cả Trung ương, các ngành, các cấp, các địa phương. Kiên trì 
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hoá, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh 
thổ và bản sắc văn hoá dân tộc. 

-Thứ tám, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giúp cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn về đường 
lối đổi mới, hội nhập; về tiềm năng hợp tác của ta với quốc tế; về lịch sử, văn hoá con 
người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới với 
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

-Thứ chín, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa giáo dục gắn liền với việc nâng cao ý thức 
cảnh giác, đối phó kịp thời với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng sự hợp tác này để thâm nhập, 
chuyển hoá chế độ ta. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà 
coi nhẹ vấn đề an ninh tư tưởng, văn hoá trong việc nhận viện trợ, hợp tác, liên doanh với 
nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với 
nước ngoài. 

-Thứ mười, coi trọng việc đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật, từng bước hiện đại hoá các 
phương tiện phục vụ cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình”. 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 
Nguồn: Đề cương tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư 
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Ngay cả GS Tuấn cũng đã “refereed” công trình của bác Rứa, bác inhainha có cho công 
trình của bác Rứa là “phi khoa học” không? 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/872-nhan-di nh-cua-tuyen… 

Nhận định của Tuyên giáo về hợp tác đào tạo Việt-Mĩ In Email 
Chủ nhật, 16 Tháng 5 2010 00:00 

vitinfo.com.vn/upload/Anh/AnhTieuDe/2008/5/5/ LA39344_7_13… Friday, October 23, 
2009 

Mấy hôm nay thấy báo QĐND đăng những bài nói về chống “Diễn biến hòa bình” tôi 
chẳng hiểu họ nói gì và nhắm vào ai. Cũng có vài bài nói về những người đang bị giam 
cầm vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước, nhưng cũng chẳng rõ ràng gì cả. 
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Nhưng trên trang nhà của Quảng Ninh có đăng “Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về 
Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hoà bình’ trên lĩnh vực 
tư tưởng, văn hoá” thì sẽ hiểu báo QĐND đang nói cái gì. 

www.quangninh.gov.vn/So-GDDT/apm_sgd/0020d0.a spx 

Trong đề cương này, có nhiều chỗ người soạn thảo dùng chữ “chúng”, chẳng biết chỉ ai. 
Có lẽ để chỉ những người không cùng quan điểm với Đảng chăng? Nhưng nhận định sau 
đây thì có lẽ “chúng” ở đây là Mĩ: “Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào 
tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo 
dục, đào tạo để chuyển hoá Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự 
án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân 
sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu 
USD/ năm, còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh 
viên Việt Nam học tại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm 
quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược 
của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ 
được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.” 

Về báo chí và phản biện: “[…] Thời gian qua, có một số lãnh đạo và báo chí, phóng viên 
đã bộc lộ tư tưởng báo chí đối lập với Đảng, quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm 
dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước.” 

Chẳng thấy nói gì đến việc phim ảnh Hàn Quốc tràn lan hiện nay ở Việt Nam. Cũng 
chẳng thấy nói gì đến phim ảnh nhảm nhí của Trung Quốc phủ đầy làn sóng tivi Việt 
Nam. Những phim ảnh đó, sản phẩm văn hóa đó cũng theo phong cách phương Tây đó 
chứ! Vậy thì tại sao lại lo ngại chuyện Mĩ giúp về giáo dục và đào tạo, mà tôi nghĩ là họ 
có ý tốt chứ chắc chẳng có “diễn biến hòa bình” gì cả. Vấn đề là bản lĩnh văn hóa của 
mình. Văn hóa mình yếu thì mình cảm thấy bị đe dọa, nhưng nếu văn hóa mình mạnh thì 
chẳng phải lo lắng xâm lăng văn hóa từ đâu cả. 

Hình như Ban tuyên giáo giả định rằng ai theo học ở Mĩ cũng đều bị “nhiễm” văn hóa Mĩ 
và lối sống phương Tây, nhưng tôi ngờ rằng giả định này không hẳn đúng. Tôi sống và 
làm việc ở ngoài này cả gần 30 năm mà tôi vẫn là người Việt Nam, tôi vẫn nói tiếng Việt, 
vẫn ăn thức ăn Việt, vẫn mang trong người tình cảm Việt, tôi không sống theo phương 
Tây. Dù rằng trong thực tế cũng có vài người chạy theo và bị phương Tây “cảm hóa”, 
nhưng số này không nhiều và phần đông là trẻ tuổi, nhưng một thời gian sau thì họ lại 
quay về với nguồn cội. 

Mà, nếu có cách suy nghĩ theo phương Tây hay làm việc theo phong cách phương Tây thì 
có gì là sai hay xấu xa đến nỗi phải lên án chứ? Phương Tây cũng có nhiều (rất nhiều) 
điều để chúng ta học hỏi từ họ. Trong quá trình hội nhập, tôi lại nghĩ Việt Nam cần nhiều 
người có kinh nghiệm cọ xát với văn hóa phương Tây. Cứ nhìn sang Hàn Quốc, Nhật, 
hay Đài Loan thì thấy: những người du học ở phương Tây và Mĩ là động lực quan trọng 
để phát triển kinh tế và khoa học. 

http://www.quangninh.gov.vn/So-GDDT/apm_sgd/0020d0.aspx�


Có khi, chính sự bảo thủ của ta làm cho ta tụt hậu và khó hội nhập thế giới. Cứ nhìn qua 
những quan chức Việt Nam đi công tác nước ngoài thì thấy là chúng ta “lép vế” như thế 
nào. Khả năng Tiếng Anh còn quá kém, làm chọ họ thụ động, không phát biểu được điều 
gì hay ho. Còn phong cách hành xử theo kiểu truyền thống Á châu thì không hợp với 
cộng đồng quốc tế. Chẳng nói gì xa xôi, ngay cả cách ăn mặc của một số lãnh tụ chính trị 
Việt Nam khi phó hội quốc tế cũng thấy rằng họ có quá nhiều sơ hở, có khi làm người ta 
cười cho. 

Khổ thiệt! Chiến tranh lạnh đã qua lâu rồi, mà hình như ở VN vẫn còn những người suy 
nghĩ rất nóng. Với cái nhìn này thì những bàn thảo về đại học đẳng cấp quốc tế, cải 
cách giáo dục, hội nhập khoa học, này nọ … sẽ rất khó dẫn đến hiệu quả nào. 

Điều đáng buồn là thời đại này mà Ban tuyên giáo vẫn còn nói theo kiểu “chúng” và “ta”, 
chẳng khác gì giữa kẻ thù và ta. Ngày nay, người ta không quan tâm đến chuyện anh theo 
chủ thuyết gì mà là anh là ai. Khi tôi đi dự hội nghị ở nước ngoài (như tôi thuật lại), ít ai 
hỏi tôi VN bây giờ là XHCN hay gì gì, mà là “anh là người Việt Nam hả”? Tôi nghĩ đó là 
một sự chuyển biến từ ý thức hệ sang căn cước tính. Mà, đặc tính để xác định căn cước 
chính là dân tộc và tôn giáo, hay nói chung là “văn hóa”. Thành ra, cái mà chúng ta cần là 
trang bị cho mình một bản lĩnh văn hóa, chứ không phải những giáo điều chính trị. 

NVT 
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Giời ạ, mấy ngành khác hết dỏm rồi hay sao mà mấy bác lôi mấy ông Triết học lên đây 
xét vậy giời! Nhìn phản cảm hết sức! 
Những lĩnh vực, những ngành đặc biệt thì mấy bác nên tránh ra chứ. Sau này cũng vì 
“làm trong sạch khoa học” mấy bác lôi luôn mấy ông nghiên cứu Hán Nôm thì thử hỏi 
còn ai mà nghiên cứu ngành đó nữa! Xét dỏm để làm trong sạch chứ đâu phải xét dỏm để 
“bắn cho chết hết chúng mày”! 

Cũng đề nghị JIPV cho biết với lĩnh vực mà ông Rứa này nghiên cứu thì ông này phải 
nộp những tạp chí nào thuộc ISI?. Không lẽ học triết học Mac-Lenin thì phải chịu thôi 
sao? 
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Các bác vào Web of Science thì có thể tìm ra khối tạp chí về chính trị, triết học, giáo dục 
mà ông Rứa có thể công bố. Ông phải chứng tỏ cho thế giới thấy mấy cái của ông là hay, 
thuyết phục để GS Tuấn không có cảm giác “tuyên giáo của ông Rứa là giáo điều”. Đâu 
chỉ công bố ở Anh hay Mỹ thôi đâu, còn rất nhiều nơi khác ông Rứa có thể công bố nếu 
những nghiên cứu của ông có giá trị thực tiễn. Các tạp chí ISI không phân biệt thể chế 
chính trị nên ai cũng có thể công bố nếu kết quả nghiên cứu có đóng góp vào tri thức của 
nhân loại, mấy loại giáo điều, chụp ném thì đương nhiên không ai chấp nhận. 

Xin cảm ơn các bác đã post nhiều thông hay cũng có, động trời cũng có liên quan đến bài 
của tôi. 
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Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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GS rất dỏm làm toàn chuyện dỏm: Bao che cưỡng dâm 

LS Trần Đình Triển nói về vụ kiện ông Tô Huy Rứa 

Mặc Lâm, phóng viên RFA 
2010-07-20 

Sau vụ ông Nguyễn Trường Tô mua dâm tại Hà Giang được đưa ra ánh sáng, ông Tô Huy 
Rứa đã gọi điện thoại cho các tổng biên tập cũng như một số cơ quan báo chí yêu cầu 
ngưng đưa tin về vụ này. 

Photo courtesy of Vitinfo.vn 

Luật sư Trần Đình Triển 

Trước hành động sai trái của ông Tô Huy Rứa – là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương – văn phòng Luật sư Vì Dân của luật sư 
Trần Đình Triển đã chính thức gửi thư yêu cầu ông Tô Huy Rứa làm sáng tỏ, nếu không 
thì văn Phòng sẽ chính thức khởi kiện ông theo pháp luật hiện hành. Để tìm hiểu thêm 
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vấn đề này, Mặc Lâm có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Triển. 
Lời nói thay văn bản 

Mặc Lâm: Thưa luật sư, trước tiên xin được cảm ơn ông về thời gian ông đã dành cho 
chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin ông cho biết văn phòng Luật sư Vì Dân, do ông đại 
diện, đã có những hành động gì trước việc ông Tô Huy Rứa ra lệnh cho một số tổng biên 
tập cũng như một số tờ báo ngưng việc đưa tin về nhân vật Nguyễn Trường Tô, thưa 
ông? 

LS Trần Đình Triển: Trước hết là tôi đã có một văn bản chính thức và tôi gửi trực tiếp 
cho ông Tô Huy Rứa, và gửi cho một số các cơ quan có thẩm quyền có liên quan, để xem 
xét lại việc vừa qua một số báo chí cho biết rằng ông Tô Huy Rứa, với tư cách Trưởng 
Ban tuyên giáo Trung ương, đã mời một số cơ quan chủ quản và tổng biên tập một số báo 
để đưa ý kiến là không được đưa thông tin về việc ông Nguyễn Trường Tô. 

Mặc Lâm: Thưa, thông qua những sự việc mà luật sư vừa mô tả thì liệu đã đủ cơ sở pháp 
lý để chứng tỏ rằng ông Tô Huy Rứa có hành động phạm pháp hay không? 

LS Trần Đình Triển: Tôi cho rằng đây là một việc làm không đúng pháp luật. Trước hết, 
với tư cách của ông Tô Huy Rứa là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, và bản thân ông Tô Huy Rứa đã có thời gian làm 
hiệu trưởng Trường Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, tức về mặt lý luận nó phải gắn liền 
với thực tiễn, nói phải đi đôi với việc làm, pháp luật phải thể hiện được trên thực tế, 
đường lối của Đảng phải thể hiện được một cách công minh, đàng hoàng, chính trực thì 
mới được lòng dân. 

Mặc Lâm: Thưa luật sư, dù sao thì mọi người cũng biết rằng bao nhiêu năm nay Bộ 
Chính trị vẫn thường dùng quyền lực tối cao của mình để ra lệnh cho báo chí, vì thật ra 
báo chí chỉ là công cụ của Đảng, như vậy tại sao lần này ông lại cho rằng ông Tô Huy 
Rứa là sai, là phạm pháp ? 

Đảng lãnh đạo chứ Đảng không bao giờ làm thay cho cơ quan hành chính. Ban tuyên 
giáo phải có ý kiến với Bộ Thông tin Truyền thông để Bộ Thông tin Truyền thông có ý 
kiến bằng văn bản, chứ không thể bằng lời nói được. 
LS. Trần Đình Triển 

LS Trần Đình Triển: Tôi đặt ra một vấn đề là gì? Tại sao nó sai? Sai thứ nhất là về mặt 
đường lối của Đảng CSVN. Đảng lãnh đạo chứ Đảng không bao giờ làm thay cho cơ 
quan hành chính, thế nhưng nếu như có việc gì đó về mặt chủ trương không cần phải 
được đăng thì cơ quan đảng là Ban tuyên giáo phải có ý kiến với Bộ Thông tin Truyền 
thông để Bộ Thông tin Truyền thông có ý kiến bằng văn bản, chứ không thể bằng lời nói 
được. Bằng lời nói thì chỉ mang tính cách cá nhân mà thôi. 

Cái thứ hai nữa, vì Hiến Pháp nước CHXHCNVN là tự do ngôn luận, Luật báo chí VN 
cũng tự do đưa thông tin, trừ những sự việc liên quan đến bí mật quốc gia thì không đưa 
thông tin. Trường hợp ông Nguyễn Trường Tô không thuộc bí mật quốc gia thì không có 



lý gì lại phải ngăn cấm. Cái nữa là căn cứ vào quá khứ, khi sự việc này đã xảy ra từ năm 
2009 thì thông tin báo chí đưa lên cũng chính Ban tuyên giáo Trung ương cũng ngăn cấm 
báo chí không đưa tin. Chính vì vậy mà nằm trong một cái hộp kín, họ vi phạm tố tụng, 
họ bỏ lọt tội phạm, và không được đưa lên thông tin, họ muốn làm gì thì làm. 

Do đó khi sự việc được đưa ra ánh sáng, đang được lòng dân, tôi muốn dùng cái từ là 
lòng dân đang háo hức chờ đón, và tôi muốn nói rằng như ngày hôm qua tôi vừa ở trên 
Hà Giang tất cả lòng dân đang hồ hởi, đang phấn khởi để làm một sự việc để rửa sạch cái 
bộ máy mà một số cán bộ hư đốn như vậy, để lập lại trật tự, đưa lại uy tín của nhà nước 
và của Đảng, của nhân dân, thì tự nhiên bị dội một đống nước vào dập tắt ngọn lửa háo 
hức đang lên đó của người dân, thì tôi cho rằng đó là điều làm trái đường lối của Đảng, 
làm trái với Hiến Pháp, làm trái với pháp luật, vì vậy mà tôi phải có ý kiến. 

Sự ngăn cấm đó nó tạo cho sự việc mà đóng khung, mà tôi cho một vấn đề nữa là gì? Ở 
đây không phải chỉ có trường hợp của ông Nguyễn Trường Tô, mà theo thông tin tôi biết 
là dư luận của người dân nó tạo nên một phản ứng dây chuyền. Không phải một mình 
ông Nguyễn Trường Tô hư đốn về phẩm chất mà còn những kẻ khác nữa. Cái thứ hai, 
xung quanh sự việc này thì cũng đã xuất hiện một số cháu trong trường hợp này gia đình 
bị khống chế, không được khai. 

Ngược trở lại, cháu Thúy, cháu Hằng trước đây bị khống chế trong trại là không được 
mời luật sư thì bây giờ cũng lại tiếp tục như vậy nữa. Tôi thấy rằng, với tư cách là một 
công dân sống hết mình vì tổ quốc, vì nhân dân, tôi vô cùng buồn và rất là đau khổ. Vì 
vậy trước tiếng nói của người dân và mong muốn được điều đó tôi đã chính thức làm văn 
bản đó, và tôi cũng nói luôn là nếu có sự việc đó và tôi đang chờ ông Tô Huy Rứa trả lời. 
Nếu không trả lời tôi sẽ là người khởi kiện ông Tô Huy Rứa trước pháp luật. 
Có điều gì bất thường? 

ong-to-huy-rua.jpg 
Ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN. photo courtesy of chinhphu.vn 
Mặc Lâm: Thưa luật sư, đối với bản báo cáo mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố 
tổng hợp các cáo trạng của ông Nguyễn Trường Tô thì liệu việc làm của ông Tô Huy Rứa 
có được xem là chống lại tập thể cao nhất của Bộ Chính trị hay không? 

LS Trần Đình Triển: Đó là một điều rất lạ. Trước hết là về mặt địa vị của người đứng đầu 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong điều lệ đảng thì rất là lớn, bởi vì Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương còn mang tính chất ủy ban, tính chất tập thể nữa. Ngoài trưởng ban, các phó 
trưởng ban và các ủy viên thì đây là một tổ chức mang tính tập thể, làm việc hết sức thận 
trọng và chu đáo. Tôi biết chính xác như vậy. 

Tất nhiên là những sự việc mà bản thân Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra thì cái đó 
đã phải nghiên cứu, cũng đã điều tra, cân nhắc cụ thể thì ủy ban mới công bố. Nhưng sự 
việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa mới công bố trên báo Nhân Dân, trên Đài Truyền 
hình Việt Nam, là hai tổ chức truyền thông lớn, mà không hiểu lý do gì sau đó lại được cá 
thể hóa một vài ba trường hợp, như trường hợp ông Nguyễn Trường Tô, với ông Tô Huy 
Rứa gọi điện các nơi cấm không được đưa thông tin. 



Đây là một dấu hỏi đặt ra rất lạ, ngay trong tổ chức, đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
khi thông báo đó đã được thông báo, lại quay trở lại của cùng một tổ chức của Đảng là 
Ban tuyên giáo Trung ương lại khuyến cáo các tổ chức khác là không được đưa thông tin 
gì thêm về ông Nguyễn Trường Tô. Đây là một việc mà tôi thấy rằng nó bất bình thường. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa mới công bố trên báo Nhân Dân, trên Đài Truyền hình 
Việt Nam, lại quay trở lại khuyến cáo các tổ chức khác là không được đưa thông tin gì 
thêm về ông Nguyễn Trường Tô. Đây là một việc bất bình thường. 
LS. Trần Đình Triển 

Mặc Lâm: Trong trường hợp ông Tô Huy Rứa vẫn im lặng thì bước kế tiếp luật sư sẽ 
hành động như thế nào, thưa ông? 

LS Trần Đình Triển: Trước hết, trong văn bản của tôi thì tôi sẽ căn cứ vào Hiến Pháp, tôi 
căn cứ vào Luật Báo chí, căn cứ vào Luật Luật sư, căn cứ vào Bộ Luật Hình Sự, của Luật 
Tố tụng Hình sự và tôi sẽ khởi kiện. 

Mặc Lâm: Thưa luật sư, ông có tin rằng tòa án sẽ thụ lý hồ sơ khởi kiện của ông hay 
không, vì trước đây thì Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng đã từng khởi kiện Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thành công. 

LS Trần Đình Triển: Tôi biết là khởi kiện để chúng ta có một cái để trở thành một thói 
quen. Ở Việt Nam chưa có tòa án hiến pháp và cũng chưa có một định chế rõ ràng cho 
việc khởi kiện của luật sư, đối với trường hợp như vậy thì tôi cho rằng cũng có khả năng 
là tòa án bác bỏ đơn khởi kiện đó. Đây tôi cũng đoán trước được là bởi vì Việt Nam đang 
như vậy. Thế nhưng tôi cho rằng dù bác hay thụ lý thì đấy cũng là một tín hiệu để cho 
Việt Nam chúng ta phải hội nhập và không có vùng cấm nào cả. 

Mặc Lâm: Luật sư có nghĩ rằng sau khi văn bản của ông gửi đi thì báo chí sẽ có niềm tin 
hơn trong việc mạnh dạn đưa tin hay điều tra thêm về cá nhân của ông Nguyễn Trường 
Tô, bất kể sự răn đe của ông Tô Huy Rứa hay không, thưa luật sư? 

LS Trần Đình Triển: Thực sự ra mà nói những vấn đề khác thì báo chí có thể đưa lên, còn 
trường hợp này trong văn bản của tôi, với tư cách của ông Tô Huy Rứa, tức là địa vị của 
ông rất là lớn, mà đã liên quan trực tiếp tới báo chí, do đó tôi tin rằng báo chí không dám 
đưa tin và tôi thông cảm điều đó. 
Trước hết là với một tổng biên tập hay phó tổng biên tập một tờ báo thì bản thân họ phải 
nghĩ đến sự tồn tại của tờ báo đó, phải nghĩ đến các phóng viên, các nhân viên ở đó, và 
bản thân họ cũng phải nghĩ đến vợ con họ. Do đó cái việc để họ đưa công khai văn bản 
của tôi ra, rồi tiếp tục, thậm chí họ có thể mạnh dạn tiếp tục đưa thông tin về vụ ông 
Nguyễn Trường Tô, thì tôi tin chắc rằng là không dám. 

Mặc Lâm: Xin cảm ơn Luật sư Trần Đình Triển đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn 
của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. 
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‘Không thể bưng bít thông tin’ 
Ông Sầm Đức Xương tại tòa 

Vụ ‘mua dâm nữ sinh’ thu hút sự chú ý của dư luận 

Vụ án ‘mua dâm nữ sinh’ ở tỉnh Hà Giang đang thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là sau 
khi có các tình tiết mới liên quan các quan chức hàng đầu của tỉnh này. 

Hồi đầu tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đề nghị cách chức Chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô vì “thiếu gương mẫu trong sinh hoạt”. 

Ông Nguyễn Trường Tô hồi tháng Hai đã bị cáo buộc mua dâm vị thành niên thông qua 
môi giới của cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương. 

Khi kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW được đưa ra, các báo trong nước đồng loạt đưa tin. 

Thế nhưng theo luật sư đại diện cho một trong các nữ sinh, đã có chỉ thị từ người đứng 
đầu Ban Tuyên giáo TW Tô Huy Rứa yêu cầu báo chí ngừng đưa tin về vụ này. 

Luật sư Trần Đình Triển với tư cách Trưởng Văn phòng Luật Vì dân đã ký văn bản ngày 
11/07/2010 gửi ông Tô Huy Rứa yêu cầu trả lời về việc mà ông gọi là “vi phạm điều lệ 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước” này; đồng thời nói sẽ khởi kiện ông Rứa “nếu sự 
việc trên là có thật”. 

Đài BBC đã nói chuyện với luật sư Triển về văn bản này: 

LS Trần Đình Triển: Thông tin chúng tôi có được là lệnh đó đã được đưa ra tại cuộc họp 
giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo TW vào thứ Ba tuần trước, và trong một tuần nay, 
không có báo chí nào nhắc đến vụ này nữa cả. 

Tôi cho rằng những vụ án như thế này phải được giải quyết tận gốc, triệt để, phải quét 
bằng sạch thì mới có hiệu quả. 

Thêm nữa, ông Tô Huy Rứa là người Triết học Mác Lê-nin, chuyên chính vô sản, thì khi 
giải quyết mọi việc cũng phải chuyên chính, giải quyết đến cùng. 

Khi sự việc đang lên, đang được giải quyết tốt đẹp, có sự đóng góp của Đảng là quyết 
định của Ủy ban Kiểm tra TW, thì tự nhiên ông Tô Huy Rứa lại dội cả khối nước đá vào 
khí thế đó. 
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Chúng ta không thể làm như vậy được. Trước dân, trước Đảng thì phải thành thật, không 
thể chỉ nói hay mà làm ngược. Tôi cũng là đảng viên, và với tư cách người đảng viên vì 
dân, tôi sẽ đấu tranh đến cùng. 

BBC: Thưa ông đã nhận được phản hồi nào từ ông Tô Huy Rứa chưa ạ? 

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player 

LS Trần Đình Triển: Cả bản thân tôi và văn phòng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào 
từ ông Tô Huy Rứa hay văn phòng Ban Tuyên giáo TW. 

BBC: Nếu quả thật các báo ngừng tiếng về vụ này thì công việc bảo vệ công lý chắc sẽ 
gặp khó khăn, thưa luật sư? 

LS Trần Đình Triển: Nói lại quá trình, thì vụ này xảy ra từ hồi khai giảng năm ngoái 
2009. Khi đó báo chí cũng rộ lên đưa tin được vài ba số, ba-bốn ngày. 

Khi đó báo chí cũng chỉ nói về sự bê tha c̉a một thầy hiệu trưởng thôi, chứ chưa biết được 
các chi tiết khác phía sau vụ án. Thế nhưng cũng ngay lập tức họ đã bị ngăn cấm. 

Chính cái ngăn cấm đó đã dẫn tới việc báo chí không vào cuộc được, luật sư cũng bị 
khống chế tiếp cận vụ án. 

Cuối cùng là các nạn nhân chỉ được nhận bản cung do công an làm và ký vào, tới khi có 
cáo trạng thì Viện Kiểm sát vào buộc các cháu đọc thuộc cáo trạng và ra tòa nói theo cáo 
trạng. 

Bưng bít thông tin khiến cơ quan tố tụng gây ra hàng loạt sai phạm, họ nói dối với Đảng, 
với pháp luật, coi thường pháp luật. 

Tới phiên phúc thẩm, tôi là luật sư, cùng với các cơ quan ngôn luận đã đưa ra ánh sáng 
được vụ án này. 

Đã thành tính quy luật: báo chí là quyền lực xã hội. Nếu phản ánh trung thực khách quan 
sự thật, thì đó là điều tích cực. Còn nếu bóp méo sự thật, hay che dấu nó thì đó là điều 
xấu. 

BBC: Văn bản của Văn phòng Luật Vì dân hết sức mạnh mẽ, và đã viết sẽ khởi kiện ông 
Tô Huy Rứa. Ông sẽ thực hiện theo quy trình nào ạ? 

LS Trần Đình Triển: Theo luật, ông Tô Huy Rứa phải trả lời văn bản của chúng tôi. Nếu 
ông không trả lời, thì chúng tôi cũng có quyền khởi kiện. Đã nói thì phải làm. 

Chúng tôi có các chứng cứ cho thấy ông Rứa đã chỉ thị báo chí như vậy. 

Tất nhiên tôi biết, trong hoàn cảnh này, làm công việc trên không dễ. 



Có những người đồng tình, nhưng cũng có người nói tôi bất bình thường. Họ bảo đáng ra 
tôi nên im lặng. 

Thế nhưng tôi nghĩ rằng nếu ai cũng im lặng, thì đó thực sự là một nguy cơ. 

www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/1007 19_sexscanda… 

12. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4004/buddyicons/50766789@N08.jpg?1275608405#5

0766789@N08” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới (3 weeks ago | reply) 

Bó tay vị PGS dỏm này. Bịt miệng học sinh, sinh viên, còn ông thì lại bao che cưỡng 
dâm các em học sinh đáng thương. 

13. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (2 weeks ago | reply) 

Theo thông tin mới cập nhật, ông Tô Huy Rứa có chỉ đạo báo chí cấm không đưa tin vụ 
ông Nguyễn Trường Tô nên tôi xin rút lại đề nghị ko xét dỏm cho ông Tô Huy Rứa và 
xoá các comments trước của tôi. Tôi đề nghị phong thêm danh hiệu mới cho ông như: 
“PGS rất dỏm có bàn tay hộ pháp”. 

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

=====================================================================
========================= 
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PGS rất dỏm – gian dối Nguyễn Phương Nga – Trung tâm 
đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển giáo 
dục ĐHQGHN: “PGS.TS”, Giám đốc, ủy viên hội đồng học 
hàm ngành tâm lý học – giáo dục học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga-trung-tam-d%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-dao-t%e1%ba%a1o-va-nghien-c%e1%bb%a9u-phat-tri/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga-trung-tam-d%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-dao-t%e1%ba%a1o-va-nghien-c%e1%bb%a9u-phat-tri/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga-trung-tam-d%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-dao-t%e1%ba%a1o-va-nghien-c%e1%bb%a9u-phat-tri/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-gian-d%e1%bb%91i-nguy%e1%bb%85n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga-trung-tam-d%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-ch%e1%ba%a5t-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-dao-t%e1%ba%a1o-va-nghien-c%e1%bb%a9u-phat-tri/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773798161/comment72157624449799750/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4773798161/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Danh thật: PGS rất dỏm 
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in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
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Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 
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- Tên đầy đủ: Nguyễn Phương Nga 

- Chuyên môn: giáo dục học 

- Chức danh: PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (bà này làm TS ở Úc mà không hề có 1 bài báo 
nước ngoài dù chỉ là báo hội nghị) 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo và 
Nghiên cứu Phát triển giáo dục ĐHQGHN 

- 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 tâm lý học – giáo dục 
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,…): 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1839 /2007/10/N8473/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
nganp@vnu.edu.vn, thuhuongnt@vnu.edu.vn; kdcl@vnu.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept 

2. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5

1483567@N06” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

TCHGGD2010 (4 weeks ago | reply) 

PGS dỏm nên hiểu biết rất dỏm và thường có những phát biểu cũng như việc làm 
rất dỏm và hậu quả là phá hoại: 

Anh và Mĩ không có bộ giáo dục và đào tạo? 

Hỏi: Nếu so sánh với các nước phát triển đã thực hiện kiểm định ĐH lâu rồi thì Việt Nam 
đã thực hiện được gì và còn lúng túng nhất ở khâu nào, thưa bà? 

Trả lời: Cá nhân tôi nắm rất sâu về kiểm định của Hoa Kỳ thì tôi thấy các bước kiểm định 
của Việt Nam thực hiện đúng chuẩn của Hoa Kỳ và chuẩn chung của các nước gồm: tự 
đánh giá, đánh giá ngoài và hội đồng ra quyết định. 

[…] 
Ở Anh, Mỹ, khi kiểm định, Hội đồng thẩm định có quyền tối cao, nhà nước không tham 
gia nữa vì họ không có Bộ GD-ĐT.” 

Đó là nội dung trao đổi giữa báo Vietnamnet và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, 
Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục (ĐHQG Hà 
Nội). Tôi bị sốc khi đọc câu thứ hai của phần trả lời: đó là các nước Anh, Mỹ không có 
Bộ giáo dục và đào tạo. Thật khó tin là một quốc gia như Anh và Mĩ mà không có bộ 
giáo dục và đào tạo! 

Tôi hỏi google thì được biết là có đấy. Ở Mĩ, bộ này có tên là “U.S. Department of 
Education” và website đàng hoàng www.ed.gov/index.jhtml. Còn Anh thì bộ giáo dục và 
đào tạo xuất hiện qua nhiều tên khác nhau như Ministry of Education (trước đây là Board 
of Education). Tra wikipedia thì được biết cơ quan quản lí giáo dục và đào tạo của Anh 
đã trải qua nhiều tên như Department for Education and Skills (từ năm 2001 đến 2007), 
Department for Children, Schools and Families (2007), Department for Innovation, 
Universities and Skills (2007-2009). Nói tóm lại, Anh và Mĩ đều có bộ giáo dục và đào 
tạo với tên gọi khác nhau, chứ nói rằng họ không có bộ này tôi e rằng không đúng. 

Ít ai dám tự tin nói mình “nắm rất sâu” về kiểm định giáo dục của một nước khác, nhất là 
các vấn đề về kĩ thuật thì càng khó hiểu hơn (chứ chưa nói đến “nắm sâu”). Ấy vậy mà 
chị này tuyên bố một cách tự tin như thế! Tôi nghĩ chắc chị này có nhiều công trình 
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nghiên cứu về kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục, nên muốn tìm hiểu xem sao. 
Qua trang web này, 

www.ceqard.vnu.edu.vn/Desktop.aspx/Noi-dung-b ai-viet/canh… 

chúng ta có thể thấy những nghiên cứu của trung tâm. Không có một bài báo nào nào 
được công bố trên một tập san khoa học quốc tế. Chẳng lẽ đó là nghiên cứu khoa học? 

Ước gì công chúng được xem 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học mà Bộ GDĐT phát triển ra. 

NVT 

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/12/anh-va-mi- khong-co-bo-… 

3. <img 
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TCHGGD2010 (4 weeks ago | reply) 

Theo bình luận của Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn thì bà này gian dối (chả có nghiên cứu 
nào nghiêm túc về giáo dục HK mà dám nổ là “nắm sâu” – tôi cũng tự hỏi bà ta nắm 
được cái gì). Đề nghị JIPV xét phong vị này danh hiệu Gian dối, phát biểu thiếu suy nghĩ 
và làm bẩn báo chí. 

4. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

=====================================================================
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=====================================================================
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PGS rất dỏm Biền Văn Minh – – ĐHSP Huế: Chủ nhiệm 
khoa Sư phạm Kỹ thuật 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Danh thật: PGS rất dỏm 

Người giới thiệu: cats60 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI (1.4.2010): 0 (hóa học) 

Danh thật: PGS rất dỏm. 

Đề cử: Người Hà Nội 

Thông tin bởi Người Hà Nội: Người đề cử PGS rất dỏm Bùi Duy Cam làm hiệu trưởng là GS 
dỏm Nguyễn Văn Mậu. Xem: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 
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PGS rất dỏm Bùi Văn Nghị – ĐHSP Hà Nội: “PGS.TS”, 
NGUT, Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin, Trưởng Bộ Môn 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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********************************************* 
***************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

JIPV chưa kiểm chứng những thông tin theo yêu cầu của Editor. 

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

Kính chuyển JIPV xét dỏm cho ứng viên sau: 

- Tên đầy đủ: Bùi Văn Nghị 

- Chuyên môn: Toán 

- 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.: 0 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin(1996-2001); Chủ 
Nhiệm Khoa Toán Tin 2 khoá liền (2001-2011); Trưởng Bộ Môn 

- 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: NGUT 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
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- 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,…): 

math.hnue.edu.vn/portal/index.php?pageid=1025 &topicid… 

www.xaluan.com/modules.php?name=News&file =article&amp… 

Đề nghị JIPV cho phản biện kín thông tin từ một độc giả: “Năm nay 2010 ông Bùi Văn 
Nghị sẽ apply GS, năm 2009 định muốn nhận giải thưởng Khoa Học Công Nghệ của Đại 
Học Sư Phạm nhưng bị loại và tỏ ra OAN ỨC, thật không biét người biết mình. Có lẽ nếu 
năm 2010 ông này chạy được GS thì những năm còn lại sẽ chạy nốt cái NHÀ GIÁO 
NHÂN DÂN NỮA. Dùng tiền đi dạy Luyên thi Phô Thông suốt ngày để chạy. Đề nghị 
JIPV đặc cách sớm xem xét trường hợp này, để cảnh tỉnh ông Nghị, tháo gỡ giúp Khoa 
Toán Tin Đại Học SP, có đièu kiên phát triển bình thường.” 

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

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 weeks ago) 

Liên quan đến ứng viên Bùi Văn Nghị, một Nhà khoa học gửi thư cho JIPV: 

Kinh gửi JIPV, 

Tại sao tôi đã gửi thư đến JIPV nhắc nhiều đến ngành PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY? 

Đó là vì tác hại của nó rất lớn như sau: 

1. Hầu hết những người ở ngành này không có khả năng NGHIÊN CỨU CƠ bản chạy 
sang. 

2. Họ dễ dàng có được bằng cấp và học hàm, với hệ thống bài đăng trên các tạp chí rất 
kém ở Việt Nam. 

3. Họ đào tạo NGHIÊN CỨU SINH rất dễ dàng với chất luợng rất thấp. 

4. Rất nhiều cán bộ với trình độ rất kém(học kém từ thời Sinh Viên) muốn có bằng cấp để 
lên chức hoặc chuyển vùng, thường theo ngành này. 

5. Hầu hết những người theo ngành này đều có VĂN HOÁ KHOA HỌC rất thấp, họ 
không hiểu biết gì về nghiên cứu, về khoa học hiện đại, các vấn đề họ quan tâm đều là 
vấn đề liên quan đến GIẢNG DẠY PHỔ THÔNG, mà Bản thân họ cũng không hiểu được 
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bản chất của CHƯƠNG TRÌNH và KIẾN THỨC ở PHỔ THÔNG. Họ không biết đến các 
tạp chí giáo dục trên thế giới. 

6. Đáng sợ hơn nữa, do tốc độ họ đẻ ra các bài viết, các đề tài, dự án, các Tiến Sĩ quá 
nhanh, nên thành tích của họ RẤT LỚN, át hẳn bên KHOA HỌC CƠ BẢN, vì vậy họ 
quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển GIÁO DỤC nước nhà. 

7. Nếu JIPV có dièu kiện xem xét các luận án và các công trình của họ, sẽ thấy được tác 
hại của họ như thế nào. Họ không chỉ KIẾM TIỀN VÀ DANH HÃO CHO HỌ. mà họ 
BÓP CHẾT KHOA HỌC CƠ BẢN(ở các cơ sở có ngành này như các trường ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM), cao hơn nữa là góp phần BÓP CHẾT GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ. 

8. JIPV đã đưa ra hàng đống DỞM ở rất nhiều ngành, nhưng chắc chắn DỞM trong 
ngành PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, còn tệ hại hơn nhiều. 

Trên đây chỉ là vài lời sơ bộ, trong hàng trăm điều tôi muốn nói. 

Rất mong JIPV quan tâm !  

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48616733@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vientoan (6 weeks ago) 

Dưới đây là bức thư chân thành của một độc giả, tôi xin post lên đây để mọi nguời cùng 
đọc. 

Gửi các DỞM. 

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

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

2. Tiêu chí phong học hàm của ta còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Không có lí do nào 
lại có thể phong GS(PGS) cho những người không có một công bố quốc tế nào. 

Việc phong học hàm cho những DỞM, sẽ gây nhức nhối và làm suy giảm niềm tin trong 
nhân dân, sẽ làm yếu các cơ sở đào tạo, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự 
chia rẽ và mất đoàn kết. 
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Đương nhiên, các DỞM cũng được ngồi bàn bạc và quyết sách những chuyện KHOA 
HỌC và ĐÀO TẠO rất nghiêm túc, trong khi DỞM được tạo ra bởi “CỌNG RƠM”(*), 
nghe người khác nói DỞM không hiểu, thì còn hại nào hơn. 

DỞM đẻ ra DỞM rất nhanh, vì cơ chế sinh sản của DỞM rất đơn giản. 

Để giữ cho được sĩ diện và vị trí của DỞM, Dởm sẽ dùng mưu mẹo, gây chia rẽ trong 
những người giỏi. 

Chúng ta có thể không có hoặc thiếu các chức danh GS(PGS), nhưng 
quyết không vì thế mà phong DỞM. 

Các DỞM nên nhở rằng, xã hội luôn có nhiều cơ hội để DỞM mưu sinh và thể hiện 
mình, DỞM không nên SI DẠI , HỌC LÀM SANG, mà chen tên tuổi vào nơi HỌC 
THUẬT, nơi của những TÀI NĂNG và những ĐAM MÊ, nơi mãi mãi xa cách với DỞM. 

Các DỞM nên nhở rằng, đất nước này đã chịu hy sinh và đau khổ nhiều lắm rồi, cho nên 
người ta không bao giờ để cho các DỞM yên đâu. Mà tìm ra các DỞM thì cực dễ, bởi 
NHÀ KHOA HỌC thì ắt phải có CÔNG TRÌNH KHOA HỌC. 

_____________________________________________ ________ 
CHÚ DẪN: (*) Truyện kể “BÙ NHÌN TUYẾT” của Andersen nhà văn nổi tiếng ĐAN 
MẠCH, đại ý rằng: Vào một mùa đông băng giá, ai đó đã bọc quanh một chổi rơm những 
lớp tuyết, thành một BÙ NHÌN TUYẾT. Lúc trời còn lạnh giá, BÙ NHÌN TUYẾT đắc 
thế lắm, nhưng đến lúc gặp ÁNH NẮNG MẶT TRỜI, nó bị tan chảy, và chỉ còn chơ ra, 
toàn CỌNG RƠM và CUỐNG CHỔI. Sự tích “CỌNG RƠM” là thế. 
Những kẻ bất tài đắc thế cũng vậy, nếu trong thời đại âm u tăm tối, dân trí thấp, họ tha hồ 
tung hoành, làm mưa làm gió, nhưng gặp thời văn minh, họ sẽ bị tan chảy, lộ nguyên 
hình, họ là ai. 

4. <img 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 weeks ago) 

<img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48616733@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″ border=”0″>  Xin cảm ơn bài viết rất ngắn gọn và cực hay. 
Bài này đã được lưu vào mục “Góp ý cho các Dỏm” 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51632233@N06” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

thuongthay (5 weeks ago) 
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Có lần em nghe mấy thầy dạy phương pháp tuyên bố: phương pháp giảng dạy ở Việt 
Nam khác quốc tế nên không cần đăng bài quốc tế. Gần đây em thấy mấy thầy hay lấy 
các tài liệu phương pháp giảng dạy của nước ngoài đưa vào các bài giảng. Em không thể 
hiểu được! Hơn nữa em nghiên cứu cơ bản nên không dám tranh luận với họ. 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#50742002@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Jean_Nguyen (5 weeks ago) 

Đọc thư của “Nhà khoa học” nào đó ở trên, tôi có cảm giác tác giả viết rất cảm tính, thiếu 
lập luận khoa học, mặc dù tôi đồng ý nhiều điểm của tác giả. Trên JIPV, tranh luận nên 
hướng đến tính khoa học và hướng theo chuẩn quốc tế. 
Bây giờ tôi xin phân tích làm rõ thêm một số điểm: 
0. Về thuật ngữ “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY”: Thuật ngữ này không đúng để chỉ 
một ngành khoa học. Cái này do ta sai từ gốc là việc quy định tên các ngành của Bộ. Trên 
thế giới, Teaching Methods chỉ là 1 môn học về các PP dạy học. Nhưng ai sẽ theo nghề 
dạy học hoặc liên quan đến việc giảng dạy (các cấp) thì phải học qua các courses này. 
Thế giới chỉ có các ngành KH là Mathematics Education (Giao dục Toán), Physics 
Education, Chemistry Education, Computer Science Education,… Vấn đề là từ việc dịch 
sai thuật ngữ dẫn đến hiểu phiến diện vấn đề, và lệch lạc trong nghiên cứu. Ví dụ, Giao 
duc toán nghiên cứu đến mọi vấn đề liên quan đến học toán, dạy toán, nhận thức, tri thức 
luận, Curriculum Development, Assessment, Teaching Methods, ….Ta thì hầu như chỉ 
chú đến NC các PP dạy của người GV, mà không hiểu rằng cái cốt lõi cần biết là HS học 
tập, hiểu và xây dựng kiến thức như thế nào. Vì vậy mà nếu ta dạo quanh 1 vòng các thư 
viện để xem các đề tài luận văn, luận án, đề tài NC về KHGD đều bắt đầu bằng cái tên na 
ná là: “Một số biện pháp…..” “Một số giải pháp…”, Một số PP…” . Có 1 vị GS khi dạy 
về PPNCKH còn phán là mọi NC về KHGD đều phải tìm ra các biện pháp…. Thật nực 
cười! PP, biện pháp, hay giải pháp, … chỉ là đoạn sau cùng của nghiên cứu, khi ta muốn 
triển khai, ứng dụng, vận dụng các kết quả NC vào một lĩnh vực hay thực tiễn. Ví dụ, ta 
“nghiên cứu” ” Một số biện pháp sử dụng máy tính vào dạy học môn XYZ…”. “Kết quả” 
cho dù tìm ra hay bịa ra các biện pháp XXX gì đó thì đó cũng phông phải tri thức KH 
mới, và do đó không phải là NCKH. Thế giới người ta sẽ NC máy tính ảnh hưởng nhận 
thức khái niệm của HS như thế nào? Lý thuyết nào, mô hình nào là thích đáng để gải 
thích ảnh hưởng đó, …… Tình trạng này cũng tương tự như bên kinh tế, kiểu “Thực 
trạng và Một số giải pháp thu hút đầu tư…..”. Chúng ta không thể làm 1 luận án TS với 
những NC kiểu thế này. GS NVT hình như đâu đó cũng đã đề cập đến vấn đề này. Bản 
chất của Luận án TS trước hết phải có tinh học thuật và hàn lâm (academic), tức là nó 
phải định vị trong 1 framework khoa học với các khái niệm, mô thức, PP luận, …. Sau 
cùng mới nói đến tính ứng dụng, triển khai… 
1. “Hầu hết những người ở ngành này không có khả năng NGHIÊN CỨU CƠ bản chạy 
sang” 
———-> Câu này không chính xác, lẫn lộn khái niệm: Thế nào là Nghiên cứu cơ bản? 
NCCB là những nc để tìm ra tri thức mới cho nhân loại, ở bất kỳ lĩnh vực khoa học nào. 
Thế nghiên cứu về KHGD, KHXH,…. không phải là NCCB à? Tri thức mới của toán học 
là định lý mới, tính chất mới,… Tri thức mới của KHGD là lý thuyết mới, khái niệm mới, 
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quan niệm mới, mô hình mới…. Người ta chỉ phân biệt NCCB, NC phát triển, và NC ứng 
dụng thôi. “Nhà khoa học” nhưng lại phán xét rất không đúng KH. Nói như trên cũng 
giống như nói Nhà toán học thì giỏi hơn nhà tâm lý học, Poincare thì giỏi hơn Vygotxky, 
Piaget… 
2. Họ dễ dàng có được bằng cấp và học hàm, với hệ thống bài đăng trên các tạp chí rất 
kém ở Việt Nam. 
———> Rất chính xác. Các tạp chí về KHGD ở VN đều không phải hoặc không đúng 
nghĩa của tạp chí KH. Đôi lúc nó hơi giống với các tạp chí cho công chúng kiểu “Kiến 
thức ngày nay”. Tạp chí KH gì mà Editorial Board không có nhiệm kỳ, ko có peer 
review, đăng cả hình ảnh quảng cáo, hình ảnh của bộ trưởng, thứ trưởng thăm chỗ này, 
hội nghị chỗ kia! thật lạ! Tôi nói đến 2 tạp chí TCGD và TCTBGD. It nhất thì cũng 
hướng theo 2 tạp chí Acta và VJM để tìm hiểu các chuẩn tương đối của 1 tạp chí KH chứ, 
để phân biệt với tạp chí công chúng. 
3. Họ đào tạo NGHIÊN CỨU SINH rất dễ dàng với chất luợng rất thấp. 
———–> Đúng, vì là hệ quả của 2. 
4. Rất nhiều cán bộ với trình độ rất kém(học kém từ thời Sinh Viên) muốn có bằng cấp để 
lên chức hoặc chuyển vùng, thường theo ngành này. 
————-> Cái này thì cảm tính, lẫn lộn giữa khoa học với những thứ linh tinh khác, 
không chính xác. 
5. “Hầu hết những người theo ngành này đều có VĂN HOÁ KHOA HỌC rất thấp, họ 
không hiểu biết gì về nghiên cứu, về khoa học hiện đại, các vấn đề họ quan tâm đều là 
vấn đề liên quan đến GIẢNG DẠY PHỔ THÔNG, mà Bản thân họ cũng không hiểu 
được bản chất của CHƯƠNG TRÌNH và KIẾN THỨC ở PHỔ THÔNG. Họ không biết 
đến các tạp chí giáo dục trên thế giới.” 
————> Cái này đúng hầu khắp nơi. Đặc biệt “Văn hóa KH” (sinh hoạt học thuật), và 
“Tạp chí GD trên thế giới” thì khá đúng. 
6. “Đáng sợ hơn nữa, do tốc độ họ đẻ ra các bài viết, các đề tài, dự án, các Tiến Sĩ quá 
nhanh, nên thành tích của họ RẤT LỚN, át hẳn bên KHOA HỌC CƠ BẢN, vì vậy họ 
quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển GIÁO DỤC nước nhà” 
———> Cái này cảm tính, dễ dàng chỉ ra được nhận xét này sai. Tuy nhiên ý “ảnh 
hưởng đến giáo dục nước nhà” thì có thể đúng 1 phần, sẽ làm sáng tỏ sau. 
7. Nói “Bóp chết khoa học cơ bản” là hết sức tào lao. 

@thuongthay: Nói PPGD ở VN khác với thế giới là ngụy biện, tào lao nhằm tránh cái 
yêu cầu công bố quốc tế. Xin nhắc lại là bất cứ lĩnh vực nào, từ văn học đến KH chính trị, 
địa lý đến lịch sử, …nếu NC đó thực sự đem lại những kết quả mới cho KH, thì đều có 
thể công bố quốc tế được. Khoa học không phân biệt VN hay Lào, Campuchia mà chỉ 
phân biệt tính mới hay không mới đối với KH. 

Danh sách các tạp chí tốt nhất về Giao dục Toán: 
en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_jour nals_in_math… 

Một số đề xuất: 

1. Đổi tên các ngành đạo tạo cho phù hợp với thế giới: 
LL&PPDH Toán = Giao dục Toán 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_journals_in_mathematics_education�


LL&PPDH Vật lý = Giao duc Vật lý., ….. 
Thử lướt qua các DH trên thế giới, chẳng đâu thấy người ta có các Masters và PhD 
Programs về “Theory and Teaching Methods” cả!! 

2. Để cho giáo dục ta phát triển, nhất thiết phải có đội ngũ mạnh các nhà NC, các chuyên 
gia trong linh vực Education và Educational Research. Xin khẳng định là hiện nay nếu 
như bên Khoa học tự nhiên và Toán học ta lạc hậu 3 so với thế giới thì bên KHXH và 
KHGD ta lạc hậu khoảng 15!. Nói thẳng ra ta KHGD và KHXH ta chưa có trên bản đồ 
KH thế giới. Đặc biệt nên ưu tiên gửi cán bộ đào tạo ở các lĩnh vực hẹp sau: 
- Curiculum Development 
- Educational Technology 
- Teacher Education 
- Educational Psychology 
- Learning Sciences 
- Educational Leadership, ….. 
Vì các lĩnh vực tác đọng trực tiếp đến những vấn đề liên quan đến triết lý GD, chương 
trình, SGK, quản lý, dạy học, … ở các nước phát triển có hẵn các Master và PhD 
Programs về Curiculum Development, nơi đào tạo ra các nhà NC và chuyên gia trong 
lĩnh vực phát triển chương trình GD. Ta có khi người chủ biên soạn chương trình, SGK 
chưa bao giờ tiếp cận các lý thuyết, xu hướng hiên đại trong GD, chứ chưa nói đến là các 
chuyên gia về Curiculum Development. Kết quả về chương trình và SGK thì khá rõ. Sau 
30 năm, cấu trúc đề thi tốt nghiệp Toán 12 hoặc thi vào DH hầu như ko thay đổi! Lạ thât! 
Có ai có được cái đề thi tú tài của Uc hay Phần lan, … để so sánh với ta xem sẽ nhận ra 
nhiều điều về chương trình, nội dung, cách tiếp cận kiến thức, cách đánh giá kiến thức 
HS, …. 
3. Trong dạy học, GV phải được “tự do sư phạm”, hiểu theo nghĩa sau đây: 
- Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình là chuẩn nhất, chung nhất. 
- Có nhiều bộ SGK khác nhau phù hợp 
- GV chỉ đảm bảo thực hiện đúng theo chương trình, không bị áp buộc theo trình tự SGK 
nào. Như thế công việc của GV chính là tìm tòi, thiết kế, cho bài dạy của mình phù hợp 
theo trình độ HS, khả năng sáng tạo của bản thân, cách tiếp cận vấn đề, … Nhà ta GV 
thật khỏe, ra tiệm sách ôm vài quyển “Giao án mẫu” bán nhan nhãn, ai cũng viết được, về 
nhà là xong. Thế giới tìm mỏi mắt cũng ko có các giáo án mẫu chi tiết đến từng ly như ta. 
Nghiệp vụ của GV thật khỏe, cần gì phải dạy Teacher Professional Development. 
- Không nên viết SGK theo từng bài dạy học có thời lượng 1, 2 tiết như hiện nay. Ngược 
lại, nên chỉ trình bày kiến thức theo đơn vị chương, khoảng 9 – 12 tiết. Làm như thế GV 
chủ động co giãn trong 1 không gian và thời gian hợp lý để thực hiện hoạt động giảng 
dạy, giảm bớt chỗ này, tăng cường chỗ kia, tùy theo trình độ lớp. 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 
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inhainha (5 weeks ago) 

Bác Jean_Nguyễn bắt bẻ cảm tính ở nơi post như thế này là cũng không chính xác vì 
không phải nơi nào trên JIPV cũng phải tranh luận một cách khoa học. 
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Về ý kiến thứ 1, có lẽ bác hiểu nhầm ý của bác viện toán học ở đây. Không ai nói nghiên 
cứu giáo dục, giảng dạy không phải là môn khoa học cả. Nhưng ở VN hiện nay nó đã bị 
biến tướng trở thành nơi mua bán, cấp phát bằng cấp cho những người không có khả 
năng nghiên cứu. Nhiều người chuyên môn là Toán, tự nhiên, kỹ thuật … nhưng không 
thể đỗ đạt để theo những chương trình MSc, PhD chuyên môn nhưng vẫn muốn có bằng 
TS và con đường nhanh và dễ đó là theo ngành Giáo dục học! Vì sao? Vì ngành GD 
không có nghiên cứu đúng nghĩa. 
Ý kiến 6, 7: bác viện toán nói hơi lên gân 1 chút 

Các tạp chí trên link wiki bạn gửi sao không có tạp chí nào nằm trong ISI vậy bạn? 
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Tôi mới đọc được một bài viết rất thú vị, nói về cảm tưởng của tác giả khi đọc JIPV. Mời 
mọi người cùng xem: 

xdlnmt.blogtiengviet.net/?cat=473395 

9. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 
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Cám ơn bác, xin được trích lại: 

CẢM TƯỞNG ĐỌC JIPV-GS DỞM 

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

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

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

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

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

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

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

JIPV như một phát đại bác tấn công vào sự gian dối trong học thuật đang chùm lên xã hội 
này. Nó đã “tóm cổ” không ít cả những ông Quan Khoa Học danh giá, bắt ngồi ngáp dài 
trong JIPV, để chờ phán xét! JIPV dường như đã tát thẳng vào mặt những kẻ háo danh, 
vụ lợi, đang còn muốn dựng VĂN MIẾU trong thời đại này. Nó làm được là nhờ thời 
“Thế giới phẳng”. Sau JIPV sẽ là gì? trong lúc đất nước này đang còn phải gánh chịu bao 
nhức nhối, tàn phá! 
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Tôi mới lướt qua website bác Tuấn thấy có bài này bàn về những hiểu lầm tiến sĩ trên 
VNN, nhưng có thêm lịch sử bằng cấp rất có ích cho các bác dỏm: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/968-tien-si -la-gi- 

bsn 
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Các bạn gửi links hay quá nên tôi đã Gửi làm quà cho các Dỏm rồi: 
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www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623455223679/ 
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Tôi xin copy bức thư gửi JIPV của một độc giả, trong mục GIAO LƯU VỚI ĐỘC GIẢ, 
mà tác giả của bức thư GỬI CÁC DỞM ở trên đã nhắc đến. 

Kính gửi JIPV! 

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

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

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

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

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

Rồi đây trong mỗi lý lịch khoa học cần phải khai rõ, đương sự có bao nhiêu bài trong 
SCI; SCIE. Rồi đây các công bố trong ISI sẽ phải là một tiêu chí quan trọng nhất, đẻ xem 
xét tư cách của các thành viên trong các HỘI ĐỒNG KHOA HỌC và các CHỨC 
DANH… 
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Bất luận như thế nào thì cuối cùng JIPV đã đều thống kê đầy đủ các công bố của đương 
sự trong ISI, khiến không ai bác bỏ được, đó là điều quan trọng nhất ! Chính điều này đã 
làm nên uy tín của JIPV, chỉ có điều JIPV cần phải làm đến cùng, không làm oan và bỏ 
sót bất cứ đối tượng nào. 

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

Khối lượng công việc JIPV rất lớn, nó cần được tổ chức chặt chẽ, cần một đội ngũ editor 
đông đảo ở tất cả các lĩnh vực. Mong rằng JIPV ngày càng lớn mạnh, và được toàn xã hội 
ủng hộ về mọi mặt. 

Hãy hướng về tương lai của đất nước này, để xem xét và đánh giá JIPV, chứ đừng từ một 
góc nhìn nào khác ! 

Đất nước sẽ ghi công những người sáng lập ra JIPV ! 
Những công dân chân chính đã và sẽ ủng hộ việc làm của các bạn ! 

 



PGS rất dỏm Cao Văn, Hiệu trưởng ĐH Hùng 
Vương, Phú Thọ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI (1.4.2010): 0 

Danh thật: PGS rất dỏm. 

Đề cử: ThanhDoan2010 
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PGS rất dỏm Chu Hoàng Mậu – Đại Học Thái Nguyên: UV 
Hội đồng học hàm ngành Sinh học, PGĐ Đại Học Thái 
Nguyên, Nhà giáo ưu tú, Huân chương lao động hạng 3, 
bằng khen TT Chính phủ 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Người giới thiệu: Giao su that 

Liên hệ: www.tnu.edu.vn/sites/chuhoangmau/default.aspx 

Thông tin tham khảo: 

1. Tiêu chuẩn: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623332108573/ 
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2. Cống bố ISI của một số nhà khoa học ở Việt Nam: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623509000309/ 

3. Góp ý cho GS dỏm và học trò dỏm: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623455223679/ 

4. Thông tin về nghiên cứu nghiêm túc: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 
623452567143/ 

5. Giao lưu với độc giả: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623572069288/ 

6. Nhiều vấn đề liên quan: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/44112489 says: 

Ông này tớ biết, làm Tiến sỹ ở Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật, Viện Công nghệ Sinh học-18-
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn của Viện trưởng GS. TS. Lê Trần Bình thì phải. 
Công bố ISI của GS hướng dẫn còn hiêm huống hồ còn mong chờ ở Ông ấy. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

=====================================================================
============================ 
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PGS rất dỏm Chu Quốc Thắng – Đại Học Quốc Tế TPHCM: 
Phó Hiệu Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Chuyên ngành: Xây dựng Công trình 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1960  

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.hcmiu.edu.vn/BGH.php 
============================================ ========== 

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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PGS rất dỏm Đặng Đình Châu – ĐHKHTN Hà Nội: 
“PGS.TS”, trưởng bộ môn giải tích khoa toán cơ tin 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 
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********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

- Tên đầy đủ: Đặng Đình Châu 

- Chuyên môn: Toán giải tích 

- Chức danh: PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài):0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): trưởng bộ môn giải tích khoa toán cơ tin, ĐHKHTN HN 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): chaudd (at) 
vnu.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept 

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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PGS rất dỏm Đặng Văn Uy – ĐH Hàng Hải: “PGS TSKH”, 
Hiệu Trưởng, Chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật biển, UV Hội 
đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-d%e1%ba%b7ng-van-uy/�
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============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor: 
******************************************** ****************************** 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

PGS TSKH Đặng Văn Uy 
hiệu trưởng 
chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật biển 
dung nhan: www.vimaru.vn/Eportal/vi/Bangiamhieu/mid/2945 3A92/ 
vimaru@hn.vnn.vn 
Mấy vị này từ trước khi có internet đã không còn nghiên cứu khoa học gì rồi, nên lên mạng 
không có thông tin khoa học. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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PGS rất dỏm Đào Duy Quát: “PGS.TS”, Tổng Biên Tập Tạp 
chí ĐCSVN 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 
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* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Kính gửi Tạp chí GS dỏm cứu xét các gs-pgs sau: 

- Tên đầy đủ: Tô Huy Rứa 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phùng Hữu Phú 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên Giáo Trung Ương 
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- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Linh 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Đào Duy Quát 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (Nguyên) Tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN 
- 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.cpv.org.vn/cpv/#yy0T8s1vzahC; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dangcongsan@cpv.org.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Phú Trọng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch quốc hội 
- 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.na.gov.vn; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@na.gov.vn 
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view photostream 
inhainha says: 

Tôi đề nghị sau này khi các editors ứng cử cho vị nào thì cũng nên nêu lý do tại sao ứng 
cử vị đó. Chứ tôi thấy nhiều editors ứng cử những vị chẳng với mục đích làm trong sạch 
nền khoa học, làm mất thời gian của admin và ME, hiệu quả ảnh hưởng khoa học thấp, có 
khi phản tác dụng. 
Posted 23 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
chim_nhon says: 

@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Bác động đến những vị “lề bên phải” này thấy ghê răng 
quá. Không khéo JIPV sẽ sớm bị đánh sập cùng số phận với 300 trang mạng thì mất chỗ 
vinh danh các GS/PSG dỏm Việt Nam đó. 
Posted 21 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
inhainha says: 

không ngại bị đánh sập, chỉ ngại JIPV bị lôi kéo vô mấy trò chính trị 

@ chim_nhon, inhainha: 

Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về hình thức thì có học thức cao, GS, PGS, nhưng không biết 
trình độ thực sự ra sao nên nhờ JIPV xem xét. Tôi là kẻ “tu hành” nên chỉ mong muốn đất 
nước phát triển, không có mục đích gì khác. Nhân đây cũng xin khai thật về bằng cấp của 
tôi: TS – mua người viết luận án và luyện thi bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác 
và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. Tôi 
ước mơ cho nền khoa học nước nhà được trong sạch, GS, PGS phải đúng nghĩa của nó, 
không nên xem là đồ trang sức rẽ tiền. Do đó ai xúc phạm việc tôi gửi bài cho JIPV vì 
mục đích “9 yêu nhện” là đích thị vu khống kẻ “tu hành” như tôi. Tôi từng dính chàm 
chạy chọt và mua bán bằng cấp – học hàm nên hiện nay tôi rất đau khổ vì tôi dốt quá, 
mấy người trẻ nói toàn cái hay cái đẹp làm tôi càng thêm xấu hổ. Việc giúp JIPV phát 
hiện GS-PGS dỏm cũng là cách tôi chuộc lại “lỗi lầm” của tôi trước khi lìa đời. 

Về “Vụ 300″ thì nhà nước đang xem xét khởi tố, các bác an tâm: 
boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

boxitvn.blogspot.com/2010/06/phan-tich-on-to- cao-va-e-ngh… 

Chúng ta dùng ISI để kết luận dỏm thì chẳng liên quan gì đến chuyện “9 yêu nhện”, ai cứ 
mãi đề cập đến chuyện “9 yêu nhện” thì có dấu hiệu làm khoa học dỏm hoặc bao che cho 
khoa học dỏm và gs-pgs dốt. 
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inhainha says: 

@Trư Bác Giới: bác lấy lý do làm trong sạch nền khoa học thì quá hợp lý rồi. Nhưng bác 
cũng nên đưa ra lý do khác đi, lý do đó ai cũng nại ra hết rồi. Bác thử nghĩ xem, với lý do 
“làm trong sạch…” mà hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác. 
Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi, đưa lên đây có 
tác dụng gì nữa đâu, còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa. Điều mà JIPV cần là 
vạch mặt những vị mà nhân dân không biết hoặc lầm lẫn kìa. Nếu bác có tâm làm trong 
sạch nền khoa học thì bác vô trang web mấy trường ĐH mà tìm thông tin dỏm chưa bị 
vạch mặt, nó đầy ra đó. Bác nên biết rằng, ưu tiên lớn nhất của JIPV là xét HĐHH mà 
đến giờ này vẫn chưa xét hoàn chỉnh một hội đồng nào cả, nếu với tốc độ như hiện nay 
thì làm sao có cái để trình cho các cụ ở Văn Miếu nhân lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
hả bác? 

PS: bác nên post bài theo tuần tự, không nên post sửa, thêm ở bài trước để mạch tranh 
luận nó liên tục, đây là nơi tranh luận công cộng, không phải chỉ có em với bác hay bác 
Chim_non trò chuyện với nhau. 

@ inhainha: 

Tôi rất vui khi bài tôi có nhiều quan tâm. Tôi thấy các bài ở đây hay bị xoá nên tôi chỉ 
trao đổi torng bài viết của tôi cho tiện. Tôi cũng đã giới thiệu một GS dỏm trong HĐHH 
rồi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp. 

Không đồng ý với bác “hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác”. 

Các vị đó càng phải là gương tốt cho cấp dưới, ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng đâu phải 
là GS, PGS đâu mà giới thiệu. Ngoài mục đích làm trong sạch nền giáo dục, tôi cũng 
muốn mọi người ý thức lại việc “xem GS, PGS là đồ trang sức rẽ tiền”. 

Bác nói “Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi” là 
hết sức sai lầm. Việc xét dỏm phải qua ISI, rồi còn public review,…., chứ đâu chỉ nghe 
nói không đâu! Tôi đã tra ISI của mấy vị, nay nhờ JIPV xem xét đó thôi. 

Bác nói “còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa” thì đúng và qua đó chúng ta mới 
phát hiện được con nào là con nhện cái, nhện nào là nhện đực! Nhện dỏm thì dành cho 
bác, tôi chỉ thích nhện thật thôi. Những ai chống lại dỏm thì rõ là dỏm hoặc bọn bao che 
cho dỏm. 
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kiemtrahoso says: 



Tôi cũng thấy chúng ta nên xét các vị trong hội đồng học hàm thôi, đụng mấy vị trong Bộ 
Chính Trị nghe ê răng quá. 

@kiemtrahoso: Căn cứ Điều 1 – Hiến pháp của JIPV: “1. Mọi ý kiến của tôi đều mang 
tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không mang động cơ chính trị 
của bất kỳ đảng phái nào vào đây. Tôi đã đọc rất kỹ Editorial Board’s page 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ và đồng ý với các yêu cầu của JIPV đối với 
một Editor”, tôi xin phản đối đề nghị của editor kiemtrahoso vì bác này đã thể hiện động 
cơ “9 yêu nhện” trong JIPV. Tôi chỉ quan tâm GS, PGS, không thèm care bất cứ “con yêu 
nhện” nào. Đề nghị JIPV cũng cố hồ sơ và “truy tố” editor kiemtrahoso  

Cuối cùng tôi kính mong JIPV xem xét cho các ứng viên tôi giới thiệu trên tinh thần khoa 
học, không bàn chuyện “9 yêu nhện”. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. All are accepted. 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 1:43 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “PGS rất dỏm Đào Duy Quát: “PGS.TS”, Tổng Biên Tập 
Tạp chí ĐCSVN” 

1. Hai Luá đã nói 

Tháng Mười 19, 2010 lúc 11:09 sáng  

Hôm nay tôi mới biết là ông Quát đã là Phó Giáo sư.Thật là bỉ mặt Hội đồng xét phong 
Học hàm nhà nước.Cái ông này có biết tý ”ný nuận gì” trong Triết học Mác-Lê ? Thử hỏi 
ông nói lên một câu của Lê nin trừ câu ‘Học,học nữa,học mãi” mà trẻ con ai cũng biết 
,ông có nói nổi không? 
Nói thật,so với Giáo sư Quần vợt Xuân Tóc đỏ,ông Quát không được một phần,vì Xuân 
còn biết đánh quần vợt,và đánh thắng Xiêm La.Xuân có làm bậy,nhưng không phải kẻ 
hiếp dâm.Ông Quát xứng là Giáo sư bộ môn này. 
Khi ở Liên xô,ông Quát đã lợi dụng chức quyền để lừa,dử mồi,rồi gọi các cháu gái công 
nhân vào phòng làm việc,đóng cửa hiếp dâm nhiều đến độ nổi tiếng là con yêu tinh râu 
xanh.Biết bao nước mắt,biết bao oan ức. 
Các quý vị khỏi mất công tìm hiểu về Công trình khoa học của kẻ chuyên nghiệp quấy rối 
tình dục như thế này.Anh ta chả viết được gì đâu. 

Trả lời  
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PGS rất dỏm Đào văn Dũng – ĐHKHTN Hà Nội: “PGS.TS”, 
bí thư chi bộ bộ môn cơ học khoa Toán cơ tin 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 
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General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 
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Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 

- Tên đầy đủ: Đào văn Dũng 

- Chuyên môn: cơ học 

- Chức danh: PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài):0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): bí thư chi bộ, bộ môn cơ học khoa Toán cơ tin 
ĐHKHTN HN 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): dvdung (at) 
vnu.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept 

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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PGS rất dỏm Đinh Xuân Khoa – trường ĐH Vinh: Phó 
Hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Submitted by Editor FactMaster 
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Checked by 3rd Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Nhờ hội đồng kiểm tra danh thật của PGS TS Đinh Xuân Khoa Phó Hiệu trưởng trường ĐH 
Vinh. 
Chuyên ngành Vật lý. 
Email của Bác Khoa: khoadhv@yahoo.com 
Email của trường ĐH Vinh: webmaster@Vinhuni.edu.vn 
Ảnh ở đây: www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/Display/309/ 0/2465/donvi… 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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PGS rất dỏm Hồ Đắc Lộc – ĐH Dân Lập kỹ thuật công nghệ 
TPHCM: “PGS.TSKH”, Hiệu trưởng, ủy viên hội đồng học 
hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TSKH 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

- Tên đầy đủ: Hồ Đắc Lộc 

- Chuyên môn: Tự động hóa 

- Chức danh: PGS.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): hiệu trưởng trường ĐH Dân Lập kỹ thuật công nghệ 
TPHCM 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự 
động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.hca.org.vn/tin_tuc/hd_hv/nam2009/thang5/h utech_lanhda… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
Lochacdoc@yahoo.com hutech@hcmhutech.edu.vn hdloc@hcmut.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept  

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Ông này có cái mồm dẻo như kẹo kéo, ngọt như mía lùi, gặp thời nên một phát từ một 
anh giảng viên quèn bên khoa Điện-Điện Tử ĐHBKTPHCM nhảy lên hiệu trưởng trường 
ĐH dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM. Đúng là làm khoa học bằng mồm lên như diều 
gặp gió vậy. 
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PGS rất dỏm Hồ Thanh Phong – Đại Học Quốc Tế TPHCM: 
Hiệu Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1960  

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.hcmiu.edu.vn/BGH.php 
============================================ ========== 

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Hiệu trưởng dỏm? Thế nào là đại học quốc tế? 

Tham khảo về hoạt động “tầm quốc tế” của trường này: tuoitre.vn/Giao-duc/109633/DH-Quoc-
tenbspchua -xung-tam-qu… 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

bonghongda says: 

Bài chẳng liên quan gì đến bác Phong này hết. Bác nên cung cấp thông tin bổ ích hơn đi. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Vị này hơn mười năm trước thì tôi đã nghe nói ổng nghiên cứu về phân luồng, quy hoạch giao 
thông rồi. Kết quả là chẳng ra được cái giải pháp nào đột phá, TPHCM thì kẹt xe với mức độ 
ngày càng trầm trọng. Ông này chỉ toàn vẽ ra để ăn tiền dự án của mấy ông bên sở giao thông 
vận tải mà thôi. Một số đề tài của ông này: 
tintuc.xalo.vn/001963579309/he_thong_canh_bao _ket_xe_thon… ——> chẳng biết ông này 
định mua camera gì, nếu camera chất lượng thông thường thì chi phí bộ này khoảng 100 triệu 
thôi. ổng hét lên đến 700 triệu. Đúng là cướp ngày mà. 

www.ies.com.vn/Tin-tuc-Su-kien/he-thong-tu-do ng-bao-ket-x… ———> hệ thống này chẳng 
biết mắc ở đâu nữa, hay là dẹp vô kho rồi không biết chừng. 

Một số thông tin liên quan ông Phong: 
www.baomoi.com/Info/Trinh-lang-he-thong-giao- thong-thong-… 
www.thesaigontimes.vn/Home/dothi/hatang/34116 / 
vietnamnet.vn/xahoi/201001/Ne-ket-xe-bang-can h-bao-vien-t… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

bonghongda says: 

Ông này là một tay đầu cơ chính trị có hạng. Băng nhóm của ông ta đã hạ bệ chức hiệu trưởng 
của GS. Phan Quốc Khánh, một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc và có nhiều công sức trong 
việc thành lập ĐH quốc tế. Giá mà ông này cũng biết đầu cơ trong nghiên cứu khoa học thì nước 
nhà biết ơn lắm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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PGS rất dỏm Hoàng Văn Phong: Bộ Trưởng Khoa học Công 
nghệ, Nguyên hiệu trưởng BK Hà Nội 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Sau khi kiểm tra trên Web of Science, ông Phong có o0o công trình cho đến thời điểm này. Do 
đó chúng đã thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của một PGS rất dỏm, xin chúc mừng PGS dỏm Hoàng 
Văn Phong. 

Chức vụ: Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ 

Áo giáp: “PGS.TS” 

Trình độ thật: PGS dỏm 

Chuyên ngành: Vật lí 

Nơi ở: www.most.gov.vn/a_gioithieu/mlfolder.2006-04- 10.8622347505/ 

Đời tư: vi.wikipedia.org/wiki/Ho%c3%a0ng_V%c4%83n_Pho ng 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 
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Tôi mới tìm thấy một giáo sư dỏm trong Bộ y tế tên là Trịnh quân Huấn, thứ trưởng Bộ y tế, mới 
được hàm giáo sư năm 2009. Không có một bài nào trong ISI hay Pubmed với cái tên “Huan T” 
hay “Trinh HQ” cả. Kết luận: ông thứ trưởng Bộ y tế Trịnh quân Huấn là giáo sư dỏm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn bạn. Nên có đường links nhé: cơ quan, hình ảnh,… 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Hình như anh Huấn có một joint work sau, kiểm tra kỹ lại dùm nhé 

HIV/AIDS epidemics in Vietnam: Evolution and responses 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
more options 
Author(s): Hien NT, Long NT, Huan TQ 
Source: AIDS EDUCATION AND PREVENTION Volume: 16 Issue: 3 Pages: 137-154 
Supplement: Suppl. S Published: JUN 2004 
Times Cited: 16 References: 33 Citation MapCitation Map 
Abstract: The goal of this study was to describe the evolution of the HIV epidemic in Vietnam 
and its responses. Surveillance was conducted in 8 provinces in 1994, expanded to 12 in 1995, 
20 in 1996, and 30 in 2001. Sentinel populations were sexually transmitted disease (STD) 
patients, female sex workers (FSWs), injection drug users (IDUs), tuberculosis (TB) patients, 
antenatal women, and military conscripts. Vietnam is in the concentrated epidemic stage. HIV 
prevalence had increased significantly in all surveillance population groups in the 1990s. HIV 
prevalence in the south is higher than in other regions of the country. The national HIV 
prevalence increased from 10.1% in 1996 to 32% in 2002 among IDUs, from 0.6% in 1994 to 
6.6% in 2002 among FSWs, from 0.4% in 1994 to 2.4% in 2002 among STD patients, from 
0.03% in 1994 to 0.34% in 2002 among pregnant women, from 0% in 1994 to 0.7% in 2002 
among army military recruits, and from 0.5% in 1994 to 3.6% in 2002 among TB patients. The 
government has a strong commitment to control the epidemic and has implemented many 
activities for HIV prevention and control. Vietnam’s HIV epidemic is predominantly among 
IDUs. Current intervention activities have not been sufficient to reduce HIV transmission. 
Vietnam needs to strengthen responses by scaling up the best practices in the most affected 
population groups by implementing internationally recognised effective interventions 
appropriately. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: INJECTING DRUG-USERS; HIV; PREVENTION; SURVEILLANCE; 
IMPACT 
Reprint Address: Hien, NT (reprint author), Hanoi Med Univ, Fac Publ Hlth, 1 Ton That Tung, 
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Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 

Đây không phải là một paper hoàn chỉnh mà chỉ là một bài ngắn 3 trang đăng trong số phụ 
supplement. Anh ta là tác giả sau cùng chứ không phải tác giả đầu. Cái này là ăn ké. Sếp cũ của 
tôi ở viện K cũng ăn ké như thế chứ trong thực tế ông ấy chẳng làm gì cả, chẳng biết ai công bố 
gì trong đó. Ông ta chỉ quan tâm tên mình có trong paper hay không mà thôi. Khoa học ở nước 
mình bát nháo thế đấy. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xin cảm ơn. Vậy chúng tôi phong anh Huấn danh hiệu thật, GS dỏm, chắc không vì “tình cảnh 
cá nhơn” đúng không? 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 

@Wetenschap: 18 trang là của cái supplement hay phần phụ của tạp chí, chứ không phải của bài 
báo. Họ viết rõ bài báo có “3 pages”. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
trandoanhuan says: 

Bạn dominique sai rồi. “Volume: 16, Issue: 3 Pages: 137-154″ có nghĩa là trang 137 đến 154 
trong issue (không biết dịch ra tiếng Việt là gì) số 3, volume (tập) số 16. Bài này có 18 trang như 
bạn gì đó vừa nhận xét. 

Qua đây tôi nghĩ là các bạn nên thận trọng với việc làm này vì nó ảnh hưởng đến danh dự của 
một con người trong khi sai sót thì có thể đển từ rất nhiều nơi: 

1) các bạn sẽ không hoặc khó search được các công bố tại các tạp chí không sử dụng bảng chữ 
cái Latin (tiếng Nga và các thứ tiếng Đông Âu chẳng hạn, 



2) không có một cách viết chung và chuẩn cho người Việt Nam nên bài của người này dễ lẫn 
sang người khác. Về vấn đề này xem thêm những comment tôi sẽ viết thêm trong trang này. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
dominique1973 says: 

@trandoanhuan: Không phải đâu. Tôi đang có trong tay bài báo. Đúng 3 trang thôi. Như tôi nói 
đây là phụ chương, không phải bài báo chính. Nó giống như proceeding vậy, chứ cũng không 
hẳn là article. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Các bác làm việc chân thành như thế này còn gì hơn. Thay mặt HĐXHHD xin cảm ơn các bác. 
Kính chúc các bác khỏe, vui. 

Thơ ký không lương của HĐXHHD. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
trandoanhuan says: 

Gửi bạn dominique1973: bạn chắc cũng làm hoặc quan tâm đến khoa học nên bạn cũng hiểu là 
thận trọng bao nhiêu cũng không thừa, và sự thật là đạo đức trong khoa học. Để có thêm tài liệu, 
tôi cung cấp cho bạn và những ai quan tâm đến bài báo này bản đầy đủ ở đây: 

magnet.fsu.edu/~tran/aeap.16.3.5.137.pdf 

với tất cả 18 trang chứ không phải 3 trang như bạn nói. Bạn không phân biệt được issue là gì, coi 
thường proceeding trong khi có nhiều ngành khoa học, proceeding là rất quan trọng, tôi cho rằng 
bạn chưa có đủ kiến thức để làm một việc rất nguy hiểm như sử dụng một con dao hai lưỡi là chê 
người khác. Bạn có biết phụ trương là gì không? Bạn nói đó không là article thì thế nào là 
article? Bạn thử vào đây xem người ta gọi bài này là article hay không? 
cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=159 28970 

Gửi các bạn chủ trương trang này: tôi cho rằng cách làm tốt nhất là vận động mở một cuộc sưu 
tầm những công bố khoa học của các nhà khoa học trong nước. Sau một thời gian có kiểm chứng 
nhiều chiều, các bạn mới có đủ tài liệu tin cậy để bình luận về người khác. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
view profile 
ykiendom says: 

Gửi dominique1973: nếu anh/chị đã thực sự làm khoa học và vào diễn đàn này “đánh đông dẹp 
bắc” (đòi hỏi sự cẩn thận và khiêm tốn) thì nên hiểu 137-154 là gì và một số tập quán khoa học. 
Thiết nghĩ nên biết là dùng tiêu chí “tác giả đầu, tác giả cuối” để đánh giá đóng góp khoa học của 
một ai đó không luôn chính xác bởi một số lĩnh vực khoa học có thông lệ xếp tên các tác giả bài 
báo theo vần. 



Ngoài ra bình luận “các giáo sư chúng ta nếu có công bố họ thường viết tên trước rồi họ sau. … 
Còn Dao TT thì chắc mấy bác Việt kiều đó. Việt kiều coi vậy mà yêu nước hơn mình, họ để họ 
trước rồi tên sau” của dominique1973 trong mục “ĐTT” là.một bình luận rất chủ quan. Thứ nhất, 
nếu ĐTT làm trong lĩnh vực của tôi thì ông ấy hay ghi tên đầy đủ là Dao Trong Thi hay ghi tên 
viết tắt là D T Thi hay Dao T Thi, v.v… Thứ hai, tôi không hiểu tiêu chuẩn yêu nước mà 
dominique1973 đề cập ở đây. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 



PGS rất dỏm Hoàng Văn Tiệu, Viện trưởng Viện chăn nuôi, 
Ủy viên Hội đồng học hàm ngành 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ứng viên: Hoàng Văn Tiệu. 

Danh dỏm: PGS 

Hành nghề: www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=1000 

Công trình ISI: 0 
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Trình độ thật: PGS rất dỏm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 

 



PGS rất dỏm Hứa Thị Ngọc Hà– Đại học Y Dược TPHCM: 
Trưởng Ban Nghiên cứu Khoa học, Phó trưởng bộ môn Giải 
phẫu Bệnh 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor KnowtrueProf. 

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.bvdaihoc.com.vn/bv/news.asp?bvdh.umc=Deta ils&acti… 

=====================================================================
======================== 
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PGS rất dỏm Huỳnh Thành Đạt – ĐHQG TPHCM: Phó 
Giám đốc thường trực, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TSCông bố ISI: 0  

Chuyên ngành: Vật lý 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950  

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.vnuhcm.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=9bdb ba6d-416b-49… 
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PGS rất dỏm Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu Trưởng ĐHNL 
TPHCM, UV Hội đồng học hàm (hãy chú ý đến những công 
trình vớ vẩn và gian dối của vị đầu ngành có quyền xét học 
hàm người khác) 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 
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Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI (1.4.2010): 0 

Danh thật: PGS rất dỏm. 

Đề cử: buonoichaomi 

Liên hệ: www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=huynhthanhhung 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

bác admin có gửi mail chúc mừng đến bác này không mà sao mấy cái tên bài báo trùng gửi lung 
tung không chịu gỡ xuống vậy bác. Gửi báo làng mà còn tình trạng 1 bài gửi 3,4 chỗ nữa chứ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 



PGS rất dỏm Lê Hoài Quốc – Sở KHCN TPHCM: 
“PGS.TS”, Phó giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm liên 
ngành điện – điện tử – tự động hóa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (4 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
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- Tên đầy đủ: Lê Hoài Quốc 

- Chuyên môn: Tự động hóa 

- 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): phó giám đốc sở KHCN 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 liên ngành điện – điện tử – tự 
động hóa 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.hcmbiotech.com.vn/picture_center_popup.ph p?id=220 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
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FactMaster (4 weeks ago | reply) 

Ông này hình như là nhân vật cộm cán trong các cuộc thi Robocon của Việt Nam phải 
không nhỉ? Nghe ông này trả lời phỏng vấn nổ to lắm mà sao lại cũng là dỏm à! 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Robocon là cuộc thi dành cho sinh viên nhưng từ vài năm trở lại đây, nó đã bị biến tướng 
thành cuộc chơi cho các trường ĐH. Những trường dân lập hoặc mới nổi đã tung tiền 
thuê người làm những con robot để mong chiếm giải cao, tiện thể làm quảng cáo cho 
trường luôn đấy mà. Bởi vậy những năm gần đây những đội vô địch đều đến từ những 
trường không có gì nổi bật và đặc biệt là năm nay khi mà ĐH dân lập Lạc Hồng vô địch 
robocon thì cũng chính là đỉnh điểm của bệnh thành tích trong robocon rồi, tôi dám chắc 
rằng những con robot của ĐH này không phải làm từ sinh viên của trường này, SV của 
trường này chỉ có nhiệm vụ điều khiển, bấm nút cho nó chạy thôi, các em đó cũng chỉ là 
robot cho những con robot đó và cho những toan tính của người lớn. Có lẽ nên dẹp 
robocon đi thôi! 

4. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5

1483567@N06” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

TCHGGD2010 (3 weeks ago | reply) 

Gã inhainha này xem ra sáng suốt, có vẽ thông minh hơn DỎM  

Chỉ có công bố quốc tế thì mới có thể đánh giá trình độ, mấy trò thi thố, khen, ca tụng 
trong nước đa số phản cảm. Chuyện mua bán là chuyện thường ngày. 

5. <img 
src=”http://farm2.static.flickr.com/1201/buddyicons/51483567@N06.jpg?1277422253#5

1483567@N06” alt=”" width=”24″ height=”24″>  
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“Chỉ có công bố quốc tế thì mới có thể đánh giá trình độ”: chỉ “có thể” thôi nhé, có khi 
DỎM xin đứng tên chung nhưng chả biết gì, nên có khi DỎM cũng có bài quốc tế nhưng 
toàn ăn ké người khác. 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (3 weeks ago | edit | delete) 

Bác này “đẹp trai” lắm, hình trên hơi tối nên không nhìn rõ “dung nhan diễm lệ” của bác 
này. Bác có thể đổi hình bác này bằng các hình này được không?: 
tintuc.xalo.vn/001781906631/doi_moi_cong_nghe _la_van_de_s… 
www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/quantr i/27136/ 

7. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
============================= 
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PGS rất dỏm Lê Hoàng Ninh – Viện vệ sinh y tế công cộng, 
Đại học Y dược Tp.HCM: Viện Trưởng, kiêm Trưởng 
Trung tâm Đào tạo BSGĐ. Trưởng Khoa Y tế công cộng, 
ĐH Y dược Tp HCM 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 
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Danh thật: PGS rất dỏm 

Người giới thiệu: KnowtrueProf. 

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

 



PGS rất dỏm Lê Thị Hoài Châu – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí 
Minh: Viện sĩ dỏm, Bộ môn Phương pháp Giảng dạy, Khoa 
Toán-Tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TS, Viện Sỹ 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm – Viện Sỹ dỏm 

* Submitted by Editor Hoa1960  

* Recommended by 3rd Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Tên đầy đủ: Lê Thị Hoài Châu 

- Chuyên môn: Phương pháp Giảng dạy 

- Chức danh: PGS. TS, Viện Sỹ 

- Công bố ISI: 0?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
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- Chức vụ: Bộ môn Phương pháp Giảng dạy, Khoa Toán-Tin học, ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh 

- E-mail: lethihchu@hcm.vnn.vn 

Hình trong trang sau: (Người mặc áo màu xanh chuối, đứng hàng đầu, vị trí thứ 3, từ trái qua 
phải) 

math.hcmup.edu.vn/nsk.php 

- Thông tin thêm ở trang sau đây tôi biết thêm ứng viên nầy là Viện Sỹ: 
www.techmartvietnam.vn/user_details?username= lthchau 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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******************************************** ****************************** 

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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******************************************** ****************************** 

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi đề nghị tác giả giải trình thêm về cái “Viện Sỹ”. Tôi tò mò, nếu dễ thì có khi tôi cũng sưu 
tầm một cái cho vui. 

Khi nào tôi bị bất lực hay làm không ra nữa thì tôi cũng sẽ sưu tầm vài danh hiệu để dưỡng già: 
viện sỹ, Hu Zờ Hu, the best, thế kỷ,…. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Mời các bác tha mồ mà tìm hiểu: 

nguyenvantuan.net/science/4-science/854-nhung -ngo-nhan-da… 

ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=88731 

hoithaoqtsc.blogspot.com/2009/04/ai-mua-vien- si-khong-ky-… 

hoithaoqtsc.blogspot.com/2009/04/ai-mua-vien- si-khong-ky-… 

www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200935/200908 30233623.aspx 

cuongdaita.multiply.com/journal/item/100/100 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tuan Ngoc@ says: 

Trời bác Hoa1950 có nhiều “nguồn” quá nhỉ! Bác đã là “viện sĩ” chưa? 

Trong giới làm ăn của các học giả thì ai cũng biết: Dù cho GS dỏm thì tiền giảng dạy của anh ta 
cũng rất cao, có khi gấp đôi anh thạc sĩ, gấp 3/4 anh tiến sĩ,….. đại loại như thế. 

Xin hỏi bác Hoa1950: Bác có biết đơn giá giờ giảng của viện sĩ là bao nhiêu không? Tôi định 
mua một cái để cải thiện thu nhập, dạo này đói quá bác à. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Tôi sợ bà viện sĩ này phi tang chứng cứ nên đành chụp lại: 

 

Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Xin cảm ơn bác Hoa1950 về thông tin “viện sĩ sĩ”. Đúng là đa dạng quá. Tôi đang phấn đấu lên 
GS.TSKH.VS.NGND.AHLĐ.CSTĐTQ,…………….. ….. nên chắc cũng phải sưu tầm thêm cái 
VS, phải cạnh tranh với GS rất dỏm NCT mới được. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Jean_Nguyen says: 

Kính chào JIPV, 

ứng viên LTHC có 1 bài ở tạp chí : Recherches en Didactique des Mathématiques: 
rdm.penseesauvage.com/Difficultes-d-apprentis sage-de-la.html 

Tạp chí này không thấy trong ISI. Tuy nhiêncđây là tạp chí có uy tín quốc tế khá tốt trong nghiên 
cứu giáo dục Toán (Mathematics Education), đặc biệt đối với những nghiên cứu ảnh hưởng bởi 
truyền thống Pháp. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Chỉ xét trong ISI thôi bác ơi, “khá tốt” mà không có trong ISI thì có cả “tỉ” tạp chí như vậy. 

“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ “ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

hoanglan2010 says: 

Có ai biết bà này có cái “viện sĩ”ở đâu không? 
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PGS rất dỏm Lê Tự Hải, “Phó trưởng phòng Khoa học, sau 
đại học và hợp tác quốc tế-Đại học SP Đà Nẵng” 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh: PGS.TS 

Công bố ISI (5.4.2010): 0 

Danh thật: PGS rất dỏm. 

Người giới thiệu: cats60 

Thông tin chưa kiểm chứng (từ người giới thiệu): PGS rất dỏm Lê Tự Hải “nổ” hơi nhiều. 

Link: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 623555175538/ 
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PGS rất dỏm Lê Viết Hùng – ĐH Dược Hà Nội: “PGS.TS”, 
UV HĐHH ngành dược, hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 1st Managing Editor 
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Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 
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Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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PGS rất dỏm Mai Hồng Qùy, Hiệu trưởng Đại 
Học Luật TPHCM 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Ứng viên: Mai Hồng Qùy. 

Chuyên ngành: Luật. 

Hành nghề: Hiệu trưởng Đại Học Luật TPHCM. 

www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=c om_content&a… 

Công bố ISI: 0 

Công trình gây tiếng vang trên thế giới: 0 

Trình độ thật: PGS rất dỏm. 
Posted 5 months ago. ( permalink ) 
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PGS rất dỏm Nguyễn Bảo Huy – ĐH Tây Nguyên: Trưởng 
bộ môn Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 
 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
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-Tên đầy đủ: Nguyễn Bảo Huy 
-Chuyên môn: Lâm sinh 
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- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (?) 
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PGS rất dỏm – gian dối Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

Comments 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Theo kết quả điều tra của Báo Lao Động và đề nghị của Editor inhainha, nay JIPV phong ông 
Nguyễn Chí Bền là PGS gian dối (nguy hiểm hơn PGS rất dỏm). 

Không hiểu sau PGS gian dối này đóng cái web của anh ta rồi: www.vicas.org.vn/ 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Xem PGS gian dối dối gian: 

www.youtube.com/watch?v=EjGFnB5LG3E 
Posted 5 months ago. ( permalink )  
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

www.laodong.com.vn/Home/Cai-thau-hay-dao-tac- khoa-hoc/200… 
_____________________________ 

Cai thầu hay đạo tặc khoa học? 
Lao Động số 74 Ngày 02/04/2007 Cập nhật: 10:18 PM, 01/04/2007 
(LĐ) – “Đạo tặc khoa học” là từ để chỉ những người hay “mượn” công trình của người khác, có 
sửa chữa, bổ sung, lắp ghép, chắp vá vài đoạn, làm thành công trình của mình. Nếu là người có 
chức, tình trạng đạo tặc thường tinh tướng hơn, ở chỗ “bán thầu” các công đoạn của dự án cho 
nhiều người làm, rồi tập hợp thành sản phẩm của mình. 

PGS-TS Nguyễn Chí Bền với dự án nghiên cứu cồng chiêng Tây Nguyên mà báo chí đã nêu và 
gần đây nhất là công trình “Văn hoá VN – Tổng mục lục các công trình nghiên cứu” là một ví dụ 
điển hình. 

Từ vụ cồng chiêng 

Là Viện trưởng Viện VHTT, nơi được giao lập hồ sơ về vùng văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, 
nhưng ông Bền lại để xảy ra những sai sót đáng tiếc trong công trình này. Cụ thể, theo như phát 
hiện của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, trong hồ sơ gửi UNESCO có ghi bộ chiêng M’nhum 
có đường kính 1,5-2m, trong thực tế không có chiếc chiêng nào khổng lồ đến vậy! 

Tương tự, trong một báo cáo khác của ông Bền, ông Hiền phát hiện ra trong đó có ghi kích thước 
một cái chiêng chi đấm là 20cm, tức là cái chiêng… không thể kêu được! Một người quản lý 
không nắm rõ về cồng chiêng, lại không hề nghiên cứu thực địa, mà lại là người viết báo cáo, 
quyết định tính chính xác của nội dung của dự án thì quả là điều đáng “khâm phục”! 

Tháng 12.2006, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà viết bài trên “Thể Thao & Văn hoá” chỉ ra 
tình trạng “giống nhau như đúc” giữa bài tiểu luận của ông Bền và một tài liệu nghiên cứu của 
GS-TS Tô Ngọc Thanh (cùng tiêu đề “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”); trong đó, 
ông Bền chỉ việc chép lại y nguyên, thêm vài ví dụ, đảo vài đoạn văn cho khó nhận ra. 

Đến việc nhập nhèm các công trình khác 

Mới đây nhất, Phân viện Nghiên cứu VHNT tại TPHCM lại phản ánh một sự việc cũng liên quan 
đến việc ông Bền làm “cai thầu khoa học” – vừa là chủ nhiệm dự án, lại vừa đánh đồng là chủ 
biên công trình. Năm 1998, phân viện được Viện VHTT chấp nhận thực hiện thư mục Văn hoá-
nghệ thuật VN giai đoạn 1986-1998. 

Công trình này được nghiệm thu vào năm 1999 (dày 871 trang giấy A4), những người thực hiện 
đã nộp bản in cho viện kèm đĩa mềm và sau đó, chuyển qua email cho phòng thư viện-tư liệu của 
viện. Đây là tập 1 của thư mục và theo đề xuất của dự án, khi có ngân sách sẽ thực hiện các tập 
khác thuộc giai đoạn 1975-1986, và kế đó là giai đoạn 1975 trở về trước. 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
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Thế mà dự định tiến hành các tập thư mục kế tiếp không được lưu ý và cũng chẳng có phúc đáp 
gì. Đùng một cái, Viện VHTT lại xuất bản “Văn hoá VN – Tổng mục lục các công trình nghiên 
cứu”, tập 1, Những vấn đề chung (NXB Thuận Hoá – Huế 2006) do PGS-TS Nguyễn Chí Bền- 
Nguyễn Hữu Thông chủ biên và các tác giả khác. Hoá ra, ông Bền và ông Thông (Trưởng Phân 
viện Nghiên cứu VHTT tại Huế) đã đứng ra chủ trì tập tổng mục này. 

Tại sao ông Bền không để cho nhóm công trình thuộc phân viện tại TPHCM tiếp tục thực hiện 
dự án mà chuyển cho nhóm công trình ở phân viện tại Huế thực hiện dự án chỉ khác tên gọi? Là 
một viện trưởng, hẳn ông biết rõ mọi điều, đặc biệt là điều kiện tư liệu, thư viện ở TPHCM đầy 
đủ và phong phú hơn ở Huế. 

Hơn thế, quản lý khoa học kiểu đó thì quá lãng phí công sức và tiền bạc, khi đi làm lại phần việc 
đã làm của cơ quan thực hiện. Phân viện tại TPHCM cũng là cơ quan trực thuộc, sao lại cắt bỏ 
dự án của phân viện này, để đưa dự án cho phân viện kia rồi tự mình đứng tên chủ biên thứ I? 

Theo một nhà nghiên cứu trong viện, cách quản lý khoa học theo kiểu “chủ thầu” hay cách ban 
phát “quota khoa học” nhằm thủ lợi cho mình đều rất nguy hại. Để công việc khoa học được phát 
triển thực sự, cần có một quy chế dân chủ và công khai. 

Ở đó, cần đặt sự tín chấp thẩm quyền chuyên môn của người nghiên cứu chuyên ngành cụ thể, 
chứ không tín chấp vào quyền lợi của chức vụ quản lý khoa học. Mặt khác, cũng đòi hỏi từ bản 
thân mỗi nhà nghiên cứu lòng từ trọng, sự lương thiện trí thức. 
Minh Thi 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

www.viet-studies.info/NguyenHoa_NguyenChiBen. htm 

Đã đăng báo Thể thao & Văn hóa số 145, ra ngày 5.12.2996 – Bản gốc 

PGS TS Nguyễn Chí Bền tiếp tục “đạo văn”? 

Nguyễn Hoà 

Quãng 10 năm trước, trên báo Thể thao & Văn hoá, tôi đã một lần “gặp gỡ” tên tuổi của ông 
Nguyễn Chí Bền trong danh sách tác giả của một cuốn sách “đạo văn” có tên gọi là Cơ sở văn 
hoá Việt Nam, và hôm nay, tôi lại gặp ông trong một tình huống éo le khác…! 

Cầm trên tay cuốn sách dày 1.018 trang của PGS TS Nguyễn Chí Bền có nhan đề Góp phần 
nghiên cứu văn hoá dân gian Việt Nam do NXB Khoa học xã hội phát hành năm 2006, ít nhiều 
tôi cũng thấy vì nể và tự hỏi để viết một cuốn sách như thế, tác giả đã phải lao tâm khổ tứ đến 
mức nào? Nhưng đọc rồi tôi lại thấy phần lớn những “nghiên cứu” của ông không có gì mới mẻ, 
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thêm vào đó, cái “sự vụ” Nguyễn Chí Bền từng có tên trong danh sách tác giả của cuốn sách Cơ 
sở văn hoá Việt Nam “đạo văn” vô tội vạ và vẫn ngang nhiên tái bản nhiều lần trong cả chục 
năm nay để làm giáo trình bộ môn cho sinh viên các trường đại học lại càng làm cho tôi đọc 
cuốn sách của Nguyễn Chí Bền với tâm thế nghi ngờ. Và rồi sự nghi ngờ ấy xem ra là có cơ sở, 
đơn cử bài tiểu luận Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, từ trang 927 đến trang 942 
của cuốn sách, vì bài viết này làm tôi nhớ tới một tài liệu nghiên cứu của GS TS Tô Ngọc Thanh. 

Chẳng là mấy năm trước, do muốn tìm hiểu tại sao không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 
được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của văn hoá nhân loại, tôi 
đã đọc bản hồ sơ không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên gồm 25 trang do GS TS Tô Ngọc 
Thanh viết. Đọc hồ sơ này, tôi càng khẳng định đúng là “danh bất hư truyền” khi trong giới 
nghiên cứu văn hoá coi GS TS Tô Ngọc Thanh là một chuyên gia hàng đầu về văn hoá dân gian 
Tây Nguyên, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Điều đó là chính xác, các cơ quan hữu trách đã 
chọn đúng người, đúng việc để làm nên bản hồ sơ này, vì nghiên cứu cồng chiêng Tây Nguyên 
mà không có kiến thức về văn hoá dân gian Tây Nguyên, không am hiểu về âm nhạc Tây 
Nguyên thì nghiên cứu cũng như không, và tôi tin đây cũng là các phẩm chất nằm ngoài khả 
năng nghiên cứu của PGS TS Nguyễn Chí Bền. Vậy mà oái oăm thay, nhiều nội dung quan 
trọng của bản hồ sơ lại xuất hiện trong tiểu luận Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 
của PGS TS Nguyễn Chí Bền sau khi đã được ông mông má, lắp ghép, tu sửa khá tinh vi. Do 
tiểu luận nghiên cứu nói trên có quá nhiều đoạn mông má, lắp ghép, tu sửa từ văn bản của GS TS 
Tô Ngọc Thanh nên ở đây tôi chỉ xin giới thiệu vài đoạn: 

1a. PGS TS Nguyễn Chí Bền viết: “Phương pháp chỉnh sửa chiêng cộng với cái tai âm nhạc 
nhạy cảm của nghệ nhân sửa chiêng thể hiện trình độ thẩm âm tinh tế và hiểu biết cặn kẽ về chế 
độ rung và lan truyền âm thanh trên mặt chiêng và trong không gian. Có hai phương pháp chỉnh 
sửa mà người nghệ nhân ở Tây Nguyên sử dụng: gõ, gò theo hình vảy tê tê và gõ gò theo hình 
lượn sóng. Do vậy, kỹ thuật gõ, gò theo đường tròn trên những điểm khác nhau quanh tâm điểm 
là một phát hiện vật lý đúng đắn, mặc dầu trình độ phát triển xã hội xưa của người Tây Nguyên 
chưa biết đến vật lý học” (Sđd, tr.929). 

1b. GS TS Tô Ngọc Thanh viết: “Phương pháp chỉnh sửa chiêng cộng với cái tai âm nhạc nhạy 
cảm của nghệ nhân sửa chiêng thể hiện trình độ thẩm âm tinh tế và hiểu biết cặn kẽ về chế độ 
rung và lan truyền âm thanh trên mặt chiêng và trong không gian. Do vậy, kỹ thuật gõ, gò theo 
đường tròn trên những điểm khác nhau quanh tâm điểm là một phát hiện vật lý đúng đắn, mặc 
dầu trình độ phát triển xã hội xưa của người Tây Nguyên chưa biết đến vật lý học” (Tlđd, tr.8). 

2a. PGS TS Nguyễn Chí Bền viết: “Người nghệ nhân Tây Nguyên đánh chiêng theo hai cách 
chính; dùng nắm tay đấm hay dùng dùi gõ vào chiêng. Với cồng núm nắm tay chỉ đấm vào núm 
mới có tiếng trong, vang. Nhưng với chiêng bằng thì nắm đấm luôn phải đấm vào một điểm giữa 
tâm và vành ngoài của mặt phải chiêng. Có ba loại dùi: cứng, mềm và bọc vải hoặc da. Dùi bọc 
vải thường dùng cho cồng núm tạo ra một âm thành tròn, mềm. Dùi cứng và dùi gỗ mềm không 
bọc vải thường dùng cho chiêng bằng, gõ vào tâm mặt trong của chiêng. Tùy từng tộc người và 
tùy theo yêu cầu nghệ thuật của bài chiêng mà người ta dùng bàn tay xoa vào, đặt vào mặt trong 
của chiêng bằng, hoặc dùng các ngón tay chặn trên vành ngoài của chiêng. Cũng có nghệ nhân 
dùng cùi tay chặn vào mặt chiêng bằng. Các cách ngắt chiêng khác nhau đã cho những sắc thái 
âm thanh phong phú, làm tăng thêm sức diễn cảm và vẻ độc đáo của bài nhạc chiêng. Cồng 



chiêng là nhạc cụ nghi lễ, các bài nhạc cồng chiêng trước hết là đáp ứng cho yêu cầu của mỗi lễ 
thức và được coi như một thành tố hữu cơ của lễ thức đó. Như thể, mỗi nghi lễ có ít nhất một bài 
nhạc chiêng cho nó. Trong mỗi nghi lễ, lại có thể có nhiều công đoạn có nhạc chiêng riêng. 
Chẳng hạn, người ngành Aráp dân tộc Gia Rai ở vùng Ea H’Leo tỉnh Đắc Lắc có các bài chiêng 
cho các lễ sau đây: đâm trâu, khóc người chết trong tang lễ, bỏ mả, mừng nhà rông mới, mừng 
chiến thắng, lễ xuống giống, lễ cầu an cho lúa, mùa gặt. Ngoài ra cũng còn có những bài chiêng 
dùng cho các sinh hoạt cộng đồng như lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, mừng nhà mới, chúc sức khỏe, 
v.v… 

Các bài chiêng cũng đã đạt đến một trình độ biểu cảm âm nhạc phù hợp với trạng huống tình 
cảm của con người trong mỗi nghi lễ. Chẳng hạn chiêng tang lễ hay bỏ mả thì chậm rãi, man 
mác buồn. Chiêng mùa gặt thì thánh thót, vui tươi. Chiêng đâm trâu thì nhịp điệu giục giã, 
v.v…” (Sđd, tr.931 – tr.932). 

2b. GS TS Tô Ngọc Thanh viết: “Người nhạc công Tây Nguyên đánh chiêng theo hai cách 
chính; dùng nắm tay đấm hay dùng dùi gõ vào chiêng. Với cồng núm nắm tay chỉ đấm vào núm 
mới có tiếng trong, vang. Nhưng với chiêng bằng thì nắm đấm luôn phải đấm vào một điểm giữa 
tâm và vành ngoài của mặt phải chiêng. Có ba loại dùi: cứng, mềm và bọc vải hoặc da. Dùi bọc 
vải thường dùng cho cồng núm tạo ra một âm thành tròn, mềm. Dùi cứng và dùi gỗ mềm không 
bọc vải thường dùng cho chiêng bằng, gõ vào tâm mặt trong của chiêng. Tuy nhiên trong quá 
trình hòa tấu mỗi tiếng chiêng vang lên xong lại phải được ngắt đi. Nếu không thì các bồi âm của 
chiêng đó sẽ làm nhiễu các âm của các chiêng tiếp theo. Tùy từng tộc người và tùy theo yêu cầu 
nghệ thuật của bài chiêng mà người ta dùng bàn tay xoa vào, đặt vào mặt trong của chiêng bằng, 
hoặc dùng các ngón tay chặn trên vành ngoài của chiêng. Cũng có nghệ nhân dùng cùi tay chặn 
vào mặt chiêng bằng. Ngắt tiếng ở cồng núm khó hơn vì cồng núm có hệ bồi âm lớn và độ lan 
truyền dài hơn. Nhạc công phải tỳ đùi hay lấy tay bịt trực tiếp vào đỉnh núm hay chân núm mới 
được. Các cách ngắt chiêng khác nhau đã cho những sắc thái âm thanh phong phú, làm tăng thêm 
sức diễn cảm và vẻ độc đáo của bài nhạc chiêng. 

Là nhạc cụ nghi lễ, các bài nhạc cồng chiêng trước hết là đáp ứng cho yêu cầu của mỗi lễ thức và 
được coi như một thành tố hữu cơ của lễ thức đó. Như thể, mỗi nghi lễ có ít nhất một bài nhạc 
chiêng cho nó. Trong mỗi nghi lễ, lại có thể có nhiều công đoạn có nhạc chiêng riêng. Chẳng 
hạn, người Gia Rai Arap ở vùng Ea H’Leo tỉnh Đắc Lắc có các bài chiêng cho các lễ sau đây: 
Đâm trâu – Bỏ mả – Mừng nhà rông mới – Mừng chiến thắng – Khóc người chết trong tang lễ – 
Lễ xuống giống – Lễ cầu an cho lúa – Mùa gặt. Ngoài ra cũng còn có những bài chiêng dùng cho 
các sinh hoạt cộng đồng như lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, mừng nhà mới, chúc sức khỏe v.v… 

Các bài chiêng cũng đã đạt đến một trình độ biểu cảm âm nhạc phù hợp với trạng huống tình 
cảm của con người trong mỗi nghi lễ. Chẳng hạn chiêng tang lễ hay bỏ mả thì chậm rãi, man 
mác buồn. Chiêng mùa gặt thì thánh thót, vui tươi. Chiêng đâm trâu thì nhịp điệu giục giã v.v…” 
(Tlđd, tr.10 – tr.11)… 

Quá kinh ngạc về các kỹ xảo của PGS TS Nguyễn Chí Bền, tôi đã liên lạc với GS TS Tô Ngọc 
Thanh, được ông xác nhận ông đích thực là chủ sở hữu của văn bản này và tôi đã nhanh chóng 
có trong tay bản gốc được soạn thảo trên máy vi tính của văn bản. Như vậy ở đây có hai câu hỏi 
đặt ra: Một là sau khi công bố, văn bản của GS TS Tô Ngọc Thanh đã trở thành sản phẩm “văn 



hoá dân gian” nên ông Nguyễn Chí Bền có thể “khai thác” tuỳ ý? Hai là ông Nguyễn Chí Bền 
đã “đạo văn” từ văn bản của GS TS Tô Ngọc Thanh, mà sự can thiệp theo lối mông má, tu sửa, 
lắp ghép một cách có ý thức của ông đã cho phép tôi đặt ra câu hỏi thứ hai này. Dẫu sao thì theo 
tôi, PGS TS Nguyễn Chí Bền vẫn cần thiết đưa tên ông ra khỏi vai trò tác giả của bài tiểu luận 
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, bởi lẽ đa số tri thức có tính cách “nghiên cứu” 
trong tiểu luận này không phải là tài sản của riêng ông. Viết đến đây, tôi lại thấy khôi hài khi nhớ 
tới phần Lời thưa trước của cuốn sách Góp phần nghiên cứu văn hoá dân gian Việt Nam, ông 
Nguyễn Chí Bền viết rằng: “Cuốn sách sẽ góp thêm một tiếng nói nhỏ nhoi vào sự nghiệp 
nghiên cứu văn hoá dân gian vốn đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, để làm rõ thêm một số 
vấn đề của văn hoá dân gian hiện nay”, vì cứ như các nghiên cứu trong tiểu luận tôi đã đề cập thì 
ông chỉ góp phần “làm mờ ảo thêm” chứ làm sao “làm rõ thêm một số vấn đề của văn hoá dân 
gian hiện nay” được! 

NH – 12.2006 
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vietnhan2001 says: 

Bác này khoa học xã hội mà, sao lại đưa lên đây? 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

ChauMinhLinh says: 

Các bác đọc bài Chí Bền Bền Chí vươn lên hay gì đó của tướng công an Khổng Minh Dụ chưa? 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Cảm ơn các bác. 
Posted 5 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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Có nhiều ý kiến ông này thuộc ngành xã hội, k nên phong hàm dỏm vì hiển nhiên,…. Tuy nhiên 
do Hội đồng đã lỡ phong nên nếu rút lại sẽ bị khiếu nại. Mong sự thông cảm. 
Posted 4 months ago. ( permalink )  

 

inhainha says: 

Theo em nghĩ thì mình không nên xét các vị bên ngành xã hội, nhưng ông này thì gian dối quá 
nên mình phong ông này là giáo sư gian dối lừa đảo, đạo văn là được rồi bác à. Mình có thể bỏ 
dỏm đi cũng được, không cần để dỏm thì thiên hạ vẫn hiểu được chất lượng của vị này như thế 
nào rồi. 
Chỉ cần để GS gian dối, lừa đảo, đạo văn. hehe. 
À, những tờ báo bằng chứng bác nên post bằng cách chụp hình, chứ không nên post lên chữ như 
vậy, biết đâu vài chục năm sau này mấy tờ báo kia xóa hết cơ sở dữ liệu thì con cháu ta làm sao 
tin được. 
Posted 3 months ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV’s First Editor-in-Chief@: Bác Editor inhainha nói chí lý. Đúng là hiện nay JIPV 
không xét bên xã hội. Nhưng vị này được xem là trường hợp đặc biệt, được một bác làm 
báo lâu năm giới thiệu (trước khi JIPV ra quyết định không xét bên xã hội). 

Đề nghị của Editor inhainha là đúng, theo điều tra của báo chí thì ứng viên này thuộc dạng 
gian dối (bao gồm lừa đảo). Đối với gian dối thì JIVP không quan tâm nhiều đến dỏm hay 
kém (trừ những trường hợp được yêu cầu xét toàn diện), vì gian dối nguy hiểm hơn cả rất 
dỏm. Như thế thì ông Nguyễn Chí Bền đã được “thăng hạng”. 

JIPV xin cảm ơn phản biện kịp thời của Editor inhainha. 
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“Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ “ 
Posted 6 weeks ago. ( permalink )  

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Do các ngành xã hội đã được xét nên anh Bền được phục hồi danh hiệu PGS rất dỏm. 
Posted 6 weeks ago. ( permalink )  
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PGS rất dỏm Nguyễn Đình Đức, phó hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago)  
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HuynhHN (5 months ago)  

Chủ trương của các bạn là dữ liệu của Web of Science mà TQ đang sử dụng và sẽ trở 
thành một cường quốc khoa học trong tương lai không xa. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng 
này. Việc tra cứu có thiếu sót thì tiếp thu và sửa lại, chuyện đó không khó khăn gì. Tuy 
nhiên các bạn sử dụng bài viết trên để công kích ông Đức thì tôi thấy không hay lắm. Các 
bạn đã dựa vào Web Science thì phải “chung thủy” với tiêu chí của mình, và đây cũng là 
tiêu chí của khu vực và thế giới. 

Dữ liệu của Web Science là tài sản chung của nhân loại, không chỉ của riêng cá nhân nào, 
không ai có thể chối cải được. Tuy nhiên trách nhiệm của bài viết trên, theo tôi, thì chỉ có 
anh tác giả mà thôi. 

Ý kiến tôi như thế, tùy vào các bạn nhé. Tôi cũng không biết gì về ông Đức. 

4. <img 
src="http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago)  

Cảm ơn sự chỉ bảo của bác. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của bác và đã xóa bài viết. 

5. <img src="http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago)  
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PGS rất dỏm Nguyễn Đình Thọ – ĐH Ngoại Thương Hà Nội: 
phản cảm, Phó Hiệu Trưởng, kiêm trưởng Khoa Tài chính 
Ngân hàng, con trai của GS rất dỏm Nguyễn Đình Hương 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

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

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm và phản cảm 
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* Submitted by 

* Recommended by 

Editor hoanglan2010 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 

1st Managing Editor 

Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

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

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

hoanglan2010 says: 

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

Xin giới thiệu ứng cử viên “rất nổi tiếng”, PGS. TS, hiệu phó thuộc loại TRẺ NHẤT Việt Nam 
tại 1 trường đại học nổi tiếng nhất Việt Nam, lại tốt nghiệp TS ở Tây: PGS., TS Nguyễn Đình 
Thọ 

Tên đầy đủ: Nguyễn Đình Thọ 
Chức danh: PGS 
Chuyên ngành: Tài chính và quản lý (?) 

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, kiêm trưởng Khoa Tài 
chính Ngân hàng: 

Công bố ISI: chưa tìm thấy bài nào 

Thành tích nổi bật: Lên PGS chỉ sau 3-4 năm tốt nghiệp TS ở Tây về, và lên Trưởng Khoa, và 
hiệu phó chỉ sau 2-4 năm. Có lẽ là một trong những người lên chức nhanh nhất tại các đại học 
Việt Nam. Rất nổi tiếng trên TV ở Việt Nam. Bộ GD cho biết là hiệu phó TRẺ NHẤT Việt Nam 
hiện nay. 

Phát biểu của Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục: www1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content& 
view=art… 

Nghe đâu lên chức nhanh một phần do có bố làm quan chức bên Trường Kinh tế Quốc dân (GS. 
TSKH Nguyễn Đình Hương?). Bác nào thạo tin bên kinh tế Quốc dân kiểm tra giúp. 
============================================ ========== 

JIPV@: Bài gửi không hợp lệ. Không thể review.

Xin giới thiệu ứng cử viên “rất nổi tiếng”, PGS. TS, hiệu phó thuộc loại TRẺ NHẤT Việt Nam 
tại 1 trường đại học nổi tiếng nhất Việt Nam, lại tốt nghiệp TS ở Tây: PGS., TS Nguyễn Đình 
Thọ 

 
============================================ ========== 
Xin bổ sung thêm một số thông tin: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Đình Thọ 
- Chức danh: PGS 
- Chuyên ngành: Tài chính và quản lý (?) 
-Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

http://www1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=590:le-cong-bo-quyet-dinh-pho-hieu-truong&catid=52:ftu-su-kien-noi-bat�
http://www1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=590:le-cong-bo-quyet-dinh-pho-hieu-truong&catid=52:ftu-su-kien-noi-bat�


- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, kiêm trưởng Khoa Tài 
chính Ngân hàng: 

- Công bố ISI: chưa tìm thấy bài nào 

- Thành tích nổi bật: Lên PGS chỉ sau 3-4 năm tốt nghiệp TS ở Tây về, và lên Trưởng Khoa, và 
hiệu phó chỉ sau 2-4 năm. Có lẽ là một trong những người lên chức nhanh nhất tại các đại học 
Việt Nam. Rất nổi tiếng trên TV ở Việt Nam. Bộ GD cho biết là hiệu phó TRẺ NHẤT Việt Nam 
hiện nay. 

Phát biểu của Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục: 
www1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content& view=art… 

- Email liên hệ: Tho.nguyen@ftu.edu.vn 
- Địa chỉ: 
Phó Hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại Thương Hà Nội 
Khoa Tài chính Ngân Hàng, Đại học Ngoại Thương Hà nội, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà 
Nội. 

- Điện thoại: 84-4-3835 6800, 
- Fax: 84-4-38343 605 
- Website: finn có 1 chỗ nhầm. Trong ảnh [3], PGS Nguyễn Đình Thọ là người ngồi ngoài cùng 
phía trái, không phải là người đeo dây màu đỏ (người đeo dây màu đỏ là TS Nguyễn Văn Hồng). 
Còn ảnh [4] là người đứng phía bên phải nhận quyết định. 

@inhainha: 

Cám ơn bác, PGS Nguyễn Đình Thọ là người ngồi hoặc nhận chứng nhận phía bên phải. Thông 
tin bác đưa là chính xác. 

Hình PGS Nguyễn Đình Thọ ở đây: 

www.flickr.com/photos/50541625@N02/?saved=1 

Người đàn ông đứng giữa ở ảnh Tho1 và Tho2, và người đàn ông đứng phía trái ở ảnh Tho3. 

@JIPV: Hy vọng lần này đủ thông tin cho ứng viên này. 

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

inhainha says: 

Đề nghị các bác check lại thông tin ông Nguyễn Đình Thọ là con của Nguyễn Đình Hương. 
Trong gia phả này thì tôi thấy không phải, thậm chí có khi ông Thọ còn là vai chú của ông 
Hương! Không biết cái gia phả này có liên quan đến 2 ông không. 

http://www1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=590:le-cong-bo-quyet-dinh-pho-hieu-truong&catid=52:ftu-su-kien-noi-bat�
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www.vietnamgiapha.com/XemPhaHe/2067/pha_he.ht ml 
============================================ ========== 

chim_nhon says: 

Sorry hoanglan2010 tôi đoán sai  

Tôi thấy ý của bạn hoanglan2010: 

1. “Thành tích nổi bật: Lên PGS chỉ sau 3-4 năm tốt nghiệp TS ở Tây về, và lên Trưởng 
Khoa, và hiệu phó chỉ sau 2-4 năm.

2. “Nghe đâu 

 “ 

lên chức nhanh

kết hợp thông tin trong blog của bác Ngô Đức Thọ: 

 một phần do có bố làm quan chức bên Trường Kinh tế Quốc dân 
(GS. TSKH Nguyễn Đình Hương?). Bác nào thạo tin bên kinh tế Quốc dân kiểm tra giúp.” 

3. “Ông Hương có một con gái hiện là Vụ trưởng một vụ của Bộ KHĐT và một cậu con trai làm 
hiệu phó rất trẻ

Ông thứ trưởng Bộ giáo dục cũng khẳng định: 

 trường Ngoại thương.” 

4. ““Trường Đại học Ngoại Thương có 4 Hiệu phó trong đó PGS, TS Nguyễn Văn Hồng, PGS, 
TS Bùi Ngọc Sơn là những đồng chí có kinh nghiệm lâu năm trong công tác đào tạo và quản lý, 
TS Đào Thị Thu Giang, PGS, TS Nguyễn Đình Thọ là hai đồng chí còn rất trẻ, có thể nói 
đây là hai Phó Hiệu trưởng trẻ nhất trong tất cả Phó hiệu trưởng của trường Đại học tại 
Việt Nam.

Thêm nữa 

“ 

5. Đều trùng họ và đệm: Nguyễn Đình

6. Hình anh Nguyễn Đình Thọ như ảnh bạn hoanglan2010 cung cấp có 

. 

gương mặt rất trẻ

thì có thể khẳng định đến 99% Nguyễn Đình Thọ mà bạn hoanglan2010 đang nói đến là con của 
ông Nguyễn Đình Hương rồi (1% xác nhận còn lại là gọi điện thẳng cho một trong hai ông NĐT 
hoặc NĐH). 

. 

Gia phả kiểm tra phải biết chính xác có đúng dòng tộc đấy không chứ. Mà hiện nay gia phả 
online ko đủ nữa. Theo “nguồn tin” của tôi có được, ông Hương quê gốc ở Nghi Xuân, Nghệ An, 
bạn inhainha tra gia phả dòng tộc Nguyễn Đình ở … Thanh Hoá  
============================================ ========== 

inhainha says: 

http://www.vietnamgiapha.com/XemPhaHe/2067/pha_he.html�


thêm thông tin làm tư liệu cho bác Thọ: 
“Bên ngoài chút, bác Hương có con trai trẻ măng vừa lên làm Phó hiệu trưởng ĐH Ngoại 
thương, vừa được phong PGS, học tiến sỹ ở Anh về, rất hoành tráng. Có điều con bác ấy cũng 
nhập nhằng giống bác ấy. Học về tài chính quản trị ở Trung tâm nghiên cứu Châu phi nhưng đi 
đâu cũng khai là ĐH tổng hợp Luân đôn. Đúng là Trung tâm này cũng thuộc University of 
London, nhưng khi nói là tốt nghiệp tài chính ở ĐH Luân đôn, người ta nói tới trường London 
Business School kia, trường hàng đầu thế giới, chứ không ai nói tới cái trung tâm African kia 
cả.” 
============================================ ========== 
JIPV@: Sẽ xét đặc cách bài này, lí do: Hấp dẫn, có nhiều Editors tham gia. Đề nghị 1st ME 
khẩn trương review cẩn thận. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

lethi2010 says: 

Đọc nhiều PGS được review ở đây, thấy PGS Thọ này thật đúng là “hậu sinh khả úy”. 

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, việc lên chức nhanh như diều gặp gió của PGS Thọ thật là 
kỳ lạ. 

@inhainha: 

Cám ơn bác, tôi vô đại học Ngoại Thương Hà nội, thấy PGS Thọ tốt nghiệp đại học London. Tôi 
tra trên mạng xem thu cái University of London, như thế nào. Tôi thấy hình như đây là 1 hệ 
thống gồm 31 trường thì phải, chứ không phải là 1 đại học cụ thể. 
en.wikipedia.org/wiki/University_of_London 

May nhờ bác inhainha, tôi search cái trường african đó, xem thử thế nào. Té ra bác Thọ nhà mình 
học tại trường nghiên cứu phương Đông và Châu Phi thật- school of oriential and african studies. 
Chứ nghe nói trường London, tôi cũng tưởng là tốt nghiệp tại trường kinh doanh (London school 
of business) hay trường kinh tế London (London school of economics) thì khủng quá. Bác Thọ 
bảo vệ luận án năm 2005 về đầu tư tại Thái lan (đúng là oriential thật): 
www.soas.ac.uk/defims/phdstudents/ 

Đúng như tên gọi, cái khoa này toàn nghiên cứu tài chính của Oriential và African thật. 

Thế mà vị này nổ muốn banh cái trường Đại học Ngoại Thương, và cả VTV nữa chứ. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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giaitonghop says: 

Trường Ngoại thương được cái tiếng thôi, chứ phải hỏi các SV đã ra trường mới biết được . 
Chuyện PGS hay GS dỏm ở NT hay trường khác đầy mà … Các bác kiểm tra thì biết thôi 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

hoanglan2010 says: 

@giaitonghop: 

Có lẽ bác nói đúng, tôi tra profiles của các giáo sư, PGS, và các TS trong trường đại học Ngoại 
Thương, cả Hà Nội và TP.HCM chưa thấy có 1 bài viết nào làm tại Đại học này mà đăng quốc tế 
cả. 

Chỉ có 2 giảng viên và vài NCS ở nước ngoài là có một vài bài, nhưng những bài này họ viết khi 
họ đang học TS ở nước ngoài. 

Thật buồn thay. 

Không biết cái nickname của Đại học Ngoại Thương là “Harvard of Vietnam” (Đại học Harvard 
của Việt Nam) nên hiểu như thế nào đây. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Từ thực tế như trường ĐH Ngoại Thương cho thấy, nước ta có vẻ chưa có ngành khoa học kinh 
tế. Không biết nhà nước ta điều hành nền kinh tế bằng công cụ nào? Những nhà khoa học mang 
danh nhà kinh tế, GS kinh tế chẳng lẽ chỉ có xách cặp đi dạy không hay sao? 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

TS tinh thuong men thuong says: 

Chính thế nên kinh tế nước ta mới ra lông lỗi lày đây. 
Nhà thơ còn làm kinh tế được nữa là người đi dạy lại có bằng về “kinh thế” dù trường vớ vỉn của 
UK thì cũng còn hơn tất cả trường “kinh thế” của VN. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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giaitonghop says: 

Trường NT còn nhiều PGS và GS dom lắm mấy bài viết về kinh tế vớ vẩn chyạ HHội đồng rồi 
lên danh dỏm cả mà chán thật…. cứ như vậy bao giờ nước ta mới nghiêm túc 
được?????????????? 
Xem lại hồ sơ của N.T.Thanh Bình , B.V Sơn, Thủy……. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

“Chính thế nên kinh tế nước ta mới ra lông lỗi lày đây.”: Sự châm biếm “đáng ghét”. Hoàn toàn 
chính xác. Hình như các kinh tế gia của ta chủ yếu nghiên cứu tham nhũng và rút ruột hay sao 
ấy? Vì bây giờ làm gì cũng phải có phong bì, chạy chọt,…. Trung thực có khi bị xem là ngốc 
nữa! 

Anh Thọ: bảo vệ TS 2005 + 0 isi = PGS trước 2010 ( Thế lày là thế lào? 

TS đạt PGS không quá 5 năm sau khi bảo vệ có hai dạng: rất giỏi (nhiều ISI), chạy chọt. Anh Lọ 
lơi lào lường lợp lào? 

Trẻ làm khoa trưởng, BGH có hai dạng: rất giỏi (năng lực khoa học và năng lực quản lí, nhưng 
phải “ló liều lái lác lửa”), chạy chọt. Anh Lọ lơi lào lường lợp lào? 

Lóm lạy: Anh Lọ lơi lào lường lợp lào? 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Nghiên cứu kinh tể dỏm nên đất nước mới nghèo mãi như thế! Mở mắt ra thì gặp toàn bạo lực và 
tham nhũng. Nghe đồn đi tu cũng chưa chắc yên thân? 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 
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hoanglan2010 says: 

@Tuan Ngoc, GS.TSKH.VS Trư Bát Giới: 

Ăn thua gì bác ơi, TS tài chính của Chicago, MIT, Princeton, Yale, Stanford, (còn Harvard chỉ là 
cái đinh)… chưa bằng cử nhân năm 3 của Khoa Tài chính Ngân hàng, đại học Ngoại thương đâu, 
còn xa xa vời lắm mới “sờ đến chân” Trưởng Khoa Kiêm hiệu Phó, PGS Thọ. 

Tôi kể cho các bác nghe một chuyện hoàn toàn CÓ THẬT tại khoa Tài chính Ngân hàng, đại học 
Ngoại Thương này. 

Giáo trình bắt buộc học môn Kinh tế học tài chính tại Khoa này có lẽ còn khó hơn bất kỳ một 
môn học cấp Tiến sĩ nào cho NCS năm cuối các trường Chicago, MIT, Princeton, Yale, 
Stanford,… 

Tài liệu tham khảo, sử dụng 2 cuốn bắt buộc: (1) Microeconomics of Banking, 2nd Edition by 
Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet 
(2)Foundations for Financial Economics, Huang & Litzenberger, Prentice Hall 1988 

Cuốn (1) là sách học môn Lý thuyết Ngân hàng cho NCS các trường hàng đầu của Mỹ và châu 
Âu (thường là năm 2 hoặc năm 3 chương trình NCS). Cuốn (2) là giáo trình môn học Lý thuyết 
tài chính và kinh tế học tài chính cho NCS năm 1-2 của các trường hàng đầu của Mỹ: MIT, Penn, 
và Stanford. 

Ngoài ra, các sách tham khảo khác đều là những bộ kinh điển của chương trình đào tạo tiến sĩ tại 
các trường top của Mỹ. Ngay cả các trường top này cũng phải ngán, chứ chưa nói gì đến các 
trường top 10-20 thế giới. 

(3) Asset Pricing, John Cochrane (giáo trình năm 1-2 cho NCS đại học Chicago) 
(4)Principles of Financial Economics, Stephen F. LeRoy, Jan Werner, Stephen A. Ross (giáo 
trình năm 2-3 của ĐH California, và Minnensota) 

(5)Continuous-Time Finance, Robert C. Merton (sách tham khảo cho sinh viên năm 2-5 của các 
trường top Hoa Kỳ. Sách này là tập hợp các công trình nghiên cứu của Merton, người phát triển 
mô hình Black-Scholes trong định giá chứng khoán phái sinh, mà bác nào học kinh tế hay toán 
ứng dụng đều biết (vì đây là người tiên phong trong việc áp dụng giải tích ngẫu nhiên-stochastic 
analysis vào tài chính). Các công trình này chủ yếu làm tại MIT, và được trao giải Nobel vào 
năm 1997. Bây giờ Merton là GS tại Đại học Harvard) 

(6)Theory of Financial Decision Making, John Ingersoll, Rowman & Littlefield 1987 (giáo trình 
cho NCS đại hoc Yale và Chicago) 

(7) Dynamic Asset Pricing Theory, Darrell Duffie, Princeton University Press, 1996, second 
edition (sách tham khảo cho sinh viên năm 2-5 tại các trường top Hoa Kỳ, đặc biệt là đại học 
Stanford) 
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(8) Asset Pricing under Asymmetric Information – Bubbles, Technical Analysis, Herding and 
Crashes, Markus K. Brunnermeier, Oxford University Press, Dec. 2000 (giáo trình cho NCS năm 
2-3 của đại học Princeton) 

(9)Market Microstructure Theory, Maureen O’Hara, Blackwell 1995 
(giáo trình cho NCS năm 2-3 của đại học Cornell) 

(10)Theory of Incomplete Markets, Magill & Quinzii, MIT Press 1996 
(sách tham khảo cho NCS) 

Để đọc được những cuốn này, đòi hỏi người học phải học các chương trình TS tại các trường 
hàng đầu thế giới. Riêng cuốn (5) và (7) (có thể là (8) đòi hỏi NCS tài chính phải có trình độ toán 
ít nhất khoảng gần bằng Thạc sĩ Toán, chuyên về giải thích ngẫu nhiên- Stochastic analysis, và 
quá trình ngẫu nhiên-Stochastic process). Nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng những 
cuốn này làm giáo trình và sách tham khảo cho chương trình TIẾN SĨ ngành TOÁN TÀI 
CHÍNH. 

Thế nhưng tất cả sách này là sách học và sách tham khảo cho SINH VIÊN NĂM 3 môn Kinh tế 
tài chính, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại Thương. 

Các bác xem, trình độ sinh viên mình giỏi như vậy huống hồ là giảng viên, đặc biệt là trưởng 
Khoa, người soạn chương trình. Nên phải biết, cỡ như các giải Nobel về kinh tế cũng chưa là gì 
đâu nha. 
Posted 3 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Gửi bác hoanglan2010! 

Hoàng Lan! Tên đẹp nhỉ, chắc là nữ dễ thương rồi (nếu trên 45 thì xin gọi chị, xưng em). 

Trước tiên, tôi là GS.TSKH.VS Trư Bác Giới, không phải GS.TSKH.VS Trư Bát Giới đâu. Bát 
Giới là xưa rồi, nay thì phải là Bác Giới vì tôi mới chạy xong cái GS.TSKH.VS, nên có khác 
chút ít chớ. 

Như thông tin bác nêu thì tôi thấy anh Thọ này quá màu mè. Không phải chỉ anh này đâu, nhiều 
GS dỏm còn khoe sách tiếng anh mà họ có nữa, ý của họ là “biết được tên sách thì cũng giỏi lắm 
rồi”. Tôi nghĩ anh Thọ này chắc cũng nghĩ thế? Nếu bác có thể liên hệ được các bạn sinh viên đó 
thì bảo họ hỏi anh Thọ vài chỗ trong các sách đó xem sao? Khi đó cái dỏm của anh này sẽ hiện 
ra thôi. 

Thật khó hiểu khi báo chí cứ ca “trẻ nhất” mà không nói trình độ thế nào, mà nếu có nói thì chắc 
cũng “giỏi nhất”. Chỉ có JIPV mới cho mọi người biết chính xác trình độ của mấy gs-pgs dỏm 
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thôi. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

banglang2010 says: 

Thông tin này làm em rất bất ngờ. Em định đi học 1 vài chương trình bên khoa Tài chính Ngân 
hàng này. 

Em thấy profile của PGS Nguyễn Đình Thọ rất oách đấy, sao các bác lại bảo dỏm. 

Em trích profile trong khóa học Giám đốc tài chính chuyên nghiệp của Khoa này: 

TS Thọ từng tu nghiệp, giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Luân Đôn, Đại học Quản trị 
Singapore, và Đại học Tổng hợp Hồng Kông. TS đã trực tiếp làm việc cho Công ty tư vấn 
McKinsey và Công ty quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới DWS (Deutsche Bank). TS Thọ đã 
tư vấn cho Petrolimex trong hoạt động phòng vệ biến động giá xăng dầu, là chuyên gia tư vấn 
cho nhiều doanh nghiệp (FPT, Mitraco,…), nhiều công ty chứng khoán, và hiện là chuyên gia 
hàng đầu của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, và Chương trình Phát triển 
Liên hiệp quốc. 

finance.ftu.edu.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 

Nhớ là chuyên viên HÀNG ĐẦU của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hiệp 
Quốc đấy nhé. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

@banglang2010: Tôi nghĩ anh Thọ này vừa dỏm, vừa nổ to. Thường thì dỏm & nổ hay đi kèm 
với nhau. Mới tốt nghiệp TS năm 2005, trong 5 năm anh ta làm sao lắm việc thế: giảng dạy Đại 
học Quản trị Singapore, Đại học Tổng hợp Hồng Kông, và dĩ nhiên cả Đại học ngoại thương 
nữa; tư vấn cho McKinsey, Công ty quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới Deutsche Bank, 
Petrolimex, FPT, Mitraco,…)(chú ý … nhé, tức là còn nhiều công ty nữa đó, ko thèm liệt kê), 
nhiều công ty chứng khoán, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, và Chương trình 
Phát triển Liên hiệp quốc. Và quan trọng hơn cả anh ta vẫn kịp thêm cái áo giáp PGS trước năm 
2010 trong khi o0o ISI. 

Còn dự định học “vài chương trình bên khoa Tài chính Ngân hàng này” tôi nghĩ bạn phải xem 
xét kỹ. Tốt hơn nên theo các khoá học ở các nước có kinh nghiệm về kinh tế thị trường nhiều 
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năm thì tốt hơn, , ít ra như: Singapore, Thái Lan, Nhật, Hàn, vv… Hoặc nếu không cố một chút 
kiếm cái học bổng 50% hoc UK thì tuyệt nhất. Chứ học mấy khoá học ở khoa anh Thọ này, học 
xong chẳng biết là đã học cái gì? Tôi nhớ ngày trước thấy các bạn bên ĐHKTQD truyền tay 
nhau những “ngân hàng câu hỏi” nhàu nát, được lưu truyền n thế hệ sinh viên thấy cám cảnh cho 
sv mình quá! 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Thật là quá đáng. Đúng là chàng dỏm này làm “kinh tế” thật. Sang học khoa châu phi bên Diu 
Kây là về nổ linh tinh. Tôi thấy cái ngoại thương có dấu hiệu lừa người học. Nổ không kém mấy 
anh nhà báo lá cải: nào là hàng đầu, rồi thì thế giới. Khiếp quá! Toàn dỏm với dốt. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

kiemtrahoso says: 

Em thấy hễ là PGS.TS thì ít ra cái lý lịch khoa học chuyên môn phải hòm hòm một tí. Cái ông 
này, tìm đỏ con mắt cũng không thấy lí lịch khoa học của ổng ở đâu. Bác nào biết xin post lên 
đây cho mọi người xem qua. Ít ra cũng biết được ông này làm PGS nhờ cái gì? Hay lý lịch 
chuyên môn của PGS thuộc loại bí mật ? 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

banglang2010 says: 

@chim_nhon: Cám ơn bác về lời khuyên này. Thú thực PGS Thọ và một số giảng viên đại học 
Ngoại Thương rất nổi tếng trên VTV, vì họ dạy rất nhiều trên VTV. 

Nhớ lại mấy năm trước, khi chứng khoán còn sốt, mọi người chen nhau đi học chứng khoán. Bên 
ĐH Ngoại Thương, nghe nói có chuyên gia tầm cỡ quốc tế, em cũng định đăng ký học rồi chứ. 
Nhưng lúc đó, điều kiện tài chính không cho phép (đang sinh viên mà) nên học ké vậy. 

À, @hoanglan2010: bác rành sách vở, cho em hỏi một chút. Em thấy trong đề cương môn Thị 
trường chứng khoán của đại học Ngoại thương có cuốn sách theory of corporate finance cua 
Tirole gì đó thì phải. Em kiếm hoài không ra cuốn này. Đứa bạn em bảo sách này khó lắm, 
không tham khảo được. Bác cho ý kiến ạ. 
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@kiemtrahoso: em tìm mà không thấy thông tin gì hết. Trên tạp chí Kinh tế đối ngoại của Đại 
học Ngoại thương, có mấy bài của PGS Thọ viết. Mà nghe nói “chuối” lắm, giống Việt Nam y 
chang. 

À, hình như PGS Thọ này nghe đâu còn phát triển được mô hình định giá options gì gì đó nữa. 
Ai bên Ngoại Thương cho ý kiến đi. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

banglang2010 says: 

Í em quên thông tin hấp dẫn, hấp dẫn. 

Khóa đào tạo chứng khoán của Khoa Tài chính Ngân hàng năm ngoái đây: 
finance.ftu.edu.vn/attachments/Chuong trinh CK27-CK28.pdf 

“Hãy là nhà đầu tư đi trước đám đông, hãy nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế phục hồi, liệu chỉ số 
VNIndex có đạt 700 điểm vào năm tới….” của các chuyên gia hàng đầu. 

Chỉ số VNIndex hôm nay đạt 504.29 điểm, và nó cứ giao động hoài ở mức này. 
www.hsx.vn/HOSE_Livesecurity.htm 

Ai mua chứng khoán rồi thì cứ đợi nhé, để chỉ số VNIndex đạt mức 700 điểm. Các bạn cứ tự tin, 
vì đây là lời của các chuyên gia hàng đầu THẾ GIỚI. Ngoài chuyên gia PGS Thọ, còn có chuyên 
gia Quách Mạnh Hào, nghe nói còn cao tay hơn hay ngang ngửa chuyên gia Thọ đấy. 

Nè, profile của TS Hào đây (được quảng cáo tại trường Đại học Ngoại Thương đấy), mọi người 
xem có hơn PGS Thọ không nhé: Tiến sỹ từng tu nghiệp và giảng dạy tại nhiều trường Đại học 
nổi tiểng trên thế giới như Harvard, Birmingham, Liverpool, Salford-Manchester, California 
State University, HSB-Việt Nam, Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ngoài ra, Tiến sỹ còn tư vấn cho 
nhiều doanh nghiệp, tổ chức như Pricewaterhouse Coopers,WB, ADB and UNDP. 

finance.ftu.edu.vn/index.php?option=com_conte nt&view=… 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Tiếc là mới ở “trình độ” TS, nếu là PGS mình đã lôi lên đây ngồi chung cho có bạn rồi! Đúng là 
thùng rỗng kêu to 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
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chim_nhon says: 

Phát biểu của ông Thọ “Hãy là nhà đầu tư đi trước đám đông, hãy nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế 
phục hồi, liệu chỉ số VNIndex có đạt 700 điểm vào năm tới….” tương tự như phát biểu của ông 
Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: “Rất nhiều người hỏi tôi và tôi đã khuyên là nên mua. Nếu có tiền tôi 
cũng mua chứng khoán” đầu năm 2008 khi mà VNIdex rớt thảm hại. Toàn là khuyên dại trẻ con 
ăn … gà xát. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Kết quả: nợ chất cao đầu, tham nhũng tràn lan,…. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

hoanglan2010 says: 

@GS.TSKH.VS Trư Bác Giới: Xin lỗi anh nhé, vì đã viết sai tên anh (Thôi cứ gọi anh cũng 
được vậy). 

Anh chạy đây được cái GS. TSKH. VS thế? Có gì chỉ giúp mọi người với. Dù sao bây giờ có cái 
GS.TSKH.VS thì cũng được. 

Nhưng mà, hình như anh chưa “đi trước thời đại” rồi. 20 năm trước mà có cái mác VS thì cũng 
oách. Nhưng bây giờ “xưa rồi diễm ơi”. Bây giờ phải là “CHUYÊN GIA CAO CẤP, CHUYÊN 
GIA HÀNG ĐẦU” của Liên Hiệp Quốc, hay của Ngân hàng thế giới mới oách và thời thượng 
đấy. 

Hay là anh đi kiếm chỗ nào có chứng nhận làm cố vấn cho Tổng thống Clinton, hay Bush đi. Ít 
nhất cũng là chuyên gia của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng được. Sau đó đợi vài năm Obama 
xuống chức, xin luôn cái mác cố vấn hàng đầu cho tổng thống Obama. Việc này chắc làm ăn 
được đấy. Mà anh xin đâu, thì về mách cho mọi người với nhé. 

@banglang2010: Hình như em là sinh viên hay vừa tốt nghiệp à? Tôi học toán ứng dụng trong 
tài chính thôi. Search trên mạng, tôi thấy cuốn sách của em nói đấy: 
press.princeton.edu/tirole/front.pdf 
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Sách này là giáo trình năm 2-3 cho NCS Tiến sĩ của các trường đại học trên thế giới, như MIT, 
Princeton,… không phải cho đại học hay Thạc sĩ đâu. 

À, mà môn này thì liên quan gì đến thị trường chứng khoán, đây là tài chính công ty cơ mà. 

Cũng giống như dạy môn: Nhập môn đại số tuyến tính cho sinh viên năm 1, nhưng bắt sinh viên 
tham khảo Lý thuyết giải tích phức, hay lý thuyết giải tích ngẫu nhiên vậy đó. Để lòe thiên hạ 
một chút là ta đây cũng biết được tên sách giải tích ngẫu nhiên mà. 

Vừa xem bóng đá xong, thấy Hàn Quốc làm được chưyện. Người ta như vậy mà chưa hoanh 
hoang. Đằng này, mình mới học được tí ti, đã là chuyên viên hàng đầu, còn giảng dạy tại các 
trường top thế giới,… mà không có lấy 1 bài báo, dù chỉ báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành. 

Ngẫm lại, buồn lắm thay. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Chào em Hoàng Lan dễ thương! 

Nhân đây anh xin khai thật về bằng cấp của anh: TSKH – mua người viết luận án và luyện thi 
bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, 
VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. 

Em cần đồ đang sức như anh thì “biết điều” với anh là được ngay. Anh theo dõi thấy mọi người 
ở đây nói toàn Sư và ISI nên mới “chạy cho bằng được” cái GS.TSKH.VS cho oai, cũng được 
chút ít tự tin. 

PGS dỏm này toàn “thế giới” nên nước ta nghèo là phải, kinh tế của ta lộn xộn là phải. Sao anh 
chàng dỏm này không tư vấn cho mấy vị thuộc CP, QH, nghe mấy vị này trả lời thì TS dỏm như 
tôi cũng biết được họ dốt đến mức nào. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

hockinhte says: 

Tôi thấy profile của PGS Thọ rất được đấy chứ. GS Hương (bố của PGS Thọ) là TSKH nhưng 
chỉ dùng TS (theo như lời bác Ngô Đức Thọ), còn PGS Thọ thì tốt nghiệp trường Châu Phi ở UK 
nhưng lại bảo là chuyên gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên 
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hiệp quốc. Thật là con hơn cha là nhà có phúc. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

hockinhte says: 

Nói nghiêm túc một chút, khi đọc profile của PGS Thọ, tôi thấy có 1 số vấn đề sau: 

1. So với các vị tiền bối trong lĩnh vực Kinh tế kinh doanh trên diễn đàn này, thì PGS Thọ là 
người ĐẦU TIÊN tốt nghiệp tại Phương Tây. 

2. Lên chức cực nhanh, có lẽ cũng nhanh hơn các vị tiền bối trong ngành trên diễn đàn này 

3. Học tại trường Nghiên cứu châu Phi và đông phương tại UK 

4. Chưa tìm thấy 1 bài ISI nào. Tôi cũng không tìm được 1 bài viết (working paper) nào ở các 
hội nghị chuyên ngành. 
Nếu một người tốt nghiệp TS ở nước ngoài mà không có lấy 1 bài báo tại các hội nghị chuyên 
ngành thì thật là có vấn đề về kiến thức. 

5. Soạn chương trình mang tính chất khoe khoang, lòe thiên hạ. 

6. Quảng cáo cá nhân trên trang web của trường quá nỗ và quá láo. 

Xét về vị trí người này trong trường đại học, cũng như là người soạn chương trình giảng dạy cho 
sinh viên, tôi thấy cần phải có những nhận xét khách quan hơn từ phía PGS Thọ, hay từ cơ quan 
nơi PGS Thọ đang công tác, hay từ các người đồng nghiệp của ông này. 

Vì vậy, tôi KIẾN NGHỊ với JIPV và các EDITORS khác: 

Thông báo tình hình cho đương sự, và cơ quan nơi đương sự biết để mở rộng đường phản biện. 
Việc này nên áp dụng cho tất cả các ứng viên trên diễn đàn này. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Nhất trí ý kiến của bác hockinhte: ngoài email cá nhân, cần thiết phải có email của cơ quan quản 
lý cá nhân đó (bộ môn, khoa, trường…) đề việc peer review trở nên công bằng và khách quan. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 
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TCHGGD [deleted] says: 

“GS Hương (bố của PGS Thọ)”—————> tôi thấy cái vụ này bẩn chưa từng có, như tôi đây 
là chuyên gia phục hồi nhân phẩm cho các đối tượng các biệt cở TS, PGS, GS mà tôi cũng không 
biết phải làm thế nào. Thọ Hương hay Hương Thọ này thật là hết thuốc trị. 

Xét ra dỏm này có chiêu mới: mua báo chí để lăng xê là xưa rồi, dỏm này chơi tự nổ trên 
homepage luôn, trong khi homepage là nơi chủ yếu nói về hoạt động khoa học, công bố khoa 
học. Khổ cho mấy em nhỏ có biết gì đâu, và mấy em lớn có khi cũng như thế nên nghe nổ mát tai 
thì u mê ngay. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

TCHGGD [deleted] says: 

Tôi đề nghị JIPV xét dỏm này thuộc dạng PHẢN CẢM. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

hoanglan2010 says: 

@ JIPV: 

Em đồng ý với ý kiến của bác hockinhte và inhainha. 

Cần phải thông báo cho cơ quan quản lý và các đồng nghiệp của đương sự (tổ bộ môn, khoa, 
trường…) để việc đánh giá phản biện được khoa học và công bằng hơn. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

banglang2010 says: 

Em cũng tán thành ý kiến của các bác. 
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Chứ diễn đàn này chỉ có mấy editors “phe mình” thì buồn lắm. Phải có phản biện của đương sự 
và các cơ quan/cá nhân liên quan thì mới xôm tụ và khoa học. 
Posted 2 weeks ago. ( permalink ) 

 

nhica2010 says: 

Đúng là “con nhà tông hổng giống lông cũng giống khả ố” 
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PGS rất dỏm Nguyễn Đức Đạt – ĐHKHTN Hà Nội: 
“PGS.TS”, bộ môn Toán – cơ – tin 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 2nd Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
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============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Đạt 

- Chuyên môn: Toán 

- Chức danh: PGS.TS 

- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Bộ môn Đại số – Hình học – Tôpô ĐHKHTN ĐHQGHN 

- 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,…): 
news.vnu.edu.vn/TTSK/VIETNAMESE/C1736/C2020/C 2021/?35&amp… 
mim.hus.edu.vn/modules.php?name=Employees& file=employ… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
xyz@vnu.edu.vn 
============================================= ========= 
2nd ME@: ISI =0, accept 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51823247@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

Father’Dom (5 weeks ago | reply) 
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Đề nghị Ban Quản trị kiểm tra các GS và PGS sau: 
Bùi Văn Loát chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân ĐHKHTN ĐHQG Hà Nội, Đ.Q Thanh 
Chủ nhiệm Bộ môn Địa Vật lý, ĐHKHTN, 
N.T.Tính Đại học Điện lực, Trần Văn Cúc ĐHKHTN,Phạm Quốc Triệu Phó GĐ TTKH 
Vật liệu ĐHKHTN, Lê Văn Vũ GĐ TTKH Vật liệu ĐHKHTN, 
Phạm Văn Nho, Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng ĐHKHTN, 
Lưu Đức Hải Chủ nhiệm khoa Môi trường ĐHKHTN, Nguyễn Xuân Huấn Chủ nhiệm 
khoa Sinh học ĐHKHTN, Lê Như Thanh, Phó Chủ nhiệm khoa Hóa ĐHKHTN, nhiều 
lắm, …. 

3. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

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

=====================================================================
========================== 
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PGS rất dỏm Nguyễn Hữu Phúc – ĐHBK TPHCM: 
Trưởng khoa 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Submitted by Editor inhainha 

Checked by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
PGS TS Nguyễn Hữu Phúc 
khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_L yLichNhaKhoa… 
Chức vụ: Trưởng khoa điện điện tử 
ISI: 1 
nhphuc@dee.hcmut.edu.vn 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

Admin, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://khcn.vnuhcm.edu.vn/source/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=2846�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Editorial Board quyết định kỷ luật Editor inhainha, hình thức: phạt 50.000 vnđ (tự nộp 
vào một quỹ từ thiện gần nhất, và báo cáo lại cho JIPV trước ngày 30/6/2010, nếu “trên 
bảo dưới không nghe” thì Editor sẽ bị loại khỏi the Board, nghiêm cấm mọi hình thức chạy 
chọt) , lí do: bài viết bị sai cơ bản. 

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Có một TS đàn anh (có 5 bài SCI) đánh giá ông Phúc giỏi vì ông ấy học tiến sĩ ở Pháp, được 
đồng nghiệp và sinh viên đánh giá cao. Xin thưa với anh rằng nhận định của anh rất “ngây thơ”. 
Nghiên cứu Tiến sĩ không thể xem là học mà phải xem là “làm”. Vì làm tiến sĩ nên phải có kết 
quả. Kết quả ở đây không phải là thể hiện ở những điểm số trong môn học mà thể hiện ở công 
trình nghiên cứu và luận án tiến sĩ. Việc làm TS ở Pháp hay ở Mỹ cũng chẳng nói lên điều gì vì 
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Mỹ, Pháp cũng có 5, 7 loại. Ngoài ra hàng năm Pháp cũng cấp nhiều học bổng dạng “ngoại giao” 
cho Việt Nam vì lý do lịch sử nên TS ở Pháp về sẽ bị nghi ngờ chất lượng nếu không có công bố 
khoa học nghiêm túc. Ông Phúc bị nghi ngờ thuộc dạng này. Thực tế từ lúc làm nghiên cứu sinh 
đến khi lên PGS, số công trình ISI = 0 đủ nói lên rằng trình độ khoa học của ông Phúc rất kém. 
Xin “chia vui” cùng ông vì ông đã được accepted trên tạp chí JIPV. 

 



PGS rất dỏm Nguyễn Ngọc Định – ĐHKT TPHCM: 
“PGS.TS”, Phó Hiệu Trưởng, đạo văn quốc tế 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 
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* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Qua vụ ông đạo sĩ Thơ, tôi thấy có dấu hiệu chìm xuồng. Một số thành viên trong nhóm 
đạo sĩ chưa bị lật mặt nên lần này xin phép được submit 2 vị có liên quan vấn đề đạo văn 
của đạo sĩ Thơ: Phạm Văn Năng và Nguyễn Ngọc Định 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Định 
- Chuyên môn: tài chính 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu phó trường ĐH kinh tế TPHCM 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
Hình ảnh của đạo sĩ: www.ueh.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=c2e1fad 0-03fb-4580-… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tchc@ueh.edu.vn, dinhtcdn@ueh.edu.vn 
============================================= ========= 
JIPV@: Under review  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. Two are accepted. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51072040@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  
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hoahuongduong1 (2 months ago | reply) 

Công bố ISI=0, và đây là nhóm của GS Thơ. Vì sao chưa thấy cơ quan chủ quản GS Thơ 
xử lỹ vụ này nhỉ? 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (2 months ago | reply) 

@hoahuongduong1: Chìm xuồng rồi bạn ạ. Vn có chiến thuật rất hay. Đó là: câu giờ. 
Điển hình như vụ PMU18, PCI, vụ này nữa. 

4. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Băng nhóm đạo sĩ này có chức vụ như thế thì ai chạm vào được. Chuyện Thầy Khoa chỉ 
ở cấp trung học phổ thông mà “chẳng em nào dám làm đúng”, mấy anh trên đại học thì 
hiểm ác hơn nhiều. Có khi, anh đạo, tôi đạo, và rồi ai xử ai? 

5. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4015/buddyicons/48868034@N08.jpg?1269790218#4

8868034@N08” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Hội Viên.Hội Toán Học (2 months ago | reply) 

Bác inhainha gửi bài thật đúng lúc. Tôi nghĩ họ đang cho qua. Đây có thể là bài học cho 
sự ngây thơ của các đạo sĩ. Lúc đầu các đạo sĩ khá tự tin vì nghĩ ở Việt Nam ai cũng dốt 
và gian trá như họ. Và thực tế phủ phàng là nhóm đạo sĩ này bị đánh trúng tim đen và đau 
hơn nhiều so với bà ở ĐHCN. Sao các “GS,PGS” của ĐHKT TPHCM lại tầm thường đến 
như thế? À nghĩ lại thì cũng nên thông cảm cho họ, hầu hết GS, PGS dỏm của ta có trình 
độ chây lười và vô liêm sĩ rất cao! 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago | edit | delete) 

Vẫn còn 1 thành viên PGS trong nhóm đạo sĩ mà tôi chưa tìm được hình, đề nghị các bác 
tìm hình giúp: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang bộ môn tài chính quốc tế. Ai có hình thì 
gửi địa chỉ lên đây để tôi hoàn tất bộ hồ sơ để submit cho đủ bộ đạo sĩ thúi này. 

http://www.flickr.com/photos/51072040@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/comment72157624137615129/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49692155@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/49692155@N04/�
http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/comment72157624263220608/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/�
http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/comment72157624138863321/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/comment72157624264258422/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/comment72157624264420044/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/editcomment72157624264420044/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4693767949/deletecomment72157624264420044/�
http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�
http://www.flickr.com/photos/48868034@N08/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#50541625@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

hoanglan2010 (2 months ago | reply) 

@inhainha: 
Trong nhóm này, có rất nhiều thành viên. Và thực sự đã trở thành 1 “hệ thống”. Ngoài 
PGS Trang còn có PGS Phan Thị Bích Nguyệt, và rất nhiều TS nữa. 

8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago | edit | delete) 

@hoanglan2010: bác có hình của bà Trang, bà Nguyệt không? gửi lên đây xét cho đủ hệ 
thống! 

9. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51358388@N08” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

nhica2010 (2 months ago | reply) 

hí hí ! “phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy ” cũng được phong PGS TS. Em ngang 
(ngoan) ,”hiền”, chăm chỉ, cần cù, ngày ngày nhúng giẻ lau bảng cho thầy có được phong 
hàm “có công với sự nghiệp giáo dục” không? 

10. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 

11. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#50541625@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

hoanglan2010 (2 months ago | reply) 

@inhainha: Bây giờ tìm không có ảnh mấy vị này. Trang web của Khoa này ít thông tin 
quá:foc.ueh.edu.vn/ 

Nhưng mà chắc khỏi xem, bác inhainha ạ. Theo như bác hoang1960 thì hầu hết các giáo 
sư kinh tế Việt Nam không có 1 bài ISI hay 1 bài tại hội nghị chuyên ngành có tên tuổi. 
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Điều này cũng đã được chứng minh trên diễn đàn này. Rất nhiều GS, PGS kinh tế Việt 
Nam ở diễn đàn này đều không viết nổi 1 paper. 

 



PGS rất dỏm Nguyễn Ngọc Hợi – trường ĐH Vinh: Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Chuyên ngành: Sinh học 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor TS_Dom2010 

Thông tin liên quan đến ứng viên: 

www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/ToChuc/Link.htm 
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============================================ ========== 

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Không phải phản biện nữa đâu, PGS Hợi thì toàn bộ Sinh viên ĐH Vinh đều biết bác ấy là cực 
dỏm! Mà chắc bác ấy cũng thừa nhận như thế! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4609502048/comment72157624066179422/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4609502048/comment72157624072790606/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�


PGS rất dỏm Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng viện hạt 
nhân Đà Lạt 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 10, 2010 

 

view profile 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Người giới thiệu: ky su cung dom. 
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PGS rất dỏm Nguyễn Phú Trọng: “PGS.TS”, UV Bộ Chính 
Trị, chủ tịch quốc hội 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới  

* Recommended by 4th Managing Editor 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-phu-tr%e1%bb%8dng-pgs-ts-uv-b%e1%bb%99-chinh-tr%e1%bb%8b-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/11/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-phu-tr%e1%bb%8dng-pgs-ts-uv-b%e1%bb%99-chinh-tr%e1%bb%8b-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694433972/comment72157624135991295/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694433972/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Kính gửi Tạp chí GS dỏm cứu xét các gs-pgs sau: 

- Tên đầy đủ: Tô Huy Rứa 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phùng Hữu Phú 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

http://www.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2008/7/253.aspx�
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Linh 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Đào Duy Quát 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (Nguyên) Tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN 
- 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.cpv.org.vn/cpv/#yy0T8s1vzahC; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dangcongsan@cpv.org.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Phú Trọng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch quốc hội 
- 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.na.gov.vn; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@na.gov.vn 
00000000000000000000000000000000000000000000 

view photostream 
inhainha says: 

Tôi đề nghị sau này khi các editors ứng cử cho vị nào thì cũng nên nêu lý do tại sao ứng 
cử vị đó. Chứ tôi thấy nhiều editors ứng cử những vị chẳng với mục đích làm trong sạch 
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nền khoa học, làm mất thời gian của admin và ME, hiệu quả ảnh hưởng khoa học thấp, có 
khi phản tác dụng. 
Posted 23 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
chim_nhon says: 

@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Bác động đến những vị “lề bên phải” này thấy ghê răng 
quá. Không khéo JIPV sẽ sớm bị đánh sập cùng số phận với 300 trang mạng thì mất chỗ 
vinh danh các GS/PSG dỏm Việt Nam đó. 
Posted 21 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
inhainha says: 

không ngại bị đánh sập, chỉ ngại JIPV bị lôi kéo vô mấy trò chính trị 

@ chim_nhon, inhainha: 

Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về hình thức thì có học thức cao, GS, PGS, nhưng không biết 
trình độ thực sự ra sao nên nhờ JIPV xem xét. Tôi là kẻ “tu hành” nên chỉ mong muốn đất 
nước phát triển, không có mục đích gì khác. Nhân đây cũng xin khai thật về bằng cấp của 
tôi: TS – mua người viết luận án và luyện thi bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác 
và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. Tôi 
ước mơ cho nền khoa học nước nhà được trong sạch, GS, PGS phải đúng nghĩa của nó, 
không nên xem là đồ trang sức rẽ tiền. Do đó ai xúc phạm việc tôi gửi bài cho JIPV vì 
mục đích “9 yêu nhện” là đích thị vu khống kẻ “tu hành” như tôi. Tôi từng dính chàm 
chạy chọt và mua bán bằng cấp – học hàm nên hiện nay tôi rất đau khổ vì tôi dốt quá, 
mấy người trẻ nói toàn cái hay cái đẹp làm tôi càng thêm xấu hổ. Việc giúp JIPV phát 
hiện GS-PGS dỏm cũng là cách tôi chuộc lại “lỗi lầm” của tôi trước khi lìa đời. 

Về “Vụ 300″ thì nhà nước đang xem xét khởi tố, các bác an tâm: 
boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

boxitvn.blogspot.com/2010/06/phan-tich-on-to- cao-va-e-ngh… 

Chúng ta dùng ISI để kết luận dỏm thì chẳng liên quan gì đến chuyện “9 yêu nhện”, ai cứ 
mãi đề cập đến chuyện “9 yêu nhện” thì có dấu hiệu làm khoa học dỏm hoặc bao che cho 
khoa học dỏm và gs-pgs dốt. 
000000000000000000000000000000000000000000000 000000000 

inhainha says: 

@Trư Bác Giới: bác lấy lý do làm trong sạch nền khoa học thì quá hợp lý rồi. Nhưng bác 
cũng nên đưa ra lý do khác đi, lý do đó ai cũng nại ra hết rồi. Bác thử nghĩ xem, với lý do 
“làm trong sạch…” mà hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác. 

http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu-huy-ha-vu-to-cao-va-e.html�
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Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi, đưa lên đây có 
tác dụng gì nữa đâu, còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa. Điều mà JIPV cần là 
vạch mặt những vị mà nhân dân không biết hoặc lầm lẫn kìa. Nếu bác có tâm làm trong 
sạch nền khoa học thì bác vô trang web mấy trường ĐH mà tìm thông tin dỏm chưa bị 
vạch mặt, nó đầy ra đó. Bác nên biết rằng, ưu tiên lớn nhất của JIPV là xét HĐHH mà 
đến giờ này vẫn chưa xét hoàn chỉnh một hội đồng nào cả, nếu với tốc độ như hiện nay 
thì làm sao có cái để trình cho các cụ ở Văn Miếu nhân lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
hả bác? 

PS: bác nên post bài theo tuần tự, không nên post sửa, thêm ở bài trước để mạch tranh 
luận nó liên tục, đây là nơi tranh luận công cộng, không phải chỉ có em với bác hay bác 
Chim_non trò chuyện với nhau. 

@ inhainha: 

Tôi rất vui khi bài tôi có nhiều quan tâm. Tôi thấy các bài ở đây hay bị xoá nên tôi chỉ 
trao đổi torng bài viết của tôi cho tiện. Tôi cũng đã giới thiệu một GS dỏm trong HĐHH 
rồi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp. 

Không đồng ý với bác “hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác”. 

Các vị đó càng phải là gương tốt cho cấp dưới, ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng đâu phải 
là GS, PGS đâu mà giới thiệu. Ngoài mục đích làm trong sạch nền giáo dục, tôi cũng 
muốn mọi người ý thức lại việc “xem GS, PGS là đồ trang sức rẽ tiền”. 

Bác nói “Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi” là 
hết sức sai lầm. Việc xét dỏm phải qua ISI, rồi còn public review,…., chứ đâu chỉ nghe 
nói không đâu! Tôi đã tra ISI của mấy vị, nay nhờ JIPV xem xét đó thôi. 

Bác nói “còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa” thì đúng và qua đó chúng ta mới 
phát hiện được con nào là con nhện cái, nhện nào là nhện đực! Nhện dỏm thì dành cho 
bác, tôi chỉ thích nhện thật thôi. Những ai chống lại dỏm thì rõ là dỏm hoặc bọn bao che 
cho dỏm. 
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kiemtrahoso says: 

Tôi cũng thấy chúng ta nên xét các vị trong hội đồng học hàm thôi, đụng mấy vị trong Bộ 
Chính Trị nghe ê răng quá. 

@kiemtrahoso: Căn cứ Điều 1 – Hiến pháp của JIPV: “1. Mọi ý kiến của tôi đều mang 
tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không mang động cơ chính trị 
của bất kỳ đảng phái nào vào đây. Tôi đã đọc rất kỹ Editorial Board’s page 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ và đồng ý với các yêu cầu của JIPV đối với 

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


một Editor”, tôi xin phản đối đề nghị của editor kiemtrahoso vì bác này đã thể hiện động 
cơ “9 yêu nhện” trong JIPV. Tôi chỉ quan tâm GS, PGS, không thèm care bất cứ “con yêu 
nhện” nào. Đề nghị JIPV cũng cố hồ sơ và “truy tố” editor kiemtrahoso  

Cuối cùng tôi kính mong JIPV xem xét cho các ứng viên tôi giới thiệu trên tinh thần khoa 
học, không bàn chuyện “9 yêu nhện”. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. All are accepted. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 

Ông chủ tịch quốc hội là “PGS.TS” mà sao Quốc hội làm việc dỏm thế? 
=================================== 

Nhét chữ vào miệng đại biểu Quốc hội 

3.bp.blogspot.com/_x0us96C5YuQ/SrTDFv9C7WI/AA AAAAAAArI/gL… hội vừa 
tuyên bố rằng sẽ lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về vấn đề đường sắt cao tốc 
qua hình thức thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, đọc qua 2 câu hỏi sẽ sử dụng trong cuộc thăm 
dò ý kiến, tôi nghĩ họ phạm phải vài sai lầm cơ bản về nghiên cứu. 

Ai cũng biết cách đặt câu hỏi trong các cuộc thăm dò ý kiến rất quan trọng. Người ta có 
thể đạt được kết quả mong đợi bằng cách đặt câu hỏi thiếu tính khách quan, và dùng các 
mẹo ngụy biện để đặt chữ vào miệng người trả lời. Người Anh có câu “garbage in, 
garbage out” – đầu vào là rác thì đầu ra cũng là rác, ý nói nếu các đặt câu hỏi sai lầm thì 
kết quả cũng sai. Giới xã hội học có hẳn một môn học về “questionnaire design” (thiết kế 
bộ câu hỏi) mà bất cứ ai làm/học về xã hội học cũng đều biết qua. Trong môn học này, 
người ta dạy một số nguyên tắc căn bản về cách đặt câu hỏi sao cho khách quan, có độ tin 
cậy cao, và đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập được. Do đó, quá trình đi đến 
một câu hỏi đòi hỏi thời gian khá dài, chứ không phải làm một sớm một chiều được. 

Chúng ta thử xem Quốc hội đặt những câu hỏi gì. Có hai câu hỏi chính và mỗi câu hỏi có 
3 câu trả lời (có điều kiện) như sau: 

Câu 1: Việc Quốc hội quyết định thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây đường 
sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM: 

- Theo phương án Chính phủ trình: Quốc hội thông qua chủ trương tại kỳ họp lần này, 
làm căn cứ để Chính phủ triển khai các bước tiếp theo. 

- Phương án khác: Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết tại kỳ họp lần này, đề nghị Chính 
phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án để thông qua vào kỳ họp sau. 

http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694433972/comment72157624289229110/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694433972/�
http://3.bp.blogspot.com/_x0us96C5YuQ/SrTDFv9C7WI/AAAAAAAAArI/gL_NT5esbGQ/s400/dont_put_words_into_my_mouth.jpgQu%E1%BB%91c�


- Ý kiến khác: 

Câu 2: Nếu Quốc hội đồng ý ra Nghị quyết tại kỳ họp về dự án này, thì nội dung Nghị 
quyết sẽ thể hiện theo các hướng sau đây: 

- Phương án 1: Tán thành xây đường sắt cao tốc như tờ trình của Chính phủ. Sau đó 
nghiên cứu lập dự án đầu tư toàn tuyến Hà Nội – TP.HCM. Đầu tư trước hai đoạn Hà Nội 
– Vinh và TP.HCM – Nha Trang, bắt đầu khởi công từ năm 2014, đưa vào sử dụng năm 
2025. Thông qua toàn tuyến vào năm 2035. 

- Phương án 2: Tán thành chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc nhưng lùi thời gian 
khởi công xây dựng và lựa chọn 1 lộ trình phù hợp. Theo đó: 

- Giao Chính phủ chỉ đạo cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ và toàn 
diện hơn về các điều kiện đảm bảo tính khả thi của dự án. 

- Đồng thời trên cơ sở đó lập dự án đầu tư (dự án khả thi) một trong hai đoạn tuyến, hoặc 
Hà Nội – Vinh hoặc TP.HCM – Nha Trang để trình Quốc hội xem xét quyết định chủ 
trương xây một trong hai tuyến và thực hiện đầu tư vào thời điểm thích hợp trước năm 
2020. 

- Tiến hành đánh giá tổng kết việc đầu tư khai thác đoạn tuyến trên và báo cáo QH xem 
xét triển khai các bước tiếp theo. 

- Ý kiến khác: 

Bình luận chung: 

Đối chiếu với các nguyên tắc căn bản đó, tôi thấy cách đặt câu hỏi của Quốc hội chẳng 
những tối nghĩa về mặt ngôn ngữ và hành văn, mà còn phạm phải nhiều sai lầm về 
nguyên tắc đặt câu hỏi. Ở đây chỉ nhân cơ hội bàn vài sai lầm chính mà thôi, để xem như 
là một buổi thể dục trí óc. 

Sai lầm thứ nhất là ngụy biện “bỏ chữ vào miệng người ta” (put words in people’s 
mouth). Câu hỏi thứ nhất bắt đầu bằng câu văn “Việc Quốc hội quyết định thông qua 
Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc” là một cách bỏ chữ vào 
miệng ĐBQH. Bốn chữ “quyết định thông qua” là một cách viết/nói thiếu khách quan. 
Trong thực tế Quốc hội chưa quyết định nhưng tại sao lại có câu văn đó. Khi viết “Nghị 
quyết về chủ trương” có lẽ người soạn câu hỏi muốn nhắc nhở đại biểu rằng đây là một 
chủ trương của Đảng chăng (hàm ý đe dọa), và nếu như thế thì lại phạm lỗi thiếu khách 
quan khác (tức nhắc bài). 

Trong 3 câu trả lời cho câu hỏi số 1, có câu chưa thông qua lần này, “đề nghị Chính phủ 
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án để thông qua vào kì họp sau”, cũng là một cách đặt 
chữ vào miệng người ta. Đây là một cách nói trước sau gì thì cũng thông qua! 



Sai lầm thứ hai có liên quan đến nguyên tắc giả định tương lai. Một nguyên tắc về cách 
đặt câu hỏi trong các kì thăm dò ý kiến là không nên hỏi về tương lai với điều kiện (kiểu 
như “nếu trong tương lai đường sắt sẽ xây …”). Ấy thế mà câu hỏi thứ hai lại viết “Nếu 
Quốc hội đồng ý ra Nghị quyết tại kỳ họp về dự án này …”! Điều khôi hài của câu hỏi 
này là những gợi ý trả lời hoàn toàn chuyển sang một đề tài khác. Chẳng hạn như “tán 
thành chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc nhưng lùi thời gian”. 

Sai lầm thứ ba là câu trả lời bỏ ngỏ kiểu “ý kiến khác”. Người ta phải hỏi ý kiến khác là ý 
kiến gì? Làm sao có thể thống kê hay định lượng cái-gọi-là ý kiến khác? 

Nói tóm lại, trong 2 câu hỏi, không có câu nào đi thẳng vào vấn đề cực kì đơn giản mà 
công chúng đang quan tâm là: “tán thành” hay là “không tán thành” dự án đường sắt cao 
tốc. Ngược lại, người soạn câu hỏi có vẻ cố tình né tránh vấn đề, làm cho vấn đề thêm 
phức tạp, bằng cách đặt những câu hỏi chỉ có thể mô tả là quá phiến diện. Thật vậy, 
không có lựa chọn “không thông qua” trong cả 2 câu hỏi. Đó là một cách soạn câu hỏi 
chẳng những thể hiện sự thấp kém về mặt kiến thức của người soạn thảo, mà còn thể hiện 
sự khinh thường người trả lời. 

Một nguyên tắc khác trong thăm dò ý kiến là phải thể hiện tính đại diện. Đáng lẽ Quốc 
hội phải tổ chức lấy ý kiến người dân, bởi vì họ là những người phải gánh cái món nợ 
quốc gia trong tương lai. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu QH chịu khó soạn lại câu hỏi và đem 
đi hỏi người dân, vì kết quả chắc sẽ rất khác với kết quả thu thập từ các đại biểu Quốc 
hội. 

Nhưng cuộc thăm dò ý kiến này chắc chắn không cho ra kết quả khách quan. Lí do đơn 
giản vì cuộc thăm dò chỉ thực hiện trong các đại biểu Quốc hội, mà 90% họ là đảng viên. 
Là đảng viên, họ có xu hướng bỏ phiếu theo chủ trương của đảng (cũng bình thường), và 
lá phiếu đó có thể không thể hiện ý kiến và nguyện vọng của người dân. 

Nói tóm lại, kết quả thăm dò có thể đoán trước được là đa số sẽ ủng hộ dự án đường sắt 
cao tốc, bởi vì cách đặt câu hỏi quá sai lầm, và cách “lấy mẫu” trong đại biểu quốc hội 
quá thiếu tính đại diện. Kết quả thăm dò này không phản ảnh ý kiến người dân, và do đó 
không có giá trị cộng đồng nào cả. 

NVT 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

============================================= ======== 
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Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã thông qua 

General Editor-in-Chief, Editor-in-Chiefs, Managing Editors, Editors 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors 
in Vietnam – JIPV: 



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Xin giới thiệu phu nhân của GS kém và gian dối Đào Trọng Thi: 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
- Chuyên môn: Tâm lý 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0000000000 
- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng Đại Học Giáo Dục – ĐHQGHN 
- Các mối quan hệ với những GS, PGS dỏm, kém, yếu đã được công bố: phu nhân của 
GS kém và gian dối Đào Trọng Thi 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): ủy viên hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý 
học 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

Được phong Phó giáo sư năm 2002, Nhà giáo Ưu tú năm 2008, Chiến sĩ Thi đua toàn 
quốc năm 2008. Ủy viên Ban chấp hành Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam. 

Từ năm 1992 đến 1994: Chủ nhiệm Khoa Lý luận quản lý – Trường Cán bộ quản lý giáo 
dục Trung ương. 

Từ 1994 đến 2000: Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương. 

Từ tháng 8/2000 đến 5/2009: Chủ nhiệm Khoa Sư phạm – ĐHQGHN. 
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Từ năm 2002 được bầu là Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN. 

- 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.education.vnu.edu.vn/index.php?option=com _content&amp… 

www.flickr.com/photos/48922274@N06/4713716404 / 

news.vnu.edu.vn/ttsk/Vietnamese/C1736/C1748/2 009/06/N2522… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): locntm@vnu.edu.vn, giapvd@vnu.edu.vn, 
education@vnu.edu.vn 
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PGS rất dỏm Phạm Ngọc Tuấn – ĐHBK TPHCM: Chủ 
nhiệm Bộ môn, Nguyên Giám Đốc, Nguyên P. Trưởng Khoa, 
Bằng khen thủ tướng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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inhainha says: 

Bác lên đây ngồi với học hàm “rất dỏm” thì em không hề thấy làm lạ vì thật sự bác rất dỏm. Vợ 
chồng nhà bác phải gọi là “2 nhà kinh doanh đội lốt khoa học” thì đúng hơn. Trong nhiều năm, 
bác cùng với ông Lê Hoài Quốc lũng đoạn hội đồng xét duyệt đề tài cấp sở của TPHCM, đúng 
không vậy bác Tuấn “Rác”. Bác là trùm cai đầu dài luôn đó. Đã một thời TPHCM em hy vọng 
lắm một sự đột phá trong nghiên cứu khoa học của TP với việc mở vườn ươm sáng tạo trẻ của 
TP, nhưng thấy bác cũng có tên trong cái vườn ươm này thì em thất vọng toàn tập luôn. Nghe 
đồn vài năm gần đây bác thất thế, không lên trưởng khoa được, còn rớt luôn chức phó khoa, trở 
về làm GV quèn, đề tài thì ngày càng khó kiếm. Âu cũng là khoa cơ khí cũng khá sáng suốt, 
nhưng bác cũng đừng nên lấy đó làm phiền vì vợ chồng bác cũng quá giàu từ những phi vụ làm 
ăn trước đó trong lĩnh vực giày da rồi. Giờ này bác cũng nên cố tìm lấy vài bài ISI để sớm thoát 
dỏm đi. Gợi ý bác có thể tìm mua qua địa chỉ của em, giá vài ngàn đô 1 bài đứng tên giữa thôi, 
tiền đó chỉ là “muỗi” đối với bác mà, còn tên đầu thì em không bán. hehehe. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

Sản phẩm nghiên cứu đình đám một thời của bác đây: 
www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/giai-phap -cong-cu/200… 
và kết quả là cho đến bây giờ, các nhà máy vẫn đang nhập sản phẩm của nước ngoài, vì họ “sợ” 
sài sản phẩm của bác. 

Ngó cái thành tích khoa học của bác em thắc mắc tại sao trong khoản 2005-2009 bác ít được 
nhận đề tài hơn những năm huy hoàng trước đó và không hiểu tại sao sau năm 2005 thì bác 
“chìm” nên em quyết định nhờ anh gú gồ tìm giúp thì mới vỡ lẽ ra sự thật, à ra thế: 

“ 
Đọc kỹ bảng danh sách này, người ta sẽ thấy nhiều điều khó hiểu. Có những nhà khoa học như 
TS Phạm Ngọc Tuấn, phó Khoa Cơ khí, nhận đều đều “năm một” các công trình nghiên cứu 
khoa học. Đề tài này chưa xong, chưa nghiệm thu (nghĩa là nghiên cứu chưa xong) thì đã được 
nhận tiếp đề tài nghiên cứu khác, đồng nghĩa với việc được rót tiếp kinh phí, kinh phí lần sau 
còn… cao hơn lần trước. 

Năm 1998, TS Tuấn được trường cấp kinh phí bảy triệu đồng cho đề tài “Nghiên cứu xây dựng 
chương trình cao đẳng và chương trình đào tạo chuyển tiếp lên đại học của các ngành thuộc 
Khoa Cơ khí”. Thời hạn nghiên cứu là từ 1/10/1998 đến 31/10/1999. Việc ấn định thời hạn 
nghiên cứu hình như chỉ để… lấy lệ, bởi vì đề tài này đến nay vẫn còn chưa được trường nghiệm 
thu. Đến năm 1999, TS Tuấn nhận thêm một đề tài nghiên cứu từ Bộ KHCN&MT, có tên 
“Nghiên cứu tự động hóa các công nghệ thiết kế mẫu, chuẩn bị kỹ thuật và công nghệ cho sản 
xuất trong công nghiệp giày, dép” với kinh phí 15 triệu đồng. Thời hạn nghiên cứu lần này là từ 
1/5/1999 đến 1/12/2000. 

Chưa thấy kết quả đâu, TS Tuấn lại tiếp tục nhận được thêm một khoản kinh phí nghiên cứu 
khoa học 15 triệu đồng nữa từ Bộ KHCN&MT cho đề tài “Nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM lập 
quy trình công nghệ cho các sản phẩm giày dép” với thời hạn nghiên cứu từ 1/7/2000 đến 
1/7/2001. Trong khi TS Tuấn chưa giải quyết xong các đề tài nghiên cứu giày, dép, không hiểu 
thế sao Bộ KHCN vẫn tiếp tục cấp cho TS Tuấn khoản kinh phí trọn gói 250 triệu đồng cho một 
dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực… may mặc! Chưa hết, ngay sau đó, Bộ lại rót tiếp cho 
TS Tuấn một khoản tiền lớn hơn thế nữa với đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể và 
hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện phục vụ các doanh nghiệp”. Đề tài này được giao thực 
hiện trong khoảng thời gian từ 1/10/2001 đến 1/10/2003. Số tiền mà Bộ rót cho TS Tuấn lần này 
lên tới 1,4 tỷ đồng! 

Tóm lại, từ năm 1998 đến 2003, riêng TS Phạm Ngọc Tuấn đã nhận tổng cộng sáu đề tài, công 
trình nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm với tổng số tiền 1.717.000.000 đồng. Thế nhưng, 
cho đến nay, kết quả của sáu đề tài, công trình nghiên cứu trên như thế nào thì… không ai rõ. 
“ 
vietbao.vn/Khoa-hoc/162-nha-khoa-hoc-ngam-cuu -tien-ty/203… 

Thì ra là bác bị “đánh”, xin “chia buồn” cùng bác 

http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/giai-phap-cong-cu/2004/03/1186043/giai-bai-toan-cad-cam-de-tim-nhung-an-so-khac/�
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/162-nha-khoa-hoc-ngam-cuu-tien-ty/20342320/189/�


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

 



PGS rất dỏm Phạm Thanh Huyền, trưởng bộ môn, Bách 
Khoa Hà Nội 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

Comments and faves 

1.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago) 

BÌNH LUẬN: 

Sau khi kiểm tra trên web of Science, thông tin về thiếu nữ phó giáo sư dỏm như sau: số 
lượng công trình ISI = 0, tính đến ngày hôm nay. 

Thông tin trên cho thấy khả năng nghiên cứu khoa học của người này là rất kém, nếu 
không muốn nói là tồi. Trình độ phó giáo sư, tạm gọi như thế, mà không công bố được 01 
bài báo chuẩn ISI là rất yếu kém, ngắn gọn: dỏm. 

Tuy nhiên người này lại post cái gọi là “công trình” trên trang web cá nhân, thực ra đó là 
các loại “rác rưởi” trong khoa học. 

Rất tiếc cho báo Dân Trí, do kém hiểu biết hay do bị lừa hay vì một lí do nào khác, đã “ca 
tụng” vị phó giáo sư lừa đảo này trên một diễn đàn uy tín như thế. Việc làm này sẽ làm 
cho khoa học Việt Nam tiếp tục thục lùi, các loại phó giáo sư mà công trình rác rưởi như 
thế này chẳng hơn chẳng kém bọn ăn trộm có bằng cấp. 

Khi viết về khoa học, nghiên cứu, học hàm, học vị, các nhà báo có lương tâm nên tham 
khảo những người biết nghiên cứu, hiểu cách đánh gia trình độ khoa học của một người, 
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và dũng cảm nói lên sự thật. Tránh tham khảo mấy “nhà khoa học nịnh thần”: hiểu khoa 
học nhưng chỉ biết ăn mà thôi. 

Hiện tại có hai vị khá dũng cảm: Phạm Đức Chính, Viện Cơ Học, 
www.imech.ac.vn/vietnam/nhansu.aspx?ID=75; Nguyễn Văn Tuấn, 
tuanvannguyen.blogspot.com/. Đây là những người có thể giúp các nhà báo phân biệt thật 
giả trong khoa học. 
=========================================== 

Bài viết trên Dân Trí: 

dantri.com.vn/c25/s25-377296/nu-pgs-tre-pham- thanh-huyen-… 

Nữ PGS trẻ Phạm Thanh Huyền: Quan trọng là phải có ý tưởng 
(Dân trí) – 29 tuổi bảo vệ luận án Tiến sỹ, 35 tuổi chị được phong hàm Phó Giáo sư. Có 
thể khẳng định chị là Phó Giáo sư nữ trẻ nhất Việt Nam. 

Đó là nữ Phó Giáo sư Phạm Thanh Huyền, Tổ phó bộ môn Công nghệ tổng hợp hữu cơ – 
hoá dầu, động học xúc tác, khoa Công nghệ Hóa học – ĐH Bách khoa Hà Nội. Báo 
Khuyến học & Dân trí đã có cuộc trò chuyện với tân Phó Giáo sư Phạm Thanh Huyền. 

Chị đến với nghiên cứu Hóa học như thế nào? 

Lúc đầu tôi định theo nghiệp của bố thi vào ngành công an. Nhưng khi vừa tốt nghiệp 
THPT thì cũng là thời gian dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị triển khai, tôi rất 
thích và từ bỏ ý định thi vào ĐH An ninh để vào ĐH Bách khoa Hà Nội, học ngành Hóa 
dầu. Năm 1996, tôi ra trường thì được Công ty Dầu khí Đa quốc gia Schlumberger tuyển. 
Sau 2 tuần làm việc bên Singapore và Indonesia, tôi đã trở về trường Bách khoa làm 
giảng viên. 
Được làm việc cho Schlumberger là ước mơ của nhiều người khi đó, làm việc cho 
Schlumberger tôi được nhận mức lương 3.400 USD/tháng, về trường ĐH Bách khoa tôi 
nhận lương 50 USD/tháng. Lý do rất đơn giản là tôi muốn được gần gia đình và nghiên 
cứu Hóa học. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao giấy chứng nhận Phó Giáo sư cho Tiến sỹ Phạm 
Thanh Huyền. 

Khó khăn nhất trong nghiên cứu khoa học của chị là gì? 

Tôi dạy môn Công nghệ tổng hợp hữu cơ Hóa dầu. Đúng là ngành công nghệ hóa dầu rất 
khó với nữ và ngành này luôn có công nghệ mới, đòi hỏi mình luôn luôn phải tìm hiểu. 
Là nữ thì mình không xông pha được như nam, lai hạn chế hơn về mặt thời gian. Những 
lúc phải làm thí nghiệm nhiều thì tôi tranh thủ gửi con cho ông, bà. Thậm chí có đợt đang 
làm thí nghiệm, tôi phải nhờ sinh viên trông hộ thí nghiệm để chạy về đón con. Nhiều lần 
tôi nhận được học bổng để làm việc ở nước ngoài có thời gian từ 6 tháng trở lên nhưng 
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tôi đành từ bỏ vì không thể xa con và gia đình. Tôi chỉ ra nước ngoài thực tâp 1 – 3 tháng 
hoặc dự hội nghị từ 3 – 5 ngày. 

Môi trường làm việc ở Việt Nam rất tốt 

Theo chị, môi trường làm việc tại Việt Nam có làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học 
của giới trẻ hiện nay bị giới hạn? 

Thực ra ở nước ngoài, môi trường làm việc rất tốt, thiết bị của họ luôn sẵn sàng phục vụ 
nghiên cứu và ở bên đó mình tập trung được thời gian 100% cho công việc. Năm 2003 tôi 
nhận được học bổng đi Áo 3 tháng, năm 2007 đi Ý một tháng, tôi tranh thủ làm việc 
trong phòng thí nghiệm 10-12 giờ/ngày, làm cả thứ 7, chủ nhật, nên 1 tháng tôi làm được 
công việc bằng 3-6 tháng mình làm ở Việt Nam. 
Hiện nay, tôi thấy điều kiện nghiên cứu ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội so với nước 
ngoài là tương đối tốt, không thua kém nhiều, thậm chí một số thiết bị nghiên cứu của 
mình hiện đại hơn, vì cùng máy đó, mình đầu tư mới (nhưng việc khai thác thiết bị của 
mình vẫn còn hạn chế). Ngoài ra, nhà trường hiện nay rất tin tưởng và tạo điều kiện cho 
giới trẻ nghiên cứu khoa học. Quan trọng là mình có ý tưởng và mình có dám làm hay 
không. Ở trường ĐH Bách khoa HN, tôi thấy nhiều người sống đươc bằng nghiên cứu 
khoa học. 

35 tuổi, Tiến sỹ Phạm Thanh Huyền được phong hàm Phó giáo sư. 

Chị nhận xét về sinh viên hiện nay như thế nào? 

Sinh viên hiện nay năng động và giỏi hơn chúng tôi ngày trước rất nhiều. Nhưng nhiều 
em sinh viên vẫn chưa định hướng được nghề nghiệp của mình. Chỉ có khoảng 20% sinh 
viên thực sự đam mê nghiên cứu khoa học và rất giỏi cả về ngoại ngữ; 60% sinh viên thì 
bình thường; 20% sinh viên còn lại thờ ơ như là các em bị ép vào học. 

Qua các cuộc thi Olympic quốc tế Hóa học hàng năm, tôi thấy khi đi thi về hầu hết các 
em đều kêu ca rằng không được thực hành nhiều, mất điểm so với các bạn quốc tế. Chị 
nghĩ thế nào? 

Chính xác, vì ở trường phổ thông ít có điều kiện làm thí nghiệm. Thực ra ở trường đại 
học cũng thiếu nhiều về thực hành. Ngay ĐH Bách khoa HN, các phòng lab cũng chưa 
đủ. Bộ môn tôi chỉ có vài phòng thí nghiệm mà có tới hàng trăm sinh viên nên rất thiếu 
thốn, vậy nên cần phải đầu tư thêm dụng cụ thí nghiệm, trang bị thêm nhiều phương tiện 
để SV thực hành. 
Xin cảm ơn chị! 

Hướng nghiên cứu chính của PGS. Phạm Thanh Huyền là: Nghiên cứu, chế tạo và ứng 
dụng các chất xúc tác và chất hấp phụ cấu trúc vi mao quản và mao quản từ nguyên liệu 
trong nước; Nghiên cứu, chế tạo một số chất xúc tác và chất hấp phụ rắn thế hệ mới đa 
cấu trúc, ứng dụng trong một số lĩnh vực quan trọng của công nghệ lọc – hóa dầu, tổng 
hợp hữu cơ và bảo vệ môi trường. 



Chị đã có 29 công trình nghiên cứu khoa học được công bố. 

Đề tài/dự án nghiên cứu chị đã tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây: 

- Xúc tác phức axetyl axetonat kim loại: tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng cho phản ứng 
oxi hoá saccaroza sản xuất phân bón lá, B2004-28-154, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004-
2005, Chủ nhiệm 

- Aplication of organic complexon to convert kaolin into some common zeolites, Đề tài 
nghiên cứu hợp tác Quốc tế Việt-Bỉ, VLIR-HUT IUC PJ1, 2004-2006, Đồng Chủ nhiệm 

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất các vật liệu zeolit từ khoáng sét Việt Nam và gibbsit 
phục vụ chăn nuôi gia súc và bảo vệ môi trường, Đề tài Ươm tạo công nghệ số 01/2005-
2006-ĐHBKHN, Bộ KH & CN và Bộ GD & ĐT, 2005-2006, Tham gia chính 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất hỗ trợ đất phục vụ nông nghiệp nông thôn, B2006-
01-72 TĐ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trọng điểm, 2006-2007, Chủ nhiệm 

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ có kích thước nanô từ nguyên liệu trong nước để 
giảm thiểu các độc tố trong khói thuốc lá, KC.02.16/06-10, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
2008-2010, Chủ nhiệm. 

Bài và ảnh: Hồng Hạnh 

2.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (6 months ago) 

Website của kẻ lừa đảo: 

chemeng.hut.edu.vn/index.php/vi/bm/hoadau/96- bm-cn-hoa-da… 

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền 

phamthanhhuyenHọ và tên: Phạm Thanh Huyền 

Chức danh khoa học: Tiến sĩ Hoá học 

Chức vụ hành chính: Phó trưởng Bộ môn 

Điện thoại: 0986 986 988 

Email: pthuyen@mail.hut.edu.vn 

3.  
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Hai1969 (6 months ago) 

Việc này rất cần thiết, bọn cướp cạn này phải sớm bị vạch mặt 

4.  

ChauMinhLinh (5 months ago) 

Trang này rất thú vị. Cảm ơn chủ nhân! 

5.  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 months ago) 

Có gì không ổn thì góp ý nhé. 

6.  

Dr.Dom (5 months ago) 

‘Nếu vào Đảng chỉ vì tiến thân sẽ dễ sa ngã’ 
vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA186E7/ 
CÁI NÀY KHÁC GÌ “THÀ SỐNG TRONG GIÀU CÓ SUNG SƯỚNG CÒN HƠN 
SỐNG TRONG NGHÈO ĐÓI KHỔ SỞ” 
HEHEH 

7.  

ykiendom (5 months ago) 

Tôi không rõ cái link mà Dr Dom đưa lên đây có liên quan gì tới cô Huyền hay ai đó 
trong danh sách “PGS/GS dởm”. 

8.  

inhainha (2 months ago) 

Đề nghị admin xem xét và đếm cho cô Huyền công trình này: Ta Ngoc Don, Vu Dao 
Thang, Pham Thanh Huyen, Pham Minh Hao, Nguyen Khanh Dieu Hong (2006), “Y 
zeolite from kaolin taken in Yen Bai-Vietnam: synthesis, characterization and catalytic 
activity for the cracking of n-heptane”, “Studies in Surface Science and Catalysis”, 
Elsevier . Vol 159, p197-200. 

Lý do: book series “Studies in Surface Science and Catalysis”, Elsevier chỉ bị loại khỏi 
ISI kể từ volume 159 năm 2006. Từ năm 2005 trở về trước, book series này vẫn được 
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đếm trong ISI, do vậy tôi nghĩ công trình này chỉ là “nạn nhân” của ISI. Có thể ở thời 
điểm submit, các tác giả vẫn không biết book series này đã bị loại khỏi ISI 

 



PGS rất dỏm Phạm Văn Bền – ĐHKHTN Hà Nội: Chủ 
nhiệm bộ môn Quang Lượng tử 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor usavn 

* Recommended by 2nd Editor-in-Chief 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 
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============================================ ========= 

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
Tôi xin đề cử: 
1) 
Tên đầy đủ: Phạm Văn Bền 
- Chuyên môn: Vật lý 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 (?) 
- Chức vụ hiện tại: Chủ nhiệm bộ môn Quang Lượng tử, ĐHKHTNHN. 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Hình trong trang sau: 
www.hus.edu.vn/?portal=main&obj=canbo& id=267&… 

E-mail: pvbenkhtn@yahoo.com.vn 
============================================ ========= 

2nd Editor-in-Chief@: ISI = 0. Accepted. Congratulations. 

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

 

http://www.hus.edu.vn/?portal=main&obj=canbo&id=267&cache=gcfDxOncmZ350ffN/u3MoMvqimYjp/gpGwcUBiTw5qk+FccITatfqg==�


PGS rất dỏm Phạm Văn Hai – ĐH Đà Nẵng: “PGS.TS”, Phó 
Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm, Uỷ viên Hội 
đồng học hàm Cơ sở ĐH Đà Nẵng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (5 weeks ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor cats60 

* Recommended by General Editor-in-Chief 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 
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JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
- Tên đầy đủ: Phạm Văn Hai 

- Chuyên môn: Hoá 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): Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm, ĐH Đà 
Nẵng 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm: Uỷ viên Hội đồng học hàm Cơ sở ĐH Đà Nẵng 

- 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.kh-sdh.udn.vn/LyLichDetail.asp?id=872 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
pvhai@ud.edu.vn; phamvhai@gmail.com, kimhung@ud.edu.vn 

2. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4001/buddyicons/49118374@N04.jpg?1270666238#4

9118374@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

*editor.giaosudom4* (3 weeks ago | reply) 

Đã được đưa vào phòng triển lãm dỏm, kém, 
yếuwww.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 624221592760/ 
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PGS rất dỏm Phạm Văn Linh: “PGS.TS”, Phó trưởng ban 
tuyên giáo trung ương 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 
Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 
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* Submitted by Editor GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

Kính gửi Tạp chí GS dỏm cứu xét các gs-pgs sau: 

- Tên đầy đủ: Tô Huy Rứa 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS-TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phùng Hữu Phú 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: GS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên Giáo Trung Ương 

http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
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- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 

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

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Linh 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương 
- 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.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2 
008/7/253.aspx; hoặc www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tctg@tuyengiao.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Đào Duy Quát 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): (Nguyên) Tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN 
- 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.cpv.org.vn/cpv/#yy0T8s1vzahC; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): dangcongsan@cpv.org.vn 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++ 

- Tên đầy đủ: Nguyễn Phú Trọng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Chủ tịch quốc hội 
- 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.na.gov.vn; hoặc 
www.flickr.com/photos/50766789@N08/ 

http://www.tuyengiao.vn/Home/BantuyengiaoTW/tochuc/2008/7/253.aspx�
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): webmaster@na.gov.vn 
00000000000000000000000000000000000000000000 

view photostream 
inhainha says: 

Tôi đề nghị sau này khi các editors ứng cử cho vị nào thì cũng nên nêu lý do tại sao ứng 
cử vị đó. Chứ tôi thấy nhiều editors ứng cử những vị chẳng với mục đích làm trong sạch 
nền khoa học, làm mất thời gian của admin và ME, hiệu quả ảnh hưởng khoa học thấp, có 
khi phản tác dụng. 
Posted 23 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
chim_nhon says: 

@GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới: Bác động đến những vị “lề bên phải” này thấy ghê răng 
quá. Không khéo JIPV sẽ sớm bị đánh sập cùng số phận với 300 trang mạng thì mất chỗ 
vinh danh các GS/PSG dỏm Việt Nam đó. 
Posted 21 hours ago. ( permalink ) 
view photostream 
inhainha says: 

không ngại bị đánh sập, chỉ ngại JIPV bị lôi kéo vô mấy trò chính trị 

@ chim_nhon, inhainha: 

Tôi thấy nhiều vị lãnh đạo về hình thức thì có học thức cao, GS, PGS, nhưng không biết 
trình độ thực sự ra sao nên nhờ JIPV xem xét. Tôi là kẻ “tu hành” nên chỉ mong muốn đất 
nước phát triển, không có mục đích gì khác. Nhân đây cũng xin khai thật về bằng cấp của 
tôi: TS – mua người viết luận án và luyện thi bảo vệ tiến sĩ, GS – chạy vài công trình rác 
và đạo vài quyển sách và bán vài luận án ths-ts dỏm, VS – mua 500 đô bên Mỹ ấy. Tôi 
ước mơ cho nền khoa học nước nhà được trong sạch, GS, PGS phải đúng nghĩa của nó, 
không nên xem là đồ trang sức rẽ tiền. Do đó ai xúc phạm việc tôi gửi bài cho JIPV vì 
mục đích “9 yêu nhện” là đích thị vu khống kẻ “tu hành” như tôi. Tôi từng dính chàm 
chạy chọt và mua bán bằng cấp – học hàm nên hiện nay tôi rất đau khổ vì tôi dốt quá, 
mấy người trẻ nói toàn cái hay cái đẹp làm tôi càng thêm xấu hổ. Việc giúp JIPV phát 
hiện GS-PGS dỏm cũng là cách tôi chuộc lại “lỗi lầm” của tôi trước khi lìa đời. 

Về “Vụ 300″ thì nhà nước đang xem xét khởi tố, các bác an tâm: 
boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu- huy-ha-vu-to… 

boxitvn.blogspot.com/2010/06/phan-tich-on-to- cao-va-e-ngh… 

Chúng ta dùng ISI để kết luận dỏm thì chẳng liên quan gì đến chuyện “9 yêu nhện”, ai cứ 
mãi đề cập đến chuyện “9 yêu nhện” thì có dấu hiệu làm khoa học dỏm hoặc bao che cho 
khoa học dỏm và gs-pgs dốt. 
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http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/tien-si-luat-cu-huy-ha-vu-to-cao-va-e.html�
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inhainha says: 

@Trư Bác Giới: bác lấy lý do làm trong sạch nền khoa học thì quá hợp lý rồi. Nhưng bác 
cũng nên đưa ra lý do khác đi, lý do đó ai cũng nại ra hết rồi. Bác thử nghĩ xem, với lý do 
“làm trong sạch…” mà hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác. 
Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi, đưa lên đây có 
tác dụng gì nữa đâu, còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa. Điều mà JIPV cần là 
vạch mặt những vị mà nhân dân không biết hoặc lầm lẫn kìa. Nếu bác có tâm làm trong 
sạch nền khoa học thì bác vô trang web mấy trường ĐH mà tìm thông tin dỏm chưa bị 
vạch mặt, nó đầy ra đó. Bác nên biết rằng, ưu tiên lớn nhất của JIPV là xét HĐHH mà 
đến giờ này vẫn chưa xét hoàn chỉnh một hội đồng nào cả, nếu với tốc độ như hiện nay 
thì làm sao có cái để trình cho các cụ ở Văn Miếu nhân lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
hả bác? 

PS: bác nên post bài theo tuần tự, không nên post sửa, thêm ở bài trước để mạch tranh 
luận nó liên tục, đây là nơi tranh luận công cộng, không phải chỉ có em với bác hay bác 
Chim_non trò chuyện với nhau. 

@ inhainha: 

Tôi rất vui khi bài tôi có nhiều quan tâm. Tôi thấy các bài ở đây hay bị xoá nên tôi chỉ 
trao đổi torng bài viết của tôi cho tiện. Tôi cũng đã giới thiệu một GS dỏm trong HĐHH 
rồi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp. 

Không đồng ý với bác “hôm nay 1 anh đưa Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng … ngày mai 
có anh khác đưa ông chủ tịch nước, ông bộ trưởng, ngày mốt vị khác lại đưa ông ủy viên 
trung ương, bộ chính trị thì cái trang JIPV nó còn ra cái gì nữa hả bác”. 

Các vị đó càng phải là gương tốt cho cấp dưới, ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng đâu phải 
là GS, PGS đâu mà giới thiệu. Ngoài mục đích làm trong sạch nền giáo dục, tôi cũng 
muốn mọi người ý thức lại việc “xem GS, PGS là đồ trang sức rẽ tiền”. 

Bác nói “Bác và mọi người, kể cả nhân dân cũng thừa biết mâấy vị đó cực dỏm rồi” là 
hết sức sai lầm. Việc xét dỏm phải qua ISI, rồi còn public review,…., chứ đâu chỉ nghe 
nói không đâu! Tôi đã tra ISI của mấy vị, nay nhờ JIPV xem xét đó thôi. 

Bác nói “còn bị ám chỉ chơi trò “9 yêu nhền nhện” nữa” thì đúng và qua đó chúng ta mới 
phát hiện được con nào là con nhện cái, nhện nào là nhện đực! Nhện dỏm thì dành cho 
bác, tôi chỉ thích nhện thật thôi. Những ai chống lại dỏm thì rõ là dỏm hoặc bọn bao che 
cho dỏm. 
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kiemtrahoso says: 



Tôi cũng thấy chúng ta nên xét các vị trong hội đồng học hàm thôi, đụng mấy vị trong Bộ 
Chính Trị nghe ê răng quá. 

@kiemtrahoso: Căn cứ Điều 1 – Hiến pháp của JIPV: “1. Mọi ý kiến của tôi đều mang 
tính xây dựng, không xuyên tạc vô cớ, không tung tin mù, không mang động cơ chính trị 
của bất kỳ đảng phái nào vào đây. Tôi đã đọc rất kỹ Editorial Board’s page 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ và đồng ý với các yêu cầu của JIPV đối với 
một Editor”, tôi xin phản đối đề nghị của editor kiemtrahoso vì bác này đã thể hiện động 
cơ “9 yêu nhện” trong JIPV. Tôi chỉ quan tâm GS, PGS, không thèm care bất cứ “con yêu 
nhện” nào. Đề nghị JIPV cũng cố hồ sơ và “truy tố” editor kiemtrahoso  

Cuối cùng tôi kính mong JIPV xem xét cho các ứng viên tôi giới thiệu trên tinh thần khoa 
học, không bàn chuyện “9 yêu nhện”. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. All are accepted. 

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

=====================================================================
======================== 
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PGS rất dỏm Phạm Văn Năng – ĐHKT TPHCM: 
“PGS.TS”, Hiệu trưởng, có nghi vấn bảo kê đạo văn quốc tế 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

Comments and faves 

1. <img 
src=”http://farm5.static.flickr.com/4024/buddyicons/47624590@N04.jpg?1266373352#4

7624590@N04” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV (2 months ago | reply) 

* Danh dỏm: PGS. TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-van-nang/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/07/pgs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-ph%e1%ba%a1m-van-nang/�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694419362/comment72157624135957297/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4694419362/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�


* Submitted by Editor inhainha  

* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================= ======== 
Bài gởi của Editors: 
 
Đính kèm phía dưới. 
 
============================================= ======== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

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

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



Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 

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

Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

Bài gửi của Editor và the Board’s reviewing process: 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
********************************************* 
***************************** 
Qua vụ ông đạo sĩ Thơ, tôi thấy có dấu hiệu chìm xuồng. Một số thành viên trong nhóm 
đạo sĩ chưa bị lật mặt nên lần này xin phép được submit 2 vị có liên quan vấn đề đạo văn 
của đạo sĩ Thơ: Phạm Văn Năng và Nguyễn Ngọc Định 

- Tên đầy đủ: Phạm Văn Năng 
- Chuyên môn: 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 0 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng trường ĐH kinh tế TPHCM 
- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 
- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 
- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình 
ảnh, đề tài dỏm, học trò dỏm,…): 
www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2 007/4/2075/K… 
Cái nôi đào tạo nhiều TS dỏm và đạo sĩ: www.oisp.hcmut.edu.vn/tin-tuc/518-dhkt-
tphcm- dao-tao-300-… 
Lên báo nói giải quyết nhưng thực tế lại bao che gian dối, đề nghị trước mắt phong ông 
này danh hiệu bảo kê đạo sĩ trước tuoitre.vn/Giao-duc/379350/Gui-ho-so-len-Bo-G iao-
duc—da… 
Hình ảnh: www.ueh.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=c2e1fad 0-03fb-4580-… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): tchc@ueh.edu.vn, dinhtcdn@ueh.edu.vn 
(nhắn qua đạo sĩ Định cũng được) 
Đề nghị làm rõ thêm cuốn sách Thị Trường Tài Chính này có phải là đạo hay không. 
www.vinabook.com/thi-truong-tai-chinh-m11i126 82.html 
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============================================= ========= 
JIPV@: Under review  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

4th Managing Editor@: ISI = 0. Two are accepted. 

2. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#51031584@N03” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

banglang2010 (2 months ago | reply) 

Em đọc mấy phản biện trước, thấy bác hoang1960 phân tích tình hình nghiên cứu của các 
GS ngành kinh tế Việt Nam. Nghe ra thì buồn nhưng thấy rất đúng. 

Trên diễn đàng này, rất nhiều bác GS, PGS Kinh tế, nhưng chưa ai có nổi 1 bài báo quốc 
tế ISI. 

Kể cả các PGS, “chuyên gia hàng đầu” của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc Nguyễn 
Đình Thọ của Đại học Ngoại Thương, học ở Tây về mà còn không có lấy nổi 1 bài báo 
quốc tế, huống hồ là mấy bác học bên XHCN cũ hay học tại Việt Nam 20 năm trước đây. 

3. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (2 months ago | edit | delete) 

học ở Tây thì đã sao hả bạn? Văn hóa bằng cấp của Tây khác nước mình, nếu anh thích 
thì anh có thể mua được một cái bằng tùy thích. Điều quan trọng là trong cái CV của anh 
có gì đáng để kể ra hay không kìa. CV không có gì để kể ra như của anh Thọ thì họ cấp 
cho xong cái bằng rồi “đá đít” về VN. Nếu công trình nhiều thì họ đã mời lại giảng dạy 
hoặc các tập đoàn nước ngoài chụp rồi. Mấy ông nêu lý do từ chối cơ hội ở nước ngoài về 
phục vụ quê hương thì nên xét cái CV của mấy ông này trước đã. Cỡ anh Thọ về cũng 
chẳng làm được tích sự gì cho khoa học nước nhà đâu. 
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PGS rất dỏm Phan Thị Tươi – ĐHBK TPHCM: “PGS.TS”, 
nguyên hiệu trưởng, giải thưởng Kovalevskaia, ủy viên hội 
đồng học hàm ngành tin học 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 
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- Thông tin liên quan đến Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2.: 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):nguyên hiệu trưởng trường ĐHBK TPHCM 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS 
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Sáng nay, lại thêm 1 bài báo ca tụng công đức của ông Nhân đối với ngành giáo dục đào 
tạo do đồng chí Trần Quang Quý chấp bút. Tôi thấy quá lố bịch với kiểu tung hô này 
trong khi ai ai cũng thấy rõ thực trạng giáo dục chẳng cải thiện bao nhiêu. Vì vậy tôi đề 
nghị xét vị này xem trình độ khoa học như thế nào mà trình độ “tung hứng” ở mức siêu 
quần như vậy: 

- Tên đầy đủ: Trần Quang Quý 
- Chuyên môn: không biết 
- Chức danh: PGS.TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): không rõ 
- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Thứ trưởng bộ GD ĐT, 
- 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,…): 
vietnamnet.vn/giaoduc/201006/Nhung-con-so-gia o-duc-duoi-t… 
www.gdtd.vn/channel/2741/201004/Hoi-nghi-Chan h-van-phong-… 
- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): bogddt@moet.edu.vn 
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Trích lại lời “vàng ngọc” của đồng chí này: 

BỐN NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC QUA CÁC CON SỐ 
Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội và sự nỗ lực 
phấn đấu của toàn ngành, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã có nhiều tiến bộ: trật tự kỷ 
cương trong các nhà trường được thiết lập, cơ sở vật chất được tăng cường, quy mô giáo 
dục được mở rộng, năng lực quản lý được nâng cao, đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, nhiều 
giải pháp đã được triển khai thực hiện, trong đó có những giải pháp mang tính đột phá: 

Những con số của giáo dục phổ thông 

Trước tình hình tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục gây bức xúc trong 
xã hội, ngăn cản việc nâng cao chất lượng giáo dục và làm triệt tiêu động lực đổi mới và 
sáng tạo trong ngành, Bộ GD – ĐT đã chủ động tham mưu với Chính phủ ban hành Chỉ 
thị về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và bắt đầu từ năm học 
2006-2007, toàn ngành đã tích cực triển khai thực hiện thông qua cuộc vận động “Hai 
không” (Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục) của 
ngành. 

Cuộc vận động “Hai không” là khâu đột phá để đổi mới giáo dục phổ thông và mầm non 
giai đoạn 2006-2010. Qua 4 năm triển khai, trật tự kỷ cương trong thi cử đã tiến bộ rõ rệt, 
đặc biệt là thi tốt nghiệp THPT: Số thí sinh bị đình chỉ thi năm 2007 là 2.612, thì năm 
2008 chỉ còn 833, năm 2009 là 299 và năm 2010 chỉ còn 90, giảm gần 97% so với năm 
2007; Số giám thị bị đình chỉ công tác coi thi do vi phạm năm 2007 là 32, năm 2008 là 
15, năm 2009 là 3 và năm 2010 là 1, giảm gần 97% so với năm 2007 (trong hơn 120.000 
cán bộ coi thi chỉ có 1 người bị đình chỉ); Số học sinh bị tại nạn giao thông khi đi thi 
cũng đã giảm: năm 2007 có 85 vụ, năm 2008 là 84 vụ, năm 2009 là 73 vụ và năm 2010 là 
54 vụ, chỉ chiếm 0,005% số thí sinh dự thi (100.000 học sinh đi thi có 5 em bị tai nạn). 

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng trong bối cảnh các cuộc thi được triển khai ngày càng 
nghiêm túc hơn: năm 2007 tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ 
thông (lần 1) chỉ đạt 66,7%, có nhiều địa phương đạt dưới 50% (năm 2006 đạt 94%,); 
năm 2008 (lần 1) tỷ lệ tốt nghiệp là 76% (tăng hơn 9% so với năm 2007); năm 2009 tỷ lệ 
tốt nghiệp là 83,8% (không tổ chức thi tốt nghiệp lần 2), tăng 7,8% so với năm 2008. Với 
kết quả thi đã được qua 3 năm 2007, 2008, 2009, như vậy, có thể dự báo kết quả thi tốt 
nghiệp THPT năm 2010 sẽ đạt khoảng 90%. 

Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể: học kỳ I năm học 2007-2008 cả nước có 147.005 
học sinh bỏ học (chiếm 0,94 %); học kỳ I năm học 2008-2009 còn 86.269 học sinh bỏ 
học (chiếm 0,56%), giảm 60.736 học sinh, bằng 41% so với năm học trước; học kỳ I năm 
học 2009-2010 còn 75.531 học sinh bỏ học (chiếm 0,51%). Như vậy, năm học 2009-
2010, số học sinh bỏ học giảm 71.474 em, bằng 49% so với năm 2007. Tức là tỷ lệ học 
sinh bỏ học từ gần 1% năm 2007 xuống còn 0,5 % năm 2010. 
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Sau một năm triển khai cuộc vận động “Hai không”, nhằm khẳng định trách nhiệm và vị 
trí của người thầy trong giáo dục nước nhà ở giai đoạn hiện nay, Bộ GD – ĐT và Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo đã giảm rõ 
rệt: năm 2007 có 200 vụ, năm 2008 còn 122 vụ, năm 2009 còn 24 vụ, chỉ bằng 12% của 
năm 2007. Các vụ xâm phạm thân thể học sinh cũng giảm: năm 2008 có 28 vụ, năm 2009 
còn 8 vụ, bằng 29% năm trước. Việc cải tiến và tự làm đồ dùng dạy học được đẩy mạnh, 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố, 
đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân 
được triển khai tập trung, thiết thực. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel, sau 3 
năm, tỷ lệ các trường phổ thông, mầm non được kết nối internet đã tăng từ khoảng 40% 
lên gần 100% vào đầu tháng 6 năm 2010. 

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có sức lan toả 
mạnh mẽ, đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về cảnh quang trường lớp, về môi trường 
giáo dục nhân văn, về chất lượng dạy và học, về giáo dục kỹ năng sống, về gìn giữ và 
phát huy truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, 
toàn ngành đã nhận chăm sóc 2.063 di tích lịch sử cấp quốc gia; chăm sóc và phụng 
dưỡng 15.810 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ; trồng mới được 
hơn 2,2 triệu cây các loại phù hợp với điều kiện môi trường; chỉ trong vòng 2 năm học đã 
có hơn 8.000 nhà vệ sinh được xây mới ở các trường học cũ, số trường có công trình vệ 
sinh đã tăng thêm 20% so với trước, nâng tổng số trường có công trình vệ sinh là 38.893 
trường đạt 96,7% trên tổng số trường trong cả nước, trong đó có 83,9% công trình vệ sinh 
đạt chuẩn. 

Tỷ lệ trẻ đi học mẫu giáo tăng mạnh: năm 2006 có 59% trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi học, năm 
2010 là 71 %. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn năm 2006 là 78%, năm 2010 là 93%. 
Cơ sở vật chất được nâng cấp với tốc độ cao nhất từ trước đến nay: năm 2006 tỷ lệ phòng 
học được kiên cố chiếm 52%; năm 2010 số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 
41.695/57.563 phòng (đạt 72,4% kế hoạch); số phòng học đang xây dựng là 14.088 
phòng (đạt 24,5% kế hoạch). 

Công tác phổ cập giáo dục THCS đã được triển khai tích cực, đến tháng 6/2010 có 61/63 
tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, đạt 96,8% (năm 2006 có 30/64 tỉnh, thành phố 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS). Như vậy, toàn quốc sẽ hoàn thành mục tiêu phổ cập 
giáo dục THCS đúng vào năm 2010. 

Năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo các trường phổ thông được nâng lên đáng kể, 
trong 2 năm học 2008-2009 và 2009-2010 đã có 25.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các 
trường phổ thông (chiếm tỷ lệ 89%) được bồi dưỡng theo chương trình mới, hiện đại 
(hợp tác với Bộ Giáo dục Singapore). 

Nhằm phát triển hệ thống các trường THPT chuyên, năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết và định hướng phát triển các trường THPT chuyên cả nước 
(đây là lần tổ chức đầu tiên sau hơn 45 năm). 



Những con số của giáo dục đại học 

Từ cuối năm 2007, Bộ GD – ĐT đã quyết định triển khai chủ trương “Đào tạo theo nhu 
cầu xã hội”. Đến nay, Bộ đã tổ chức 17 hội nghị quốc gia đào tạo theo nhu cầu xã hội cho 
các ngành kinh tế xã hội trọng điểm, qua đó hơn 600 thoả thuận, hợp đồng đào tạo giữa 
các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp, bệnh viện và ngân hàng đã được ký kết 
với số người được đào tạo là trên 10.000 người. Tăng cường đào tạo theo chương trình 
của các đại học có uy tín ở nước ngoài, bằng tiếng nước ngoài: năm 2006 có 10 chương 
trình, năm 2010 có 27 chương trình. Xây dựng thư viện giáo trình điện tử dùng chung với 
hơn 1.100 giáo trình và đã có hơn 15 triệu lượt người truy cập. Triển khai và hướng dẫn 
các cơ sở giáo dục xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cả nước. 
Nhằm khắc phục sự yếu kém kéo dài về chất lượng và quản lý trong giáo dục đại học, 
năm 2009, Bộ đã chọn khâu đột phá là đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học giai 
đoạn 2010-2012, trong đó giải pháp đầu tiên là thực hiện 3 công khai tại mỗi cơ sở giáo 
dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo; công khai các 
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; công khai tài chính tại 100% các trường đại học, 
cao đẳng (có thể truy cập qua trang web của trường). Đồng thời, tăng cường năng lực 
lãnh đạo cho hơn 500 lượt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng 
thông qua chương trình mới được xây dựng. 

Bộ đã tích cực triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản 
lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GD – ĐT đã ban hành 
Nghị quyết, Bộ trưởng đã ban hành chương trình hành động với 11 nhóm giải pháp và 
ban hành mới 23 văn bản quản lý nhà nước của ngành và Bộ về quản lý giáo dục đại học. 

Bộ đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành 
động của Bộ về vổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 qua 6 cầu truyền 
hình (Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ); chỉ đạo 8 trường đại 
học tại 3 miền tổ chức 8 hội thảo điểm triển khai. Đến nay, gần 100% các trường đã thực 
hiện việc thảo luận ở cấp lãnh đạo trường (Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn 
thanh niên) về các giải pháp đổi mới quản lý của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo; xây dựng Chương trình hành động và Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 
2011-2015. 

Từ ngày 09/3/2010, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức Diễn đàn: “Vì sao phải nâng 
cao chất lượng đào tạo, làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo”. Sau hơn 2 tháng tổ chức 
diễn đàn, đã liên tiếp đăng 34 bài viết trên ấn phẩm in và 45 bài viết báo điện tử. Tác giả 
là cán bộ quản lý các nhà trường, các nhà khoa học, giảng viên đại học, các vị tướng lĩnh, 
lãnh đạo các nhà trường trong Quân đội và Công an, đại diện Đoàn Thanh niên. 

Tăng học phí và sắp xếp lại bộ máy 

Trên cơ sở Nghị quyết số 35/NQ/QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới 
một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 



2014 – 2015, Bộ đã triển khai hệ thống học phí mới, hợp lý hơn tại 100% cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông, đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp. 

Bộ GD – ĐT đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức để đáp ứng tốt các nhiệm vụ của ngành giáo 
dục trong giai đoạn hiện nay: thành lập 5 cơ quan trực thuộc để sự lãnh đạo, quản lý của 
Bộ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của ngành: Vụ Giáo dục dân tộc (năm 2006); Cục 
Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (năm 2007); Cục Đào tạo với nước ngoài, 
Cục Công nghệ Thông tin và Cục Cơ sở vật chất, Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em 
(năm 2008). Năm 2009, Bộ sáp nhập Trung tâm Công nghệ giáo dục và Trung tâm 
Nghiên cứu giáo dục dân tộc vào Viện Khoa học giáo dục Việt Nam để hoàn thiện các tổ 
chức nghiên cứu của ngành và thành lập Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực 
nhằm hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, các địa phương, 
các ngành, là đầu mối tiếp nhận nhu cầu và hỗ trợ triển khai đào tạo theo đặt hàng các 
doanh nghiệp. Đồng thời, thành lập Báo Giáo dục Thời đại điện tử, sau 1 năm đạt mức 
truy cập 110.000 lượt một ngày. 

Tóm lại, các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo đã được triển khai trong gần 4 năm 
qua là đúng hướng, phù hợp quy luật, vừa có nhiều giải pháp tác động trên diện rộng, 
đồng thời luôn có giải pháp có tính đột phá, đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trên 
hầu hết các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, từng bước giải tỏa các bức xúc của xã hội và 
đáp ứng các nhu cầu phát triển dài hạn của ngành giáo dục. 

* PGS.TS Trần Quang Quý (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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Phản biện trên Vietnamnet: 

Một văn bản cổ xưa vừa tìm thấy 

Với 2.400 chữ của ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với tựa đề “Bốn năm giáo 
dục qua các con số”, năm người bạn tôi đều là giáo viên ở các cấp từ PTTH đến Đại học 
đều cười và nói: “Bài viết này giống một bản báo cáo thành tích cách đây nhiều năm của 
ngành giáo dục”. Còn tôi, tôi gọi đó là “văn bản cổ xưa vừa tìm thấy trong… máy vi 
tính”. 

Những gì ngành giáo dục đã làm thiết nghĩ nhiều người đều biết cả, đặc biệt những người 
công tác trong ngành giáo dục. Tôi không hiểu ông Thứ trưởng kia viết bài báo này và 
gửi bài báo này để in lên báo làm gì??? 

Có quá nhiều vấn đề trong bài báo này cần phải được bàn đến nơi đến chốn. Nhưng tôi 
chỉ nói qua một hai điều mà thôi. Ông Thứ trưởng viết rằng các vụ việc vi phạm đạo đức 
nhà giáo đã giảm rõ rệt. Xin thưa ông Thứ trưởng, có thể số lượng giáo viên vi phạm đạo 

http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://giaosudom.wordpress.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711708854/comment72157624177412631/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711708854/editcomment72157624177412631/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4711708854/deletecomment72157624177412631/�
http://www.flickr.com/photos/48824353@N07/�


đức bị ngành giáo dục phát hiện ít hơn trước kia. Nhưng mức độ vi phạm đạo đức thì 
kinh hoàng mà tôi không muốn kê khai những vụ việc ấy ra nữa. 

Trong bản báo cáo của một Thứ trưởng về nền giáo dục đang bị xã hội lên tiếng như 
những hồi chuông báo động gấp mà ông lại nói về mấy em đi thi không bị tai nạn xe 
máy, xe đạp. Vấn đề đi xe máy, xe đạp có va chạm hay bị tai nạn cho dù có em học sinh 
đã mất đi mạng sống thì cũng không thuộc về những yếu tố cơ bản của một nền giáo dục 
mà Nhà nước và nhân dân đang đau đầu tìm cách giải quyết. 

Ông viết: “Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có sức 
lan toả mạnh mẽ, đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về cảnh quang trường lớp, về môi 
trường giáo dục nhân văn, về chất lượng dạy và học, về giáo dục kỹ năng sống, về gìn 
giữ và phát huy truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc”. 

Đoạn báo cáo trên quá cũ, quá sáo mòn mà chúng ta đã phải nghe lâu lắm rồi. Trường 
học đang ngày càng mất đi bản chất “mái trường thân yêu” của nó và học sinh càng ngày 
càng trở nên tự do một cách bất cần. Tôi nói những lời lẽ này với ông cho dù nặng nề thế 
nào thì ông vẫn là Thứ trưởng và tôi vẫn là dân thường. Nhưng chúng ta không còn cách 
nào là phải nhìn vào sự thật. 

Ông đưa cả mấy buổi truyền hình trực tiếp coi như thành tích trong 4 năm qua của ngành 
giáo dục thì những phụ huynh như tôi không biết nói gì nữa đây. Một trong những hoạt 
động tốn phí tiền của và nhiều phù phiếm là các buổi truyền hình trực tiếp cho dù không 
phải là tất cả các buổi truyền hình trực tiếp. Nhưng đối với ngành giáo dục thì có đến 
triệu buổi truyền hình trực tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì về bản chất của nó. 

Quả thực, một trong những hội chứng thời công nghệ hiện đại ở nước ta là “hội chứng 
truyền hình trực tiếp”. Liệu ông có thể bớt một buổi truyền hình trực tiếp để làm một cái 
cầu tre thôi cho những học sinh thân yêu của ông ở Pôkô không phải đu ròng rọc như 
“khỉ đu dây” qua sông đi học không? 

Ông viết: 61/63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Tôi cam đoan với ông rằng: ngay 
cả những nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới cũng không dám tuyên bố gần 
100% hệ thống giáo dục THCS của họ đạt CHUẨN. Hay ở Việt Nam, CHUẨN của 
chúng ta khác CHUẨN của họ? Thay mặt bạn đọc, xin ông viết cho một bài có thể là 10 
kỳ cũng không sao để nói rõ chúng ta đã đạt CHUẨN như thế nào. 

Rồi những hội thảo, những bài báo hay là lượng truy cập của Báo điện tử của ngành giáo 
dục mà ông đưa ra trong bài viết như thành tích của nền giáo dục quả thật làm các phu 
huynh buồn quá, thất vọng quá. Nó chẳng nói lên điều gì về bản chất của bất cứ nền giáo 
dục nào trên thế giới. Đó chỉ là những hoạt động phụ trợ không hẳn cần thiết cho một nền 
giáo dục yếu kém như nền giáo dục chúng ta. Vì Bộ GD-ĐT không phải là đơn vị tổ chức 
sự kiện (hội thảo) hay là một tờ báo cần phải tăng lượng hit. 

Không, không… tôi sẽ không tiếp tục nói nữa. Bởi nếu nói tiếp tôi sẽ bị rơi vào tình trạng 
rối loạn bởi những con số trong bài viết của ông. Nếu thấy cần thiết, chúng ta sẽ tổ chức 



diễn đàn bàn luận về những con số đó. Có không ít các giáo sư danh tiếng và đông đảo 
những người quan tâm đến nền giáo dục chúng ta sẵn sàng luận bàn về những con số này. 

Trích www.tuanvietnam.net/2010-06-18-pn-and-hd-mo-v ang-lon-nhat… 
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8868034@N08” alt=”" width=”24″ height=”24″>  

Hội Viên.Hội Toán Học (2 months ago | reply) 

Bác inhainha đưa bài này hay đấy. Hình như bác chưa thấy được cái “tích cực” trong 
“công trình” của anh PGS rất rất dỏm này. Để tôi chứng minh cho bác xem. 

Áp dụng nguyên lí “được gì, mất gì” của phóng viên ….. (quên tên rồi), “PGS” TQQ 
công bố bài này thì bản thân ông ấy chỉ có “được” thôi: PTT NTN không bao giờ quên ơn 
của TQQ đâu, và lãnh đạo Bộ và Nhà nước cũng đã chấm công TQQ rồi,…… Do đó bài 
báo đó đã và đang đem lại cho TQQ vố số lợi lộc. Cái đó gọi là “được”. Còn nếu gọi là 
mất thì chỉ có thể mất nhân cách thôi, nhưng chuyện này không quan trọng vì thời nay 
tiền và chức quan trọng hơn nhân cách. 

Tóm lại TQQ đã áp dụng nguyên lí “được gì, mất gì” rất thành công. 

5. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49692155@N04” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

chim_nhon (2 months ago | reply) 

Ông Trần Quang Quý này! 

Đọc bài viết của ông tôi thật “xúc động”! Nếu Bộ của ông làm tốt như thế, nền giáo dục 
Việt Nam thành công đến thế, sao ông và những đồng nghiệp ngang cấp hoặc cấp trên 
của ông không để con, cháu của các ông học tập ở Việt Nam. Thay vào đó, các ông chỉ 
nhăm nhăm đi nước ngoài nhân tìm viện trợ, rồi xin xỏ học bổng luôn cho cả con, cháu 
của mình. (Có lẽ nhiều người rất bất ngờ là họ sao có thể xin được? Thì tôi khẳng định đã 
biết có ít nhất 3 trường hợp Thứ trưởng, Hiệu trưởng, Hiệu phó đại học của Việt Nam đã 
xin học bổng của đối tác nước ngoài cho con, cháu của mình.) 

Ông là một con sâu, con mọt hại dân hại nước; vô liêm sỉ khi viết những bài như thế đăng 
trước thông tin đại chúng. Thật xấu hổ và thương hại thay cho ông! 

6. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg” alt=”" width=”24″ height=”24″> 

 

TCHGGD [deleted] (2 months ago | reply) 
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Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn lên tiếng: 

nguyenvantuan.net/education/3-edu/927-nguy-bi en-bang-con-so- 

Trong bài này, Đại Hiệp Sĩ kết như sau: 

Nói tóm lại, dù những con số mà ông thứ trưởng giáo sư tiến sĩ trình bày rất thú vị (và 
nói theo tiếng Anh là rất “revealing”), nhưng tôi nghĩ những con số đó không nói lên 
thành tích của ngành giáo dục trong thời gian 4 năm qua. Thật ra, những con số đó chỉ 
mang tính mô tả, nó không cho phép chúng ta suy luận về những điểm mà ngài thứ 
trưởng muốn trình bày. Muốn “chứng minh” những luận điểm và thành tích mà ông 
muốn chuyển tải đến độc giả thì tôi nghĩ ông phải trước hết định nghĩa về những chỉ tiêu 
trước, rồi sau đó mới trình bày con số để yểm trợ cho những chỉ tiêu đó. Chẳng hạn như 
khi muốn minh họa rằng trật tự kỉ cương đã được thiết lập trong thi cử, ông phải định 
nghĩa thế nào là trật tự kỉ cương, và biến số nào phản ảnh chỉ tiêu đó. Khó mà nói số học 
sinh bị tai nạn giao thông khi đến trường thi là một biến số về trật tự kỉ cương! Ngoài ra, 
ông phải giải thích tại sao tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông là phản ảnh chất lượng 
giáo dục cải tiến, mà không phải là do bệnh thành tích. Một điều còn quan trọng hơn là 
những định nghĩa về vấn đề không thay đổi theo thời gian, thì những con số mới có ý 
nghĩa. Còn như hiện nay thì tôi e rằng ông chưa thuyết phục được công chúng về thành 
tích của ngành giáo dục qua những con số đó. 

Cựu thủ tướng Anh Benjamin Disrael từng nói “There are three kinds of lies: lies, 
damned lies, and statistics” (tạm dịch: có 3 loại nói láo: láo, láo đáng nguyền rủa, và 
thống kê). Câu nói này không có ý nói con số thống kê là láo, mà muốn nói rằng người ta 
sử dụng con số thống kê để nói láo, và nói láo bằng thống kê còn có tội nặng hơn là láo 
đáng nguyền rủa. Các quan chức nên nhớ câu nói của Disrael! 

Quá thất vọng với anh thứ trưởng của cái bộ mang tên “giáo dục’. Nhưng những thể hiện 
của anh này là phù hợp với trình độ của anh ta: PGS rất dỏm. 

Xin nhấn mạnh Đại Hiệp Sĩ Nguyễn Văn Tuấn đồng thời là một chuyên gia về thống kê 
(bảo vệ PhD về Statistics bên Úc, không phải mua bên Mỹ như mấy anh cán bộ hay mấy 
anh ếch đi vi en dốt đâu). 

7. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#49405532@N02” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

vuhuy.number (2 months ago | reply) 

Thông tin về con người mất nhân cách này: 

Mã hồ sơ: [1597] 
Chứng nhận/Certificate: 
Họ và tên: Trần Quang Quý 
Năm sinh: 1954 Giới tính: Nam 
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Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh Ảnh chân dung 
E-mail / Website: quytran@hn.vnn.vn 
Lĩnh vực khoa học: Cơ khí 
Công tác tại: Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Học vị: 
Tiến sỹ thực hiện tại Hungari , bảo vệ năm 1990. 
Năng lực chung: 
Có đề tài cấp Bộ hoặc tương đương 
Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
- Nghiên cứu về Động lực học máy xây dựng- xếp dỡ tại Cộng Hoà Hungary 
- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các máy xây dựng như: máy ép cọc bấc thấm xử lý nền 
mỏng; giá búa đóng cọc; trạm trôn bêtông 
- Nghiên cứu chọn thiết bị thi công tối ưu, phục vụ thi công cầu, đường 
- 
Kết quả nghiên cứu: 
- Hướng dẫn tktn trên 70 sinh viên, 4 thạc sỹ và 1 tiến sỹ kỹ thuật 
- Công bố độc lập 5 bài báo khoa học. đồng tác giả 2 bài báo khoa học 
- Chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và dự án chế thử cấp Bộ 
- Chủ biên 2 quyển sách 
Kết quả hướng dẫn và đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh: 
Chưa có thông tin 

hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=159… 

8. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 
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inhainha (2 months ago | edit | delete) 

Giời ạ, ông là dân cơ khí mà ông nói nhăng nói cuội tôi cứ tưởng ông là dân chính trị 
chứ. Tôi biết dân cơ khí ăn nói bồng bột, trực tính lắm mà chứ đâu có lươn lẹo, bợ đỡ như 
ông đâu. Hay cái bằng của ông cũng từ chạy chọt mà ra??? 

9. <img src=”http://l.yimg.com/g/images/buddyicon.jpg#48824353@N07” alt=”" 

width=”24″ height=”24″>  

inhainha (4 weeks ago | edit | delete) 

Đã được đưa vào Phòng lưu niệm Dỏm – Kém – Yếu: 
www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157 62422159 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 12:25 chiều và tập tin được lưu ở Volume 
1. 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.  
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Có mộ phản hồi tới “PGS rất dỏm Trần Quang Quý – Bộ GD-ĐT: “PGS.TS”, 
Thứ trưởng” 

1. Hai Lúa đã nói 

Tháng Mười 18, 2010 lúc 3:58 chiều  

Ông Trần Quang Quý mà nói về thành tích chuyên môn thì quý vị giáo viên và sinh viên 
giật mình quá.Nhất là ông khai về việc nghiên cứu Động lực học máy,thử hỏi ông biết thế 
nào về vấn đề này? Đi sâu vào,ông có bài báo khoa học nào về chuyên ngành của mình? 
Tôi rất ngạc nhiên khi ông nhận vơ về việc nghiên cứu thiết kế một số máy ,đặc biệt là 
Trạm trộn bê tông.Đó là công trình mà GS Hợp và các cộng sự đã tự chế tạo và bán đại 
trà 24 năm trước đây.Lúc đó ông Quý là ai mà bây giờ dám nhận xằng thành tích của 
thầy? 
Còn về công tác quản lý thì ông này có công thức đưa bè phái vào ban bệ.Đặc biệt ông ưa 
được nịnh và hay nịnh cấp trên. Vậy hỏi ông,một số người yếu kém về năng lực và đạo 
đức,tại sao lại được giao trọng trách để phá nát cái Bộ Giáo dục và ĐT. 
Ông có định biến cơ quan này thành Bộ Vô Giáo dục hay không ? 

Trả lời  
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PGS rất dỏm Trần Thị Trung Chiến – Bộ Y Tế: Nguyên 
Bộ Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

* Danh dỏm: PGS.TS 

* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: under public review 

* Submitted by Editor TS tinh thuong men thuong, Editor usavn, Editor Tổng Đài 1080  
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* Recommended by 4th Managing Editor 

============================================ ========= 
Bài gởi của Editor: 
 
Bác TS tinh thuong men thuong và bác usavn đã đề cử bà Trần Thị Trung Chiến từ lâu, nhưng 
chưa được JIPV xét, có lẽ vì thông tin không đủ. Nay tôi giúp hai bác một tay để giới thiệu ứng 
viên sáng giá này. Công đề cử bà TTTC vẫn hoàn toàn là của hai bác. 

- Tên đầy đủ: Trần Thị Trung Chiến 
- Chuyên môn: Y tế cộng đồng 
- Chức danh: PGS. TS 
- Công bố ISI (số lượng và tên bài): 3? (Chien TTT=0, Tran TTC=0, Tran CTT=3) 
Tuy nhiên, địa chỉ các tác giả của 3 bài này không ở VN (UNIV TORONTO, 
INST CLIN EVALUAT SCI, BAYCREST CTR GERIATR CARE, SUNNYBROOK & WOMENS 
COLL, SUNNYBROOK & WOMENS COLL HLTH SCI CTR, UNIV OTTAWA). 
Hơn nữa, cả 3 bài đều về tim mạch hoặc sinh hoá, không phải lĩnh vực y tế cộng đồng của bà 
Chiến. 
Theo một đồng nghiệp Y học thì bà Chiến không hề tu nghiệp ở nước ngoài. 
NGHI VẤN: Cả 3 bài này không phải của bà Trần Thị Trung Chiến. 

1. Title: Effect of age on the use of evidence-based therapies for acute myocardial infarction 
Author(s): Tran CTT, Laupacis A, Mamdani MM, et al. 
Source: AMERICAN HEART JOURNAL Volume: 148 Issue: 5 Pages: 834-841 Published: NOV 
2004 
Times Cited: 21 

2. Title: Changing prescription patterns for lithium and valproic acid in old age: shifting 
practice without evidence 
Author(s): Shulman KI, Rochon P, Sykora K, et al. 
Source: BRITISH MEDICAL JOURNAL Volume: 326 Issue: 7396 Pages: 960-961 Published: 
MAY 3 2003 
Times Cited: 23 

3. Title: CCORT/CCS quality indicators for acute myocardial infarction care 
Author(s): Tran CTT, Lee DS, Flintoft VF, et al. 
Source: CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume: 19 Issue: 1 Pages: 38-45 
Published: JAN 2003 
Times Cited: 29 

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Nguyên bộ trưởng bộ y tế, Nguyên chủ nhiệm ủy ban quốc gia 
dân số – kế hoạch hóa gia đình 
- 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,…): 
hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review& view=729… 

tintuc.xalo.vn/00-1199457922/nhung_cong_hien_ cua_cuu_bo_t… 

tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/34514/Bo-truongnb spTran-Thi-T… 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): 
ĐT: (84.8) 3 8229942, Fax: (84.8) 3 8237593, Email:skds@saigonnet.vn 

Kính chuyển JIPV xét và sớm vinh danh bà Nguyên Bộ trưởng xinh đẹp. 
============================================ ========== 
============================================ ========= 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

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

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

******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
******************************************** ****************************** 
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Thông tin về Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam – Journal of Incompetent Professors in 
Vietnam – JIPV: 

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Phụ lục: Các thông tin đính kèm liên quan đến công trình 

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

============================================ ========== 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

dinhhykhai says: 

Qua một trang web khác tôi biết được trang web của các bác. Tôi thích lắm. Các bác làm một 
việc rất hữu ích cho mai sau. Nhưng hiện nay hình thức tổ chức trang web khó tìm tài liệu quá. 
Đề nghị các bác chuyển sang blog để có nhiều người biết và tham gia. 

Về bà bộ trưởng Trung Chiến, tôi đã tìm trong pubmed, và có thể khẳng định rằng cả 3 bài các 
bác liệt kê đều không phải của bà. Tác giả của 3 bài đó là Tran T. T. Chau, một nhà khoa học của 
Institute for Clinical Evaluative Sciences, đại học Toronto, Canada. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

SwineFlu2010 says: 

Tôi không bất ngờ với kết quả công bố ISI của bà Chiến! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GSTựPhong says: 

cái BYT thì nhìu hàng… nhái lắm các bác! Gần nhà em có bác nông dân (ở Phú Thọ) bác ý nói 
trước học cấp 1, bác ý toàn cho bác GS.TS (bác ý nói là Gà Trống Thiến Sót) Lê Ngọc Trọng, 
nguyên hiệu trưởng trường ĐHY Thái Nguyên, nguyên Thứ Trưởng Bộ Y Tế…. chép bài. Theo 
em bác ý là người nông dân chất phác, không nói lên trời, tuy nhiên để khách quan nhờ các bác 
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kiểm tra hộ giúp xem vị GSTS Lê Ngọc Trọng có được đề cử vào hội GS dỏm không nhá. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

bsngoc says: 

@GSTuPhong: Tôi cũng nhất trí với bác. Ngành y tế có rất nhiều giáo sư dỏm. Vài người tuy có 
công bố ISI nhưng kỳ thực là do đồng nghiệp ngoại quốc đứng tên chủ trì chứ họ chỉ bán dữ liệu 
và được trả tiền rồi đứng tên tác giả. Bán dữ liệu trong ngành y tế đã trở thành một dịch vụ kiếm 
ra tiền. Có thể hỏi các bác làm bên lao, nhiễm … thì biết. 
bsn 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

SwineFlu2010 says: 

To bsngoc: theo Flu nghĩ hợp tác nghiên cứu thì đúng hơn. Bác dùng từ “bán” nghe làm sao ấy! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

bsngoc says: 

@SwineFlu2010: Hợp tác khác với bán chứ. Hợp tác là có sự đóng góp của đôi bên, còn bán thì 
đơn giản là … bán. Giám đốc và bộ hạ bán dữ liệu cho tây với một cái giá nào đó, rồi họ chia 
chác nhau. Chuyện hoàn toàn có thật ở vài bệnh viện. 
bsn 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@bsngoc: Bán dữ liệu lại còn được đứng tên trong bài báo nữa phải không bác? Trong trường 
hợp này có thể xem là tham nhũng học thuật không bác? Những vị này phạm vào tội gì vậy bác 
cả về phương diện pháp luật và phương diện y đức. Đất nước ta bị thiệt hại gì bởi kiểu mua bán 
này? Nhờ bác làm rõ vấn đề này. Rất hấp dẫn. 
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Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

GS.TSKH.VS. Trư Bác Giới says: 

Sao ấy này có một đường link mà pót nhiều nơi quá vậy, vậy ấy là spam (yêu nữ) rồi. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Bác Trư thông cảm cho em quảng cáo tí, viết bài công trình “khoa học” mà không có ai thèm đọc 
thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng citation = 0 lắm, cứ như thế hoài thì làm sao chỉ số H của em tăng lên 
cho được. 
Em là male, bác Trư Bát Giới này ai cũng nhìn ra là nữ, hehehe. 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

SwineFlu2010 says: 

To bsngoc: nếu được nhờ bác điều tra thật kỹ và cung thông tin cho hội đồng tham khảo! Nói 
thật với bác là những dữ liệu lâm sàng thu thập không theo tiêu chuẩn nghiên cứu bác có cho 
người ta cũng không nhận nữa là khác! Bác nên biết là nghiên cứu lâm sàng phải có thiết kế 
nghiên cứu ngay từ đầu hẳn hoi, có tiêu chuẩn chọn bệnh, phác đồ điều trị, đối chứng, sự đồng ý 
tham gia của bệnh nhân, sự đồng ý cho triển khai của hội đồng y đức, của BGĐ bệnh viện…và 
tất nhiên là phải có sự tham gia trực tiếp của các BS lâm sàng. Đối tác nước ngoài thường là 
những người thiết kế nghiên cứu và cung cấp tài chính cho điều trị lâm sàng, phân tích cận lâm 
sàng, thực hiện các phân tích thống kê và viết bài báo. Chính vì thế Flu nghĩ đây là sự hợp tác 
nghiên cứu chứ không thể nói là “bán” được. Cái thiệt của sự hợp tác này là các BS lâm sàng của 
ta thường ít khi được đứng đầu bài báo vì vai trò của họ giống “lính đánh thuê” như GS Tuấn có 
nhắc đến. Trong các bài báo dạng hợp tác như thế này, các vị có chức sắc trong ngành y tế có thể 
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dễ dàng nhận được vị trí tác giả danh dự hoặc vị trí tác giả đầu nếu như họ có trực tiếp tham gia. 
SwineFLu2010 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

======================================= 
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PGS rất dỏm Trần Văn Ba, Bí Thư Đảng Ủy, Hiệu phó 
ĐHSP Hà Nội, UV hội đồng học hàm ngành sinh học. 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 12, 2010 

 

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

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 
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PGS rất dỏm Trần Vĩnh Phước – trường Đại học Công nghệ 
Thông tin, ĐHQG-TPHCM: Phó Hiệu Trưởng 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 11, 2010 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Editor Hoa1950 

============================================ ========== 
Bài gởi của Editor: 

1/ Tên đầy đủ: TRẦN VĨNH PHƯỚC 
- Chuyên môn: Tin học 
- Chức danh: PGS TS 
- Công bố ISI =0?? (Nhờ các bác kiểm tra lại) 
- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
- Các thông tin liên quan: 
* Hình có sẳn ở đây: 
www.uit.edu.vn/gioithieu/#loigioithieu 
* Lý lịch khoa học” 
www.ditagis.hcmut.edu.vn/daotao/gvhd/tranvinh phuoc.php 
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- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan): phuoc.gis@bdvn.vnd.net 
 
============================================ ========== 

JIPV@: Ứng viên đã được JIPV mời tham gia public review. 

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

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

Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Ông nầy cũng là học trò của GS dỏm Kiếm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Gốc dỏm này ở ngoài này mà bác? Tôi có tìm hiểu về dỏm Hoàng Kiếm từ vụ anh này ra tay cứu 
Đinh Dũng, liên quan đến mấy vụ “kinh doanh đào tạo cấp bằng” gì đó. Không biết bác Hoa1950 
có biết vụ đó không? 

Tìm hiểu thêm tôi mới dỏm HK là dân buôn, khoa học có gì đâu, chỉ toàn lạm dụng báo chí và 
đồng môn dỏm để đánh bóng. Nay ISI quá tồi như thế thì đã rõ: 
www.flickr.com/photos/47624590@N04/4406164250 /in/set-7215… 

Dỏm HK đang là các máy đẻ ra GS, PGS dỏm Tin học với thân phận là CT HĐHH Tin học. Thật 
là đáng xấu hỗ. 

Theo thông tin “vĩa hè” thì dỏm HK từng chống lại công bố quốc tế, trù dập đồng nghiệp có 
công bố quốc tế nổi bậc: trước đây dỏm này thuộc HĐHH ngành Toán tin gì đó, dỏm này đã hạ 
bệ một đồng nghiệp Toán có rất nhiều bài ISI, khiến cho vị này tự ái và rút lui khỏi chính trường 
“sư sãi” trong khoa học (Việt Nam ta khó mà tìm được người dũng cảm và không chấp nhận “đi 
buôn” như thế). 
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Tôi nghe một bác cựu thành viên HĐ kể như thế, bác nào có thông tin thì nên trao đổi thêm. Tôi 
không quan tâm lắm mấy chuyện như thế, nhưng gần đây tôi cảm thấy nhiều dỏm quả là quá 
đáng, hành động dỏm – phản khoa học của các dỏm theo tôi đó là tội ác. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Bác vuhuy.number thân mến, 

Tôi cũng có nghe qua vụ nầy “kinh doanh đào tạo cấp bằng” đã được giải quyết rồi: 

vietbao.vn/Xa-hoi/De-nghi-dinh-chi-cong-tac-g iao-su-Dinh-… 

vietbao.vn/Giao-duc/Vien-Cong-nghe-thong-tin- thuoc-DH-Quo… 

Dỏm HK này ở Viện tính toán và Điều khiển (sau nầy là Viện Tin học) sau đó nghe đâu không 
bảo vệ được TSKH mới chạy vào Tp. HCM bảo vệ luận án TSKH hồi cuối năm 1992. Tôi cũng 
nghe nhiều người nói dỏm HK là dân buôn, làm khoa học dỏm, chỉ toàn lạm dụng báo chí và 
đồng môn dỏm để đánh bóng. 

Về thông tin “vĩa hè” trên đây của bác là đúng đó. Tôi cũng nghe một số cựu thành viên HĐHH 
đã kể lại, sau đó thông tin “vĩa hè” đó lại lan rộng ra cả bên ngoài nữa. Trong HĐHH ngành 
Toán tin lúc đó, có 3 vị ở miền Nam (HK, NHA, PQK) đã bỏ phiếu hạ bệ một đồng nghiệp Toán 
có rất nhiều bài ISI, khiến cho vị này tự ái và rút lui khỏi chính trường “sư sãi” trong khoa học. 
Sau nầy, nghe nói nhiều người trong ngành khuyên vị nầy làm hồ sơ chức danh, vị nầy chỉ cười 
thôi. Các người trong ngành đều biết đến vị nầy là một trong 6 báo cáo mời phiên họp toàn thể ở 
Đại hội Toán học Toàn quốc lần 7 tại Qui nhơn cách đây 2 năm. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tuan Ngoc@ says: 

Những người tàn nhẫn, độc ác và thủ đoạn này phải bị lên án trước công luận: “HK, NHA, PQK” 

HK đúng là đã gây tội ác tày trời: chẳng những đi buôn mà còn “dìm chết” đồng nghiệp có năng 
lực. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:24 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “PGS rất dỏm Trần Vĩnh Phước – trường Đại học Công 
nghệ Thông tin, ĐHQG-TPHCM: Phó Hiệu Trưởng” 

1. Khách-1 đã nói 

Tháng Tám 26, 2010 lúc 4:45 sáng  

Đọc bình luận trên thì 3 người(HK, NHA, PQK) đã bỏ phiếu hạ bệ một đồng nghiệp 
Toán có rất nhiều bài ISI, khiến cho vị này rút lui khỏi chính trường sư sãi trong khoa 
học. Theo như giải thích thì đồng nghiệp nầy là Nguyễn Thành Long, công tác tại Khoa 
Toán -tin học, ĐHKHTN Tp. HCM, cũng là người làm khoa học rất nghiêm túc. Dỏm 
Hoàng Kiếm viết tắt là HK nói ở trên thì tôi biết rồi. Còn các vị viết tắt NHA, PQK viết 
tắt tên của vị nào? Xin các vị cho tôi biết được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều. 

Trả lời  
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Editorial Board’s page: www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/ 
(trước khi viết comments trên JIPV, độc giả – Guest Editors cần đọc kỹ 
trang này để tránh comments bị xoá) 

Volume 1: www.flickr.com/photos/47624590@N04/ (incomplete) 
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Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Nếu bác muốn tích thiện giống cái tên của bác thì đề nghị bác trả lại cái học hàm PGS giùm đi. 
Bao nhiêu năm bác làm việc chung với những tấm gương khoa học rất sáng như GS Nguyễn 
Đăng Hưng, GS Nguyễn Lương Dũng, GS Võ Văn Hoàng mà tại sao bác không ra nổi 1 bài 
thuộc ISI vậy? Bác có thấy tự hổ thẹn lương tâm của mình với nhân dân, với đất nước không 
vậy? Ngành computational mechanics tôi thấy thiên hạ ra báo ầm ầm mà, ngành này cũng đâu 
đòi hỏi thiết bị thí nghiệm gì đắt tiền, đặc biệt đâu mà sao bác tệ vậy? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Oh Yeah 2010 says: 

Bạn inhaiha ở trên có nhắc đến GS (PGS?) Nguyễn Lương Dũng. Xin hỏi: có ai biết PGS.TS. 
Dũng có bao nhiêu công bố ISI không? Tôi tìm chưa thấy. Cảm ơn nhiều. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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inhainha says: 

bác tìm theo tên NL Dung đấy. Thầy Dũng này hồi đó tôi có học ổng 2 môn, nói chung chuyên 
môn thì tốt nhưng dạy rất chán, giảng cứ ngắt nga ngắt ngứ, hì hì. Cách đây khoảng 1 tháng có 
thử kiểm tra số bài của thầy Dũng, chắc khoảng hơn 10 bài, nhưng chủ yếu trước năm 1995. 
Thầy Dũng trước đây có quốc tịch Đức, về dạy ở ĐHBK theo chương trình hợp tác với DAAD 
và sau khi chương trình này kết thúc thì thầy Dũng cũng quyết định ở lại nước và lấy vợ ở quê 
nhà (hình như thôi quốc tịch Đức rồi thì phải). Hồi còn SV thì biết gì là nghiên cứu khoa học, ISI 
gì đâu, nghe thiên hạ đồn thầy có nhiều báo quốc tế lắm, rồi có định nghĩa định lý mang tên 
Nguyen Luong Dung gì đó nữa nên hồi đó cũng ngưỡng mộ thầy lắm, giờ cũng chẳng biết lời 
đồn về cái định lý đó có đúng không nữa, cũng chẳng biết thầy mang chức danh GS hay PGS 
nữa. Nhưng nói chung không nằm dưới tiêu chuẩn ISI là tốt rồi. 
Để rõ hơn về thầy Dũng thì hãy xem thông tin “ca tụng” này: 
vietnam.vnanet.vn/Internet/DesktopModules/Bao Anh/Print/Pr… 
Có một số chi tiết hơi “ca tụng” lên một tí, nhưng thông tin về quá trình hoạt động thì chính xác. 
Có một điểm em rất “buồn” về thầy, đó là thầy đã cho ra lò 1 PGS rất dỏm Trương Tích Thiện! 

Cũng xin nói thêm về vị Trương Tích Thiện, bây giờ lên phó khoa thì không biết sao chứ ngày 
xưa vị này chạy sô ghê lắm, dạy khắp các trường ở TP để kiếm cơm, mang danh TS để chủ yếu 
đi dạy thôi, chả nghiên cứu ra hồn gì đâu. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Mới nhờ anh gú gồ tìm giúp, thì thấy bác Thiện nhà ta đã và vẫn đang “kiếm cơm” ở các trường 
sau: 
ĐH Dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM 
www.hutech.edu.vn/UserFiles/file/CNTP-TKMT/TH ONGBAO-LINHT… 

ĐH Công nghệ Sài Gòn 
www.stu.edu.vn/index.php?page=Content&tab =51&id=3… 

ĐH Lạc Hồng 
ebook.lhu.edu.vn/?CID=119 

và đương nhiên là cả ở trường ĐHBK TPHCM nơi bác ấy đang “thường trú” 

Mới revise lần 1 bản preprint, nhờ các bác sửa giúp để hoàn thiện. Bác nào có database mới đề 
nghị cung cấp cho em để em hoàn thành công trình “khoa học” này. 
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www.flickr.com/photos/48824353@N07/4665379133 / 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

PGS rất dỏm làm ăn ghê nhỉ! Thời giờ đâu nghiên cứu? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Nghiên cứu đâu ra cơm đâu bác, vì thế phải đi kiếm cơm, nhưng kiếm đủ ăn được rồi khi đủ no 
thì vô mà nghiên cứu đi, ăn gì mà lắm thế lúc nào cũng đói nên lúc nào cũng kiếm cơm 

Nhắn bác PGS dỏm Trương Tích Thiện, nếu bác có bí đề tài quá thì qua chỗ em ở link dưới, em 
sẽ hướng dẫn bác một số hướng về Optimization trong kết cấu dù em chưa phải là tiến sĩ như 
bác, đảm bảo bác sẽ viết được bài SCI nếu bác tính toán được, em đang bị kẹt đề tài khác nên 
mảng này còn dở dang dù rằng em thích lắm. Chỉ sợ bác thích kiếm cơm hơn thôi. 

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 11, 2010 lúc 3:10 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

4 phản hồi tới “PGS rất dỏm Trương Tích Thiện – ĐHBK TPHCM: P. Trưởng 
khoa, Trưởng BQL Dự Án” 

1. tuanchemist đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 2:49 chiều  

Ông Trương Tích Thiện này dạy cũng được. Về vấn đề dạy học, ra đề, chấm điểm thì ông 
ấy thuộc hạng tốt. Nhưng một giáo sư đại học không thể chỉ tốt với mỗi việc dạy học. 
Phải chi ổng quan tâm nghiên cứu khoa học thêm một chút thì sinh viên được nhờ. 
Ở đại học Bách Khoa TpHCM, thầy giáo như ông này đã là loại rất tốt rồi. Ở Khoa Công 
Nghệ Hóa Học có nhiều GS, PGS mà nghe danh đã kinh hãi, dạy dở ơi là dở, vào chửi 
học sinh là chính, cả buổi chỉ nói được một cái khái niệm. Như ông Lê Xuân Hải, ông 
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Trần Văn Ngũ ấy. Khoa Điện có bà Như Anh, khoa Cơ Khí có tứ trụ Long, Lanh, Lộc, 
Liễm kìa. Phải chi mình có hình của các vị này mình mở tôpic mới nhờ các bạn review. 

Trả lời  

2. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:10 chiều  

bà Như Anh thì dỏm nổi tiếng rồi, dạy dở ơi là dở mà trình độ dỏm ơi là dỏm. Còn bộ tứ 
trụ bên khoa cơ khí thì ông Liễm mất rồi, ông Lanh và ông Long trình độ kỹ sư thôi, chỉ 
có ông Lộc là PGS.TS, chuyên gia dịch sách autoCAD, coi bộ ông Lộc trúng đậm cái vụ 
dịch sách này cả chục năm nay. Còn mấy ông bên khoa hóa thì không rõ lắm 

Trả lời  

3. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:14 chiều  

Bác muốn submit thì tặng bác tấm hình của ông Lộc này: 
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ueb.edu.vn/Uploads/IMG_5.jpg&im
grefurl=http://www.ueb.edu.vn/newsdetail/tin_tuc_chung/3164/hoi-thao-quoc-te-cdio-
chia-se-va-hop-
tac.htm&usg=__bd3kguyfjKqDaqknAJuir19B9uI=&h=2448&w=3264&sz=2469&hl=vi
&start=0&sig2=Nw47woPdJmqAvPfAFoSOsQ&tbnid=bzdzft3AkVVR3M:&tbnh=147
&tbnw=250&ei=mcJqTPHgONnccKqYpf0B&prev=/images%3Fq%3D%2522TS.%2Bn
guy%25E1%25BB%2585n%2Bh%25E1%25BB%25AFu%2Bl%25E1%25BB%2599c%
2522%26um%3D1%26hl%3Dvi%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-
US:official%26biw%3D1280%26bih%3D633%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=h
c&vpx=164&vpy=84&dur=1407&hovh=194&hovw=259&tx=210&ty=114&oei=mcJqT
PHgONnccKqYpf0B&esq=1&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0 

Trả lời  

4. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 17, 2010 lúc 5:15 chiều  

thông tin của ông Lộc: http://data.rdpmo.com/chuyen-gia-11/chuyengia.aspx 

Trả lời  
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PGS rất dỏm Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: 
không hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, UV Hội đồng 
giáo dục quốc gia 
Đăng bởi giaosudom4 on Tháng Tám 7, 2010 

 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Danh dỏm: PGS.TS 

Công bố ISI: 0 

Danh thật: PGS rất dỏm 

Giới thiệu: Hội Viên.Hội Toán học 

Lưu ý thêm: Theo cơ sở dữ liệu của Bộ thì ông Cương chỉ là “PGS”, chưa phải là “GS”. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 
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Người giới thiệu đề nghị làm rõ “ông Cương có biết nghiên cứu khoa học không?”. Xin trả 
lời ngắn gọn: Thành tích khoa học nghiêm túc (=0) và những phát biểu của ông trong bài 
viết cho thấy ông Cương chưa hiểu “thế nào là nghiên cứu khoa học nghiêm túc hay nghiên 
cứu khoa học trình độ quốc tế”.  

Giá trị thực của nghiên cứu khoa học 
21:54′ 21/4/2009 
Ảnh: api.ning.com 
Khuyến khích các trường Đại học (ĐH) nghiên cứu khoa học là đúng…nhưng cần dành tỷ lệ 
thích đáng cho nghiên cứu những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đòi hỏi giải quyết. Và tránh tình 
trạng nghiên cứu để mà nghiên cứu, để có bài đăng báo, để đạt được chỉ tiêu đã đề ra vì hướng 
tới mục tiêu “bầu, bán…” 

Nghiên cứu- “hoạt động” từ bà nội trợ đến người thầy 

Thuật ngữ “nghiên cứu” được hiểu là một quá trình quan sát kỹ càng, thu thập thông tin chính 
xác, tìm hiểu có hệ thống và chi tiết, để có hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn về một vấn đề nào đó, 
một sự kiện nào đó, một đối tượng nào đó. 

Người đang làm công việc nghiên cứu gọi là “nghiên cứu viên”, thường họ làm trong một cơ 
quan nghiên cứu nào đó. Ở nước ta có rất nhiều cơ quan như vậy: Viện Toán học, Viện Vật lý, 
Viện Tin học, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng,Viện nghiên cứu Chiến lược Giáo dục… 

Không phải mọi người đều có thể viết công trình nghiên cứu và được ấn hành, nhưng xem ra 
việc nghiên cứu là một hoạt động không thể thiếu được của mỗi người bình thường. Một học 
sinh cũng phải làm một “nghiên cứu nhỏ” mới có thể viết được bài văn “Tả con mèo nhà em” 
nếu không muốn chép trong sách. 

Một bà nội trợ cũng cần phải nghiên cứu giá cả, quan sát bó rau, miếng thịt …sao cho chọn được 
mớ rau tươi, miếng thịt ngon và mua không bị hớ. Một cặp nam nữ đang “tìm hiểu” nhau có 
nghĩa là họ đang “nghiên cứu” đối tượng của mình với một mục tiêu rõ ràng: Có nên tiến hành 
hôn nhân hay không? Nghiên cứu này tuy rất quan trọng đối với họ, nhưng kết quả nghiên cứu 
chỉ có lợi cho một mình họ, không thể phổ biến nên không được in ấn, phong cấp này hay cấp 
nọ… 

Đối với một số người thì nghiên cứu là một hoạt động thường xuyên trong suốt cuộc đời làm 
việc của họ: Nhà lãnh đạo mọi cấp bậc, người thẩm phán, nhà luật sư, người cán bộ cơ quan điều 
tra, người thầy thuốc…trong số đó đặc biệt có các thầy, cô giáo ở các trường ĐH. Chính vì lẽ đó 
vấn đề nghiên cứu khoa học luôn là một đề tài được bàn luận nhiều. 

Nhiệm vụ của người thầy là truyền thụ kiến thức mới cho học trò. Vậy điều đầu tiên là thầy phải 
nghiên cứu, tìm hiểu để có hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề mà mình định thuyết giảng cho 
học trò. Sau đó thầy phải tìm ra phương pháp tối ưu để làm cho học trò tiếp thu tốt. Như vậy một 
bài giảng hay là hệ quả của một thái độ nghiên cứu nghiêm túc và công phu. 

Phổ biến và “dị biệt” 



Đối với các giảng viên ĐH, việc nghiên cứu nhằm hai mục đích chính: 1) Nghiên cứu để có 
những bài giảng tốt, đào tạo và hướng dẫn sinh viên có chất lượng cao. Kết quả của những 
nghiên cứu này là các tài liệu giảng dạy, các bộ sách giáo khoa chuyên ngành rất cần thiết để 
sinh viên học tập và tham khảo. 

2) Nghiên cứu một số đề tài khoa học theo đơn đặt hàng hoặc theo sự thích thú, say mê khám phá 
khoa học của chính bản thân mình. Kết quả nghiên cứu này được công bố trên các tạp chí chuyên 
ngành trong nước hoặc nước ngoài. 

Đối với các nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, mục đích thứ nhất thường không đặt ra, mà 
nghiên cứu của họ chỉ nhằm mục đích thứ hai. 

Trái lại, đối với các giảng viên ĐH thì hai mục đích trên đều quan trọng và ưu tiên mục đích nào 
là tùy theo vị trí của từng người. Đối với một giảng viên trẻ thì phải ưu tiên cho mục đích thứ 
nhất, còn đối với các giáo sư đầu ngành thì phải ưu tiên cho mục đích thứ hai… 

Học theo cách một số nước trên thế giới, chúng ta thường đánh giá năng lực nghiên cứu của một 
nhà khoa học hoặc của một trường ĐH bằng cách dựa vào số công trình được công bố trên tạp 
chí, bằng uy tín khoa học của tạp chí đó và bằng số lần được trích dẫn của bài đã đăng. 

Muốn bảo vệ luận án tiến sĩ thì phải công bố bao nhiêu bài báo, muốn được phong giáo sư thì 
phải có bao nhiêu công trình được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Điều đó cũng có lý, nhưng 
điều đó chỉ là đánh giá về năng lực sáng tạo, phát minh của nhà nghiên cứu. 

Có không ít những nhà khoa học tầm cỡ nhưng không có công trình đăng trên tạp chí chuyên 
ngành. 

Có thể lấy ví dụ về cố GS Tạ Quang Bửu, một nhà toán học hàng đầu của Việt Nam. Ông là 
người đọc rộng, biết nhiều, hiểu rất sâu sắc các vấn đề của toán học hiện đại, các bài giảng về 
toán của ông rất hấp dẫn, rất lôi cuốn người nghe. 

Nhưng ông không viết một bài nào để đăng, có thể ông bận nhiều việc quản lý, hoặc có thể ông 
không thích. Ví dụ đó, dĩ nhiên, là một trường hợp “dị biệt” của một thời kỳ lịch sử. 

Trong việc đánh giá, bổ nhiệm chức vụ khoa học cần dành sự quan tâm thích đáng đến mục đích 
thứ nhất của nghiên cứu trong trường ĐH. Không nên bỏ qua năng lực của những nhà giáo viết 
nên những cuốn sách giáo khoa, những cuốn giáo trình có chất lượng cao. Cần xem lại tại sao 
hiện nay trong tủ sách bậc ĐH, số tác phẩm do người Việt Nam viết rất ít ỏi . 

Giá trị thực 

Để đánh giá một công trình thì có nhiều tiêu chí khác nhau và nói chung là khó khăn. Một luận 
văn tiến sĩ thì có một hội đồng khoa học đánh giá, mà chủ yếu là đánh giá khả năng nghiên cứu 
của thí sinh, còn đề tài (do người hướng dẫn đưa ra) thì không quan trọng lắm. Bởi vậy nói 
chung các luận án này không mấy khi có ứng dụng vào cuộc sống. 



Một số công trình nổi tiếng được mọi người nhất trí đánh giá cao vì nhiều lý do rất rõ ràng: Hoặc 
là giải quyết trọn vẹn một vấn đề (ví dụ giải bài toán Fermat hay bài toán tô mầu bản đồ…), hoặc 
đặt ra một phương hướng mới (thuyết tương đối, cơ học lượng tử…)… 

Nhưng đa số công trình tầm tầm bậc trung thì rất khó, có người khen hay, có người lại cho là 
không có ý nghĩa gì. Bởi vậy người ta mới nêu ra một tiêu chí có phần gượng ép: Bài đăng ở tạp 
chí quốc tế thì hay hơn bài ở tạp chí trong nước, đăng ở tạp chí quốc tế có uy tín thì còn hay hơn 
nữa. Bài nào được trích dẫn nhiều hơn thì chất lượng hơn… 

Đối với hoàn cảnh cụ thể những nước đang phát triển như VN, phải có thêm những tiêu chí đánh 
giá ý nghĩa thực tiễn to lớn của những đề tài khoa học ứng dụng. 

Chẳng hạn, một đề tài mang lại ý nghĩa lớn đến phòng chữa bệnh ở xứ sở nhiệt đới như nước ta. 
Nghiên cứu về “Mắm tôm và bệnh tả” dầu có thể là rất bổ ích (ít nhất là đối với Bộ Y tế) nhưng 
chắc không tạp chí quốc tế nào đăng. 

Ví dụ khác là ông “Thần đèn” ở Nam Bộ, hẳn ông phải dày công nghiên cứu lắm mới có thể di 
dời những tòa nhà ngon lành như vậy, nhưng chắc chắn và có lẽ ông chưa có bài nào đăng ở tạp 
chí quốc tế. 

Để khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, Bộ GD- ĐT thậm chí còn đưa ra quyết định thưởng 
tiền: Các giảng viên ĐH ai có một bài đăng tạp chí quốc tế thì được thưởng một ngàn USD. Hay 
quá! 

Nghe tin này đã có người bình luận: Đăng ở Việt Nam không được xu nào (vì là tạp chí khoa học 
mà, người ta đăng cho là may), nay đăng ở nước ngoài là có số tiền to bằng mấy tháng lương. 
Tạp chí nước ngoài thì nhiều loại lắm… 

Khuyến khích các trường ĐH nghiên cứu khoa học là đúng. Không nghiên cứu khoa học thì chất 
lượng đào tạo không thể cao. Thầy phải nghiên cứu khoa học và đồng thời phải hướng dẫn sinh 
viên biết nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học ứng dụng. 

Nhưng cũng cần có định hướng để dành tỷ lệ thích đáng cho nghiên cứu những vấn đề mà thực 
tiễn cuộc sống của chúng ta đang đòi hỏi phải giải quyết. Muốn vậy cần có sự liên kết giữa các 
trường ĐH, các viện nghiên cứu và cơ sở doanh nghiệp lớn. 

Mặt khác cũng cần có những chủ trương đúng để tránh tình trạng nghiên cứu để mà nghiên cứu, 
để có bài đăng báo, để đạt được chỉ tiêu đã đề ra vì hướng tới mục tiêu “bầu, bán…” 

* 
Văn Như Cương (VietNamNet) 
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phamtuanky says: 

Bài này đã được GS Nguyễn Văn Tuấn “đá” rồi mà: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/nao-la-ngh ien-cuu-khoa… 

Sunday, April 26, 2009 
Thế nào là “nghiên cứu khoa học”? 

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

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

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

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

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

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

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

Bởi vì phương pháp khoa học dựa trên lí thuyết và giả định, cho nên kết quả khoa học phải được 
diễn giải bằng bằng chứng, bằng lí luận dựa vào logic hay lập luận của toán học, không đi ra 
ngoài phạm vi của dữ liệu cho phép. Ngược lại, các hoạt động phi khoa học thường dựa vào 
niềm tin và sự trung thành. Những hoạt động phi khoa học thường mang tính tôn giáo; nó cố 
gắng cải đạo, chứ không thuyết phục bằng bằng chứng thực nghiệm; nó đòi hỏi người ta phải tin, 
mặc kệ cho sự thật có đi ngược lại niềm tin. 

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

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

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



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

Khoa học, nhà khoa học, nghiên cứu, trí thức, v.v… không phải là những phù hiệu mà ai muốn 
mang vào ngực thì mang, mà là những việc làm thực tiễn, những ý nghĩ hay sáng kiến mới. 
Muốn có những sáng kiến mới và làm nghiên cứu thực tế, nhà khoa học phải làm việc một cách 
gian khổ, bất vụ lợi, có khi rất lâu dài. Có thể ví khoa học như một cái đỉnh chót vót của sự chính 
trực, công bằng, và hợp lí. Nhưng cái đỉnh này nó trơn và dễ bị trượt. Người ta cần phải có một 
sự cố gắng tột bực mới đến gần hay đứng trên nó được, và càng phải cố gắng hơn để ở được cái 
vị trí đó. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Hahaha Hanoi says: 

Các anh không nên nói xấu người khác như thế này, phải chăng là sự đố kỵ ghen ghét ? 
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Hoa1950 says: 

Xin giới thiệu các PGS.TS. Lê Hoàn Hoá, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại Khoa Toán 
tin học ĐH. Sư Phạm Tp. HCM 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

@Autumn in Hanoi: trong một xã hội mà người ta cứ bao che, dung túng cho cái xấu, sợ đấu 
tranh vạch mặt cái xấu, ngại làm trong sạch xã hội thì cái xã hội đó đi về đâu hả bác? Vả lại tôi 
thấy những comment cũng rất đúng mực, đối với người nào gian dối thì thẳng tay đả kích, còn 
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những vị còn lại thì đa số cũng chỉ phong cho cái bằng dỏm thôi mà  
@Hoa1950: bác post đề nghị ở topic giới thiệu ứng viên dỏm kìa, post lung tung admin xóa mất 
đấy. Hơn nữa bác cũng nên trích dẫn cụ thể xuất xứ, mặt mũi, chức vụ của các vị ấy chứ, quăng 
cái tên lên thì biết ai với ai 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Cảm ơn inhainha nhé, tôi mới vào nên lúng túng quá không biết post vào chỗ nào. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

giaosu.dom says: 

@adms: kính thưa bác Autumn in Hanoi , ở đây ban xét duyệt chỉ tính bài ISI và có cân nhắc , 
bác đọc kỹ nội quy rồi hãy post bài . Những bài nào viết không đúng dễ bị xóa đấy 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

Các bác lưu ý: Một khi một nick bị block thì toàn bộ comments của nick sẽ bị xóa tự động, 
nên rất mong các bác thận trọng khi post bài. Bỏ ra nhiều thời gian để viết, nhưng lại bị 
block thì có nên không? Thông tin về comments được thông báo qua email cho Admin ngay 
khi comments được pót nên việc phát hiện “người nhà” của GS, PGS dỏm không khó. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

hananoana says: 

Tôi thấy định nghĩa về nghiên cứu khoa học của GS Nguyễn Văn Tuấn khá là hạn hẹp và có xu 
hướng thiên vị khoa học tự nhiên. Đối với khoa học xã hội, định nghĩa đó không hoàn toàn phù 
hợp. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/comment72157623852241412/�
http://www.flickr.com/photos/49301551@N07/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/comment72157623728060747/�
http://www.flickr.com/photos/49278927@N02/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/comment72157623728771033/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/comment72157623728991303/�
http://www.flickr.com/photos/hananoana/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/comment72157623735577047/�
http://www.flickr.com/photos/49301551@N07/�
http://www.flickr.com/photos/49278927@N02/�
http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/photos/hananoana/�
http://www.flickr.com/upgrade/�


 

TCHGGD [deleted] says: 

Để tham chiếu, bạn nên đưa ra định nghĩa “nghiên cứu khoa học” của bạn xem thế nào? 

Theo tôi thì ở Việt Nam “không có nghiên cứu khoa học trong khoa học xã hội”. Dẫn chứng: 
phân tích của GS Hà Huy Khoái trên Vietnamnet. Riêng tôi, những gì diễn ra hàng ngày có thể 
phản ánh “thế nào là nghiên cứu khoa học xã hội” ở nước ta. 

Hơn nữa tôi thấy Journal of Incompetent Professors in Vietnam tuyên bố không bàn đến 
“khoa học xã hội”, nhưng không thấy nêu rõ lí do. 

GS Nguyễn Văn Tuấn nói đến đâu có dẫn chứng đến đó (đương nhiên tôi không đề cập đến 
thành tích công bố đẳng cấp thế giới của GS ở đây), những người làm khoa học nghiêm túc, có 
công bố khoa học nghiêm túc thì mới có thể hấp thụ được. 

Còn cái kiểu phát biểu linh tinh để lấp liếm thì ai làm không được! 

Trước đây tôi từng bị nhiều thầy cô lừa “chỉ có công bố quốc tế ở vài lĩnh vực thôi, lĩnh vực 
mình thì chỉ có tạp chí trong nước….”, nhưng sau này tôi thấy hầu hết các lĩnh vực đều có tạp 
chí quốc tế. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

hananoana says: 

Công nhận nói chuyện với một số bạn trên này rất khó. Đó là lý do mà tôi chán không buồn vào 
comment. Chả hiểu sao tôi đang nói chuyện định nghĩa về khoa học mà bạn cứ vơ quàng vơ xiên 
Việt Nam vào đây nhỉ? Tôi quan tâm làm gì đến thầy cô giáo bạn? Ai mới là người không bình 
luận thằng vào chủ đề mà cứ lấp liếm vòng quanh? Chấm dứt tranh luận ngoài lề nhé. Tôi đang 
nói định nghĩa của ông Tuấn, mấy cái repeatability với generalizability không hoàn toàn phù hợp 
với khoa học xã hội, nhất là các nghiên cứu định tính. Tôi sẽ giải thích rõ hơn khi tôi có thời 
gian. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 
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bạn hanaoana nói có lý. Theo tôi nghĩ những ngành nào mà kết quả nghiên cứu có thể cân đong 
đo đếm được thì repeatability và generalizability là rất quan trọng. Đặc thù của khoa học xã hội 
chắc không định lượng được mà chỉ có thể đưa ra kết quả về mặt định tính nên ko thể repeatable, 
ngoài ra khoa học xã hội phụ thuộc nhiều vào tính địa phương, môi trường sống, hoàn cảnh, lịch 
sử … nên cũng không generalizable. Có lẽ định nghĩa về nghiên cứu khoa học trong khoa học xã 
hội phải khác đi chăng? 
Tiêu chí để phong GS dỏm trên journal này được định lượng hẳn hoi nên mấy cái ngành xã hội 
đành … cho qua vậy! 
Đề nghị bác học giả gian dối giữ bình tình, sử dụng ngôn ngữ đúng mực. chúng ta nên tranh luận 
trên tinh thần trao đổi, học hỏi chứ không nên dùng những lời lẽ miệt thị hay đả kích. Nên 
khuyến khích những tranh luận đa chiều và có tính xây dựng. 
“Còn cái kiểu phát biểu linh tinh để lấp liếm thì ai làm không được!” —-> lời lẽ như thế rất khó 
lọt lỗ tai đó bác à. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

bsngoc says: 

Đề tài này coi bộ hấp dẫn! Theo tôi thì khoa học xã hội cũng cần tính repeatibility và 
generalizability. Tôi thử google thì có rất nhiều bài giảng về khoa học xã hội như xã hội học, 
chính trị học, tâm lý học … chỗ nào cũng nhấn mạnh đến hai tính lập lại và phổ quát. Lấy thí dụ 
như người ta phát triển một questionnaire để đo lường một trait nào đó thì questionnaire đó phải 
mang tính repeatibility và validity. Bên xã hội học còn chia ra internal và external validity nữa. 
Nói chung tôi thấy chẳng có gì khác biệt về mặt định nghĩa giữa khoa học xã hội và khoa học tự 
nhiên. Cách làm thì hai ngành khoa học có phần khác nhau, nhưng nguyên lý thì không. Vì thế 
tôi nghĩ không thể cho rằng KHXH khác với KHTN và đòi hỏi phải có tiêu chuẩn cho từng 
ngành. 
bsn 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: kỷ luật “Học giả” Gian dối Người Việt và hananoana, hình thức: nhắc nhở nhẹ 
nhàng. Lí do: dùng từ “lấp liếm” (thật ra JIPV không hiểu nghĩa của từ này một cách rõ 
ràng, nhưng có cảm giác không ổn). Lưu ý: hạn chế bàn về KHXH, ngoài khả năng kiểm 
soát của JIPV. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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hananoana says: 

BSngoc: Tôi là một người làm khoa học xã hội. Trong KHXH có hai đường hướng nghiên cứu 
chính: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Đối với nghiên cứu định lượng, tiêu 
chuẩn không khác khoa học tự nhiên, cũng đòi hỏi reliability, generalizability. Nhưng đối với 
đường hướng định tính thì hai tiêu chuẩn này không hoàn toàn phù hợp nữa. Hai khái niệm 
reliability và validity được hiểu khác nhau trong 2 đường hướng này. Đối với nghiên cứu định 
tính thì contextualization rất quan trọng, chứ ko phải là không có ý nghĩa gì như bác Tuấn nói. 
Trong khoa học giáo dục hiện nay còn có khái niệm action research (tôi ko biết dịch ra tiếng Việt 
là gì) nhưng nó rất gần với cái xu hướng nghiên cứu dành cho giảng viên mà bác Văn Như 
Cương nói đến (tuy tôi không đồng ý với bác Cương rằng đối với giảng viên chỉ cần dừng lại ở 
nghiên cứu dạng action research). 
Tóm lại là tôi thấy bài viết của bác Tuấn chưa khái quát nên bình luận vậy thôi. Các bác cứ bàn 
tiếp các giáo sư dởm của các bác đi. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

hananoana says: 

Đối với KHXH vẫn có thể tra cứu ISI được, tuy nhiên tôi có cảm giác danh sách ISI không thật 
đầy đủ đối với KHXH. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

bsngoc says: 

Những nghiên cứu KHXH định tính hay định lượng thì vẫn là nhằm thử nghiệm một giả thuyết. 
Không biết đó có phải là contextualization chăng? Có thể nghiên cứu định tính dùng phỏng vấn 
như focus interview, hay phân tích tần suất từ ngữ trong đối thoại, nhưng mục đích vẫn là “đo 
lường” cái mà KHTN không đo được bằng thiết bị máy móc. Hình như KHXH gọi đó là latent 
trait, tức là những trait trừu tượng không đo được bằng một measure mà phải cần đến nhiều 
measures. Khái niệm latent trong KHXH theo tôi hiểu cũng giống như khái niệm latent trong 
bệnh truyền nhiễm. Những phương pháp phỏng vấn hay phân tích tần suất chữ để phản ánh latent 
trait vẫn còn reliability và generalizability. Tôi nghĩ đó là đặc tính chung của khoa học. Không 
có hai đặc tính đó thì không thể là “khoa học” được. 
Còn ISI thì vẫn có SSCI để tra khảo các bài báo KHXH đó chứ. KHXH nước mình khó mà công 
bố được vì có tính chính trị trong đó. Chính trị VN mình là theo CNCS, CNXH. Bởi vậy tôi nghĩ 
KHXH nước mình có ít bài báo như bác Tuấn nói là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 
bsn 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 
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Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says: 

JIPV: Cảm ơn các bác đã trao đổi rất chân tình, rất khoa học. Nếu những người làm khoa 
học hoặc có biết chút ít về khoa học “chịu khó” trao đổi chân thành như thế này thì chắc 
khoa học nước ta đã khác. 
Posted 4 months ago. ( permalink ) 

 

Phùng Hà Thanh says: 

@hananoana: Em còn nhớ hồi ở trường chị phản đối dùng cụm “scientific research” (nghiên cứu 
khoa học), bảo là chỉ nên dùng là “nghiên cứu” thôi. Em không rõ lý do là gì, nhưng bản thân em 
không muốn dùng từ “khoa học” trong bối cảnh của trường mình (phải nghiên cứu ngôn ngữ, 
giáo dục và xã hội) không phải vì nó thừa (theo nghĩa đã là nghiên cứu thì phải khoa học) mà vì 
hiện nay còn quá nhiều tranh cãi xoay quanh khoa học là gì và nghiên cứu định tính có được coi 
là nghiên cứu khoa học không. 
Nghĩa của từ khoa học hay là “science” không thống nhất, nên nhiều khi em rất hoang mang khi 
đọc các thông tin mà có từ “science”. Chị thử đọc thông tin sau về Giải thưởng liên ngành khoa 
học & nghệ thuật UdK (UdK Award for Interdisciplinary Art and Science) nhé: 
www.udk-berlin.de/sites/content/topics/home/i ndex_eng.html 
Nếu quan niệm khoa học ở đây bao gồm cả nghiên cứu định tính thì em thấy là giải thưởng này 
mở ra khá rộng cho những người làm nghiên cứu xã hội. Rất nhiều nghiên cứu định tính sản 
phẩm cho ra là các tác phẩm nghệ thuật. Còn nếu hiểu khoa học theo nghĩa là áp dụng các công 
thức để tính toán khi thiết kế các tác phẩm nghệ thuật thì giải thưởng này dành cho những người 
làm khoa học tự nhiên/kĩ thuật. 
Cá nhân em không thích dùng từ “khoa học” cho nghiên cứu xã hội vì như thế em có cảm giác 
rằng nghiên cứu xã hội sẽ bị áp chế bởi các phương pháp của khoa học tự nhiên. Các phương 
pháp định tính khá là mâu thuẫn với các nguyên tắc của khoa học tự nhiên. Mà em cho rằng 
trong nghiên cứu xã hội thì các phương pháp định tính có giá trị hơn. 
Phòng Nghiên cứu khoa học của trường mình hiện đã đổi tên thành “Phòng Khoa Học Công 
Nghệ” Nghe có vẻ thời thượng, nhưng… (em xin miễn bình luận ở đây vì em không hiểu mục 
đích của việc đặt ra cái tên đó là gì). 
(dạo này em không vào nổi Facebook nên không comment ở trong đó được ạ) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Phùng Hà Thanh says: 
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Em viết lại cho rõ hơn là “cá nhân em không thích dùng từ “khoa học” cho tất cả các nghiên cứu 
xã hội” (Em nghĩ là từ khoa học chỉ dùng cho các nghiên cứu theo phương pháp định lượng thôi) 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

hananoana says: 

bsngoc: Tôi đang bận 1 số việc, sẽ sớm reply. 

Phùng Hà Thanh: Ko biết gửi PM thế nào. Trên này toàn là anonymous discussion, em đừng 
identify chị như thế Sẽ đọc kỹ và reply em sau nhé. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

yeukhoahoc says: 

Ngài GS Văn Như Cương, ồ xin lỗi phải gọi đúng là PGS chứ (báo lại đăng sai chức danh rồi), 
vừa có bài trên báo Người lao động về giảng viên đại học không nên chạy theo bài báo khoa học 
mà tăng cường giảng dạy. 

nld.com.vn/20100425094058949P0C1017/chay-theo -bai-bao-kho… 
Nếu theo bài báo này phải phong Đại GS cho ông Văn Như Cương vì ông có thành tích đào tạo 
rất nhiều học sinh THPT. 
Thầy không nghiên cứu sáng tạo sao đòi hỏi sinh viên tự học và sáng tạo ? Lại cơm chấm cơm 
thôi. Thử hỏi còn bao nhiêu kiến thức Toán hiện đại trong kiến thức của PGS Văn Như Cương ? 
Hay nay ông là giáo viên THPT đúng nghĩa và có chất lượng ? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

Hoa1950 says: 

Trong trang: 
nld.com.vn/20100425094058949P0C1017/chay-the o -bai-bao-kho… 
Co đoạn viết: 
“Nếu các giảng viên tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, cố viết nhiều công trình có thể 
đăng ở các tạp chí quốc tế có uy tín, đi dự các hội nghị khoa học quốc tế… để được điểm tốt 
trong các đợt xét công nhận giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) thì tôi e rằng hiệu quả đào tạo sẽ 
gặp vấn đề. Có người nói rằng GS của ta chỉ có một số ít người xứng tầm thế giới.” 
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Vậy thì thưa Ông Văn Như Cương, ông biết gì về nghiên cứu khoa học và ông hiểu nhiệm vụ 
một GS đại học là làm gì? 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

FactMaster says: 

Tôi rất thích cách làm ở trường PT dân lập Lương Thế Vinh của Thầy Cương và đó là cái tài 
thực của thầy. Tuy nhiên về cái danh PGS toán của thầy thì đúng là rất dỏm, dạo này thầy già và 
có phần lẩm cẩm nên mới viết những bài báo hết sức phản khoa học như ở trên, điều đó cho thấy 
PGS dỏm Văn Như Cương chả hiểu gì về nghiên cứu khoa học! 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

bsngoc says: 

Bác Tuấn có một entry trả lời bác VNC nè: 

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/chay-theo- bai-bao-khoa… 

nhưng lần này bác Tuấn viết đọc không đã.  

bsn 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

giaosu.dom says: 

Quotation is selected from blog of Prof NVTuan 

[quote=Van Nhu Cuong]Chạy theo bài báo khoa học? 

Nhiệm vụ chủ yếu của các trường ĐH là đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển 
kinh tế – xã hội. Nghiên cứu khoa học là hoạt động cần thiết để nâng cao hiệu quả đào tạo nhưng 
không thể đặt lên hàng đầu. 

Nếu các giảng viên tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, cố viết nhiều công trình có thể đăng 
ở các tạp chí quốc tế có uy tín, đi dự các hội nghị khoa học quốc tế… để được điểm tốt trong các 
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đợt xét công nhận giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) thì tôi e rằng hiệu quả đào tạo sẽ gặp vấn 
đề. Có người nói rằng GS của ta chỉ có một số ít người xứng tầm thế giới. 

Điều đó có thể đúng và có một số sinh viên nói rằng: “Chúng em chỉ được nghe các GS không 
xứng tầm giảng bài, còn chưa bao giờ được nghe các GS xứng tầm”. Tôi trả lời rằng các GS 
xứng tầm thường giảng bài ở nước ngoài hoặc đi dự hội nghị, hội thảo nên… đành vậy. Thật là 
may, nếu tất cả các GS ta đều có tầm cỡ thế giới thì không biết lấy ai giảng bài cho sinh viên ta? 

Lực lượng giảng viên trẻ hiện nay khá đông đảo, phần lớn có bằng thạc sĩ và thường đang cố 
gắng lấy bằng tiến sĩ (TS). Và đó cũng là lực lượng đứng lớp giảng bài. Khuyến khích họ làm 
TS, PGS, GS, nâng cao thành tích nghiên cứu khoa học là đúng nhưng cũng cần khuyến khích họ 
nâng cao thành tích giảng dạy, mang lại hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo. Một số nhà khoa học 
đưa ra những con số thống kê để chứng tỏ tình hình nghiên cứu khoa học của ta là thấp kém, nào 
là số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan, bằng 1/6 so với Singapore, 
trung bình mỗi GS mỗi năm chưa có đến một bài báo, số phát minh được cấp bằng sáng chế rất 
ít… 

Điều đó là đúng để chúng ta thấy mình đang đứng ở vị trí nào về nghiên cứu khoa học. Nhưng từ 
đó không nên đi đến kết luận là các giảng viên ĐH cần phải tập trung cao độ nghiên cứu khoa 
học để có thể nâng số bài báo nhiều lần. Không nên khuyến khích việc có bài đăng trên tạp chí 
quốc tế bằng cách thưởng cho mỗi bài báo số tiền tính bằng USD, như quyết định của Bộ GD-
ĐT. Chúng ta đã có một hệ thống viện nghiên cứu, mà nhiệm vụ hàng đầu là nghiên cứu khoa 
học và cũng khuyến khích họ tham gia giảng dạy ĐH. 

Trong tình hình hiện nay, trường ĐH cần tập trung cao độ về đào tạo, khuyến khích việc nghiên 
cứu khoa học để đưa vào bài giảng những kiến thức hiện đại, cập nhật kết quả mới nhất… Ngay 
cả việc xem xét chức danh GS, PGS cũng phải phân biệt hai ngạch: ngạch nghiên cứu và ngạch 
giảng dạy. Trong ngạch giảng dạy cần xét đến những thành tích về đào tạo như: số lượng sinh 
viên được đào tạo, số các sách tham khảo, chuyên đề đã công bố, số luận văn cao học, luận văn 
TS đã hướng dẫn… 

GS Văn Như Cương 
[/quote] 
link 
tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/chay-theo- bai-bao-khoa… 

Comment of mine : VN Cuong has stated a bullshit expression 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

GVdom says: 
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Loại PGS này vô liêm sỉ, chỉ biết lên báo bình luận luyên thuyên về đề tốt nghiệp, đề thi vào đại 
học, kêu gọi tự học. Tổ sư chém gió, bịp bợm. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

bonghongda says: 

PGS này mang phong cách cải lương. 
Posted 3 months ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

Đúng là ông VNC này có phong cách cải lương, èo uột, tiểu nhân, không giữ lời, … JIPV thật 
sáng suốt khi phong dỏm cho ông này! 

Bình thêm: tôi cũng thật buồn vì hiện trạng giáo dục Việt Nam là: khoa học thật, những thầy giáo 
chân chính như thầy Khoa lại đang chịu lép vế, phiền phức, … nhiều khi phải trông chờ sự ban 
ơn của khoa học dỏm, PSG dỏm VNC. Buồn thay! JIPV có cao kiến gì để thay đổi hiện trạng 
này hoặc ít giúp thầy Khoa ở hoàn cảnh này không? 

==================== 
Lời hứa của Hiệu trưởng danh tiếng với thầy Khoa đã tắt 

Dư luận vẫn chưa quên lời Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, ông Văn Như Cương 
khi khẳng định “sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn”. Khi hay tin 
thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5, ông Cương nói “bây giờ thì tôi 
không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”. 

Lúc đó thầy về tôi nhận, còn giờ thì…. 

- Chắc ông đã nghe thông tin về thầy giáo Đỗ Việt Khoa bỏ nghề? 

Có, tôi đã biết thông tin qua báo chí. Nhưng hình như chưa có đơn chính thức? 

- Sở GD-ĐT Hà Nội chưa nhận đơn, nhưng thông tin ông Khoa nghỉ việc đến thời điểm này là 
chắc chắn. Vậy ông có thực hiện hiện lời hứa cách đây khoảng 3 năm là “sẽ nhận thầy Khoa về 
làm việc”? 

Bây giờ thì tôi không nhận nữa, bởi nhận thức của tôi cũng đã thay đổi. 
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Năm 2006, thông qua báo chí tôi được biết thầy Khoa là người chống tiêu cực và được dư luận 
hưởng ứng. 

Lúc đó, tôi có suy nghĩ “chuyện nhốn nháo trong thi cử thì thật ra ai cũng biết, nhưng để nói và 
có minh chứng bằng clip thì thầy Khoa là người đầu tiên”. 

Và tôi nghĩ, nếu vì chuyện chống tiêu cực mà nhà trường – nơi thầy Khoa công tác gây khó khăn 
cho thầy Khoa thì tôi sẵn sàng nhận thầy về. 

Sau đó một thời gian thì có đồng nghiệp hỏi “thầy Cương đã nhận thầy Khoa về chưa?”. Tôi nói 
“thầy Khoa có bị đuổi việc đâu…”. Rồi qua theo dõi những việc thầy làm thì thấy thầy Khoa 
không được bình thường. 

Ví như, việc thầy Khoa ứng cử đại biểu Quốc hội chẳng hạn. Có thể, thầy Khoa nghĩ sau vụ 
chống tiêu cực thi cử được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến nhà thăm và tặng bằng khen, 
được VTV làm chương trình “người đương thời”….nên đã đề cao mình quá? 

Do đó, bây giờ thì tôi không nhận thầy về làm việc nữa. 

- Vì sao ông có suy nghĩ là thầy Khoa không bình thường? 

Qua một thời gian, tôi hiểu rõ hơn và có suy nghĩ thầy Khoa là người không bình thường cả về tư 
duy, nhận định và đánh giá mình. Trong đó, đánh giá mình rất quan trọng đối với một thầy giáo 
biết mình, biết người. 

Việc chống tiêu cực đó thì tốt quá rồi. Nhưng đó không phải là lý do để tự cho mình là người có 
một uy tín nào đó hay một thành công nào đó. Việc ứng cử viên đại biểu Quốc hội thì cũng 
khuyến khích – đó là người phải biết mình có thể cống hiến được gì hay có thể làm được gì. 

Nhưng cách làm của thầy Khoa thì nói thật tôi cũng hơi thất vọng. Vì sao ở trường thầy bị cô lập, 
giáo viên ở trường không trao đổi với thầy bởi bao giờ trong túi thầy Khoa cũng có một cái máy 
ghi âm. Nên nói gì thầy ghi âm được hết nên ai cũng ngại. Vì giáo viên nói chuyện với nhau đôi 
khi cũng có những chuyện sơ hở. 

- Vì lý do “nhạy cảm” đó mà ông bỏ ý định nhận thầy Khoa về làm việc? 

Ý của tôi là không nên vùi dập những con người dám đứng lên đấu tranh nếu ông Hiệu trưởng 
ấy, tập thể giáo viên ấy thấy đây là điều tốt thì sửa chữa. Còn nếu mà vì lý “đấu tranh thì tránh 
đâu” thì tôi sẵn sàng nhận thầy để giúp thay đổi nhận thức. 

Nếu lúc đó thầy về tôi sẽ nhận. Và lúc đó, tôi cũng chưa nói là nhận thầy về dạy môn gì, bởi theo 
nguyên tắc của trường là phải kiểm tra chuyên môn. Có thể nhận thầy về làm những công việc 
khác để cho thầy có một chỗ đứng nếu Trường THPT Vân Tảo đuổi thầy lúc đó. 

Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của thầy Khoa 



- Thực ra, đuổi việc ngày lúc đó như ông phán đoán để nhận thầy ngay lúc đó sẽ không thể xảy 
ra mà phải có một quá trình làm cho nản, chán…Nếu ông là lãnh đạo Trường THPT Vân Tảo, 
ông sẽ làm thế nào? 

Câu nói của tôi “nhận thầy về làm việc” chỉ có giá trị ở thời điểm đó thôi. 

Nhưng với thời gian 3 năm thì tôi đã có nhận thức khác. Nếu thời điểm đó thầy Khoa khó khăn 
quá vì trường gây khó khăn thì tôi đã nhận rồi… 

Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân Tảo đã thay mới 
thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên, 
nếu trước đó có hiện tượng trù dập. 

Tôi nghĩ Hội đồng trường đó, ông hiệu trưởng ấy có xác định thái độ làm việc sẽ khác, nhưng tại 
sao vấn đề diễn ra vẫn phức tạp, căng thẳng vẫn xảy ra? Tôi chưa biết nguyên nhân do đâu 
nhưng theo tôi nghĩ từ phía thầy Khoa nhiều hơn. 

Qua một số công việc thầy Khoa làm, tôi nghĩ thầy là một người không bình thường nên không 
được tập thể yêu mến. 

Còn nếu tôi là Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo thì mọi sự sẽ rõ ràng, công khai minh bạch. 
Thầy tố cáo gì tôi thì thầy cứ nói. Ban kiểm tra xuống thì tôi sẽ nói lại. Ban kiểm tra quyết định 
gì nếu sai tôi sẽ đấu tranh. 

Tôi được biết, mấy lần thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội về trường làm việc và đã có kết luận, trong 
đó có một vài điểm tố cáo đúng nhưng có nhiều điểm thầy Khoa tố cáo không đúng. Dù không 
trực tiếp thanh tra nhưng thấy sở kết luận như thế thì cũng phải tin chứ. Chả nhẽ thanh tra sở lại 
vào hùa với trường để dọa ông Khoa? 

- Theo ông thì khi thanh tra đưa ra kết luận thì cũng phải kèm theo đề xuất xử lý, kỷ luật hay 
khiển trách cả bên bị đơn và nguyên đơn. Nhưng kết luận chỉ đưa ra thế và không có động thái 
tiếp theo, khiến người tố cáo chưa tin vào cách làm? 

Ban thanh tra của Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định, trong những nội dung thầy Khoa tố cáo có một 
số điều đúng thì chắc chắn là sở phải uốn nắn rồi và trường phải hứa thực hiện. 

Kết luận có nêu một số điều thầy Khoa tố cáo không đúng thì tất nhiên tố cáo không đúng thì 
phải chịu trách nhiệm. 

Nhưng khi bản thanh tra này chưa xong thì thầy Khoa lại kiện tiếp thì phải còn thanh tra nữa, và 
cứ làm như thế thì chưa biết đến bao giờ… 

- Ông không đồng tình với cách làm của ông Khoa? 

Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của ông Khoa. Nhiều người cho rằng thầy Khoa 
dại. 



- Nhưng nếu đặt vào vị trí người đi kiện thì ông có nghĩ đến tình huống: thanh tra vào cuộc cho 
có? Và ông nhìn nhận thế nào với kết cục của một người chống tiêu cực như thầy Khoa? 

Cũng có thể đó là một tình huống, nhưng tôi vẫn nghĩ khi đã thay hiệu trưởng mới thì chuyện 
chèn ép sẽ không còn căng thẳng nữa. 

Với thầy Khoa, tôi đánh giá cao vì thầy đã có được những dẫn chứng chống tiêu cực thi cử ở thời 
điểm nhiều người biết nhưng không ai dám nói. 

Tuy nhiên, về phía Bộ GD-ĐT lúc đó cũng hơi đề cao, tâng bốc quá hiện tượng đó bằng việc hết 
phần thưởng này đến phần thưởng khác, rồi thầy lại lên “người đương thời” nữa… 

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ông Khoa đánh giá mình không đúng. 

- Cảm ơn ông! 

Kiều Oanh (thực hiện) 

Source: vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Loi-hua-cua-Hieu -truong-danh… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

vuhuy.number says: 

Đúng là PGS rất dỏm có khác, ăn nói kiểu liều mạng. PGS rất dỏm Văn Như Cương đã chính 
thức là một vết nhơ trong lịch sử giáo dục và khoa học đối với những người chân chính. 

Vietnamnet hết việc hay sao mà chọn người ăn nói phản cảm như thế để tiếp tay đánh gục ông 
Khoa? Hay Vietnamnet không nhận ra được sự phản cảm, vô ý thức trong những phát biểu cảm 
tính, bất nhân của PGS rất dỏm Văn Như Cương? 

PGS rất dỏm Văn Như Cương đã quá già, cũng nên để đức cho cháu con, ăn nói thất đức như thế 
không sợ trời hại hay sao? Trình độ dỏm thì có thể thông cảm, còn thất đức và vô ý thức thì hết 
thuốc trị. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Maytrang2008 says: 

Khi tôi còn học phổ thông, nghe các thầy ca ngợi ông Văn Như Cương như là một nhà toán học 
đầu ngành của Việt Nam với nhiều giai thoại thú vị, lại thấy ông viết sách giáo khoa và có một 
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bộ râu như nhiều nhà bác học nổi tiếng, tôi đã rất sùng bái ông. 
Lúc học đại học tôi có hỏi một thầy giáo về trình độ ông Văn Như Cương, thầy cười và nói: “ông 
ấy đã không làm toán từ lâu rồi”. Sau này đọc báo thấy ông chỉ nói linh tinh mấy chuyện về thi 
cử, giảng dạy phổ thông, … Tra công trình của ông thì không thấy gì. Tôi tự hỏi: một người trình 
độ đủ dạy phổ thông như thế này mà cũng là nhà toán học đầu ngành ư?. Gần đây ông lại phát 
biểu linh tinh trên báo về chuyện nghiên cứu khoa học và đã thể hiện sự dốt nát của ông, tôi đã 
lấy ông làm khinh bỉ. Nay ông phát biểu bạt mạng về ông Khoa, trái hẳn với những gì ông nói 
trước đây, thì ông đúng là một kẻ tiểu nhân, xu thời nịnh thế. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa 
người với người, ông đúng là một kẻ thất đức, vô liêm sỉ. 

Với trình độ rất dỏm và nhân cách hủ bại của ông Văn Như Cương, ông xứng đáng là một tấm 
gương sáng trong cộng đồng những người làm giáo dục và khoa học dỏm. 

Nhận thức của tôi bây giờ đã thay đổi – theo cách nói của ông – tôi không còn xem ông là một 
con người chân chính nữa. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

Hội Viên.Hội Toán Học says: 

Các bác trách anh Cương thì tôi thấy cũng tội cho anh ấy. Anh Cương đang là chủ của trường 
dâp lập www.luongthevinh.com.vn/, được Sở GD-ĐT Hà Nội quản lí…. Các bác yêu cầu anh 
Cương giữ lời hứa thì cũng khó cho anh Cương quá? 

Tuy nhiên anh Cương đáng bị lên án vì hành vi thất thức: lợi dụng hàm râu đẹp để chứng tỏ sự 
“uyên bác”, tiếp tay trù dập những người chống tiêu cực. 

Nói cho cùng, chúng ta nên thương anh Cương nhiều hơn, một PGS rất dỏm thì hành vi rất dỏm 
là chuyện thường. 

Đọc lại phần trả lời của anh Cương, tôi thấy anh Cương đang tham gia tuyên truyền chống nhà 
nước CHXHCNVN: Nhà nước cho phép và khuyến khích tự ứng cử ĐBQH, chuyện trúng cử hay 
không thì chưa bàn đến; tuy nhiên anh Cương lại lên án Thầy Đỗ Việt Khoa vì Thầy đã tự ứng 
cử. Do đó hành vi của anh Cương là vi phạm pháp luật, cần phải khởi tố anh Cương….. 

Chuyện Bộ khen, người đương thời,…. mà Thầy Đỗ Việt Khoa được tặng thì đó là chuyện bình 
thường. Anh Cương nại ra mấy vụ này để tấn công Thầy Khoa thì hành vi của anh Cương là 
ghen tỵ, nhỏ nhoi, vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm Bộ và Chính Phủ, xúc phạm Đài Truyền 
hình,…. Như vậy anh Cương có xứng đáng là một nhà giáo không? 

Đã là PGS rất dỏm, không biết gì là NCKH, nay lại vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo 
thì thử hỏi người như anh Cương có đáng… nữa không? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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Tuan Ngoc@ says: 

Tôi thấy các bác ở đây đã ganh tỵ với ông Cương! Theo tôi hiện nay ông Cương rất thành công 
trong sự nghiệp “nghiên cứu”, sự nghiệp “giáo dục”,…, sự nghiệp phát biểu linh tinh trên báo 
chí. 

Này nhé! Ông Cương có hàm râu đẹp, là Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia (nên nền giáo dục 
của ta quá nhiều tiêu cực?), chủ một trường dân lập (cơ ngơi như thế thì phải có mối quan hệ tốt 
với Sở, tội gì phải ủng hộ ông Khoa, nếu ủng hộ ông Khoa thì ông Cương “được gì, mất 
gì”?),………… 

Như vậy, rất dỏm VNC đã rất “nhạy bén”, tính toán rất kỹ khi quyết định theo phe nào? Tôi từng 
nghe những người làm khoa học dỏm rất tài trong việc đi buôn. Không biết ông Cương có như 
thế không nhỉ? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

nguyendinhtrung1947 says: 

Cai Ong PGS zom nay , cha hieu gi ve nghien cuu khoa hoc ma cu phat bieu bay ba va lam cam. 
Ong nay lai lam trong hoi dong giao duc quoc gia thi giao duc nuoc nha lon xon ma thoi. Ong 
Van Nhu Cuong cung chi la anh giao gap thoi ma thoi. Ong ta chi di day Trung hoc kiem tien 
nen ba con cung thong cam cho Ong, Chi co bo rau cua ong la co gia tri ma thoi 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Thưa thầy, 

Khi gõ tên thầy với đầy đủ dấu tiếng Việt, trong vòng 0,41 giây, anh “Google” cho 7,690,000 kết 
quả. Theo Wikipedia, ” Văn Như Cương (sinh 1937) là một nhà giáo Việt Nam, nhà biên soạn 
sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục 
quốc gia Việt Nam. Ông là một Tiến sĩ toán học, được phong học hàm phó giáo sư. Nhiều bài 
báo có ghi ông là Nhà giáo Nhân dân, tuy nhiên ông đã chính thức phủ nhận việc ông có danh 
hiệu này. Ông là người đầu tiên lập ra trường dân lập tại Việt Nam vào thời kỳ đổi mới [2] là 
trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh-Hà Nội.” 
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Năm 2001, con trai em thi tốt nghiệp trung học cơ sở với tổng số trên 50 điểm cho sáu môn. 
Cháu đỗ vào chuyên Pháp hệ B trường Amsterdam và hệ A trường Chu Văn An, nhưng em vẫn 
quyết tâm nộp hồ sơ cho cháu vào trường Lương Thế Vinh của thầy. Ơn giời, cháu đủ điểm vào 
lớp A1 – nghĩa là “chọn của chọn”. Tỷ lệ đỗ đại học ở các lớp này thường đạt từ 90 đến 100%. 
Đến tận thời điểm này, em chưa hề ân hận về quyết định đó của mình, mặc dù con trai em và các 
bạn nó luôn nói: “mẹ muốn biết về trường LTV thì phải hỏi con”. Gần đây nhất, khi cô bạn em 
nhờ tư vấn về các trường cấp 3 trong nội thành Hà Nôi, em lại khuyên cô ấy cho con thi vào 
Lương Thế Vinh. Kể dài dòng như vậy chỉ cốt để nói rằng em đã ngưỡng mộ và kính trọng thầy 
biết nhường nào. 

Thưa thầy Văn Như Cương, cách đây vài ngày, báo chí lề phải và dân cư mạng rộ lên chuyện 
thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc. Sẽ chẳng có lý do gì để nhắc đến tên thầy trong “sự kiện ĐVK” 
nếu không có lời hứa của thầy cách đây bốn năm. Mặc dù đã xác định với báo chí sẽ “ở nhà giúp 
đỡ vợ chăm sóc, dạy 2 đứa con cho tốt, phụ vợ đi chụp ảnh, cài đặt máy tính, internet”, nhưng 
em tin trong thâm tâm, thầy Khoa vẫn trông chờ vào sự ủng hộ của dư luận xã hội, của ban lãnh 
đạo Bộ GD-ĐT và cả của ông hiệu trưởng trường Dân lập danh tiếng LTV. Việc thầy Khoa lên 
gặp lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông báo quyết định của mình được xem như cố gắng cuối cùng của 
người bơi ngược dòng đã đuối sức, hy vọng một chiếc phao sẽ được quăng ra trước khi bị dòng 
nước nhấn chìm. 

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có quyền rút lại lời hứa khi nhận thức của thầy về 
ĐVK thay đổi. Bốn năm đủ để cho một tân sinh viên trở thành cử nhân, đủ để cho một nghiên 
cứu sinh hoàn thành luận án tiến sĩ, và cũng đủ để cho một người từng ở vị trí “đương thời” ngã 
ngựa trở thành kẻ thất thế vì thiếu thức thời. Em và nhiều người có thể tin ĐVK đã quá ấu trĩ và 
‘dại dột’ khi quyết định đơn thương độc mã chống lại tiêu cực trong thi cử của ngành giáo dục. 
Nhưng em không tin ĐVK “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình” như 
thầy đã trả lời phóng viên Kiều Oanh trên báo Vietnamnet. 

Nếu một diễn viên điện ảnh có thể ứng cử để trở thành tổng thống Mỹ như ngài Ronald Reagan, 
hay thống đốc bang California – Arnold Schwarzenegger thì tại sao một giáo viên tâm huyết với 
nghề không thể tự ứng cử đại biểu quốc hội? một luật sư tài cao, học rộng như Cù Huy Hà Vũ 
không thể tự ứng cử vào vị trí Bộ trưởng? Nếu do “không bình thường” mà ngài luật sư CHHV 
phát đơn kiện Thủ tướng trong dự án Bô-xit, mà thầy ĐVK kiện BGH trường Vân Tảo vì những 
thu chi tài chính thiếu minh bạch thì em kính trọng lòng dũng cảm đến “bất bình thường” của họ. 

Thưa thầy, thầy nói sở dĩ ĐVK bị bạn bè đồng nghiệp cô lập là vì anh luôn kè kè máy ghi âm và 
máy ảnh ở mọi lúc mọi nơi. Nếu phải sống ở môi trường mà đi chậm 2 phút sẽ không được vào 
họp Hội đồng; gọi hết hơi khản tiếng không thấy ai, nhưng chỉ vừa trèo qua cổng thì hai ông bảo 
vệ lập tức xuất hiện (như đã rình sẵn) áp tải đi trước con mắt của đồng nghiệp và học trò như một 
kẻ tội phạm thì liệu ĐVK có nên tìm mọi cách để tự bảo vệ mình không? Bẫy giăng ra khắp nơi: 
từ nhà đến trường, từ cổng trường lên lớp. Sống trong môi trường như vậy mà ĐVK không bị 
“tâm thần” mới là chuyện lạ. Thầy tin rằng ĐVK “có vấn đề” bởi chẳng thể nào tất cả mọi người 
từ thanh tra của Sở tới bạn bè đồng nghiệp, từ ông hiệu trưởng cũ bị “gặp hạn” đến ông phó 
phòng giáo dục mới được điều về đều chống lại Khoa. Nếu phải bỏ ra ba chục triệu để “chạy” 
một suất biên chế trong hệ thống trường công; nếu phản đối cán bộ lãnh đạo sẽ bị trù dập, mất 
việc làm thì em tin khi ông hiệu trưởng gọi “con bò” là “giống lợn ăn cỏ”, đa số giáo viên cũng 



sẽ ồ à “lợn, lợn”. Người không đồng tình sẽ cúi mặt lặng thinh. Nếu ông hiệu trưởng trường Vân 
Tảo tổ chức bỏ phiếu “bất tín nhiệm” với ĐVK bằng cách giơ tay biểu quyết, em đồ rằng chẳng 
có ai dám cả gan ngồi im. Thầy từng là người tiên phong đi đầu trong việc mở trường Dân lập để 
được thực hiện ý tưởng của mình, sao thầy vẫn còn tin vào “tâm lý đám đông”? 

Thưa thầy, trong bối cảnh giáo dục hiện nay, có 1001 lý do khiến các trường dân lập ngại nhận 
ĐVK. Họ bị áp lực từ phía các cổ đông, từ phía cha mẹ học sinh và cả từ phía báo chí. Bên cạnh 
những trường dân lập có chất lượng cao như LTV, Marie-Cuirie, Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) 
được “quyền” tuyển sinh ngang ngửa với hệ thống trường chuyên lớp chọn Amsterdam, Chu 
Văn An, chuyên Sư phạm, chuyên Tổng hợp… nhiều trường dân lập chỉ nhằm mục đích “trông 
trẻ” và “xóa mù” cho tất cả những “cậu ấm, cô chiêu” không có chỗ trong các trường công đúng 
tuyến và trái tuyến. Dù trường LTV của thầy được biết đến như một “trại lính” vì tính kỷ luật 
cao: Không có học sinh nhuộm tóc “hi-lite”, móng chân móng tay tô vẽ, mặc áo hai dây, mặc 
quần trễ cạp tới trường; Nổi tiếng về nghiêm túc trong thi cử: đề thi kiểm tra 1 tiết, cuối học kỳ 
đều do các chuyên gia giáo dục soạn thảo; bài thi của học trò được giao cho một cơ quan độc lập 
đánh giá, cho điểm; bàn học được thiết kế như ở các nước phát triển, không có ngăn bàn để ngăn 
chặn quay cóp… thì các vị phụ huynh vẫn không muốn có thêm gánh nặng tâm lý cho con em 
mình khi có một vị “hắc tinh” của bệnh thành tích và những thói tiêu cực trong Hội đồng nhà 
trường. Các cổ đông sẽ không để cho ngài chủ tịch Hội đồng quản trị yên ổn khi “thượng đế” của 
mình ùn ùn kéo nhau đến chuyển con em mình sang trường khác. Nhận ĐVK, ông hiệu trưởng sẽ 
được báo chí tung hô như “người đương thời” một thưở, để rồi trường họ trở thành “điểm 
đến”cho những đoàn thanh tra giáo dục, của phóng viên hàng trăm tờ báo giấy và báo “net” với 
nhưng tiêu đề giật gân câu khách. Nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. 

ĐVK đã mệt mỏi sau bốn năm làm chàng Đonkiôtê. Con gái anh từng không muốn nhận là “con 
bố Khoa”, vợ từng muốn dắt con bỏ đi khỏi làng vì sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp của chồng và 
cộng đồng. “Tôi không xin nghỉ thì họ cũng sẽ cho thôi việc”. Theo pháp lệnh công chức, hai 
năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc. Đằng này bốn năm liền ĐVK là 
giáo viên duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ. BGH trường Vân Tảo chưa buộc anh thôi việc 
chắc còn vì “nể người anh hùng” của ngài cựu bộ trưởng NTN. ĐVK đã tự nhận mình thua cuộc, 
đã buông xuôi mọi thứ. Đối thủ của anh phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. Người khôn ngoan rút 
được kinh nghiệm cho mình, rút sâu vào trong vỏ ốc. Kẻ “non gan” từng ngấm ngầm ủng hộ anh 
nay lại ngấm ngầm đau khổ. Giáo dục nước nhà như cỗ pháo tuột dây đang trôi xuống dốc. Thêm 
một Tô Vĩnh Diện nữa hy sinh. 

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có lý khi không ném ra một sợi dây cho ĐVK lúc 
anh sắp trôi vào vùng nước xoáy. Nhưng giá như không có bài trả lời phỏng vấn của thầy trên 
Vietnamnet ngày 23 tháng 5 vừa rồi, số người cho rằng anh “dại dột” sẽ cao hơn số người bị 
thuyết phục rằng anh “có vấn đề về tâm thần”. Độc giả tin tưởng vào “vị Phó giáo sư lẫy lừng 
VNC” là chuyện đương nhiên. Chỉ có em tự nhiên lẩn thẩn, thấy như kẻ vừa bị ngã ngựa đã bị vó 
ngựa hất thêm xuống vực. Buồn! 
guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/233169 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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chim_nhon says: 

Có câu comment trong trang blog này hay: 

“Mà không hiểu khi đến bằng ấy tuổi rồi, ông Văn Như Cương còn vì cái gì để mà chấp nhận 
tầm thường đi nhỉ?” 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Ông ấy không phải chấp nhận tầm thường đi, mà cái sự tầm thường ấy đã thấm vô máu thịt ông 
ấy rồi. Thêm 1 câu chuyện ngoài lề giữa 1 bên là 1 con người chống tiêu cực cô đơn ngây thơ và 
1 bên là những “phản kháng, che chắn có lớp lang, đầy nghệ thuật của những người khôn ngoan” 
mà ông Văn Như Cương là một phần trong đó. 
www.tienphong.vn/Phong-Su/501383/Do-Viet-Khoa -nguoi-hung-… 
www.tienphong.vn/Phong-Su/501524/Do-Viet-Khoa -nguoi-hung-… 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

yeukhoahoc says: 

Tôi nhớ cách đây nhiều năm PGS VNC có ra vế đối sau: “Văn như Cương, Toán như Cương, 
Báo vừa nhu vừa cương” 
Ý PGS VNC muốn nói mình vừa giỏi Văn, Toán, Báo chí. Hồi đó có nhiều người đối lại vế đối 
đó. 
Mời mọi người đưa ra vế đối. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

“Văn như mắm, Toán như zắm, Báo vừa khú vừa khắm” 

Phắn! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 
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vuhuy.number says: 

Tôi thích câu đối của bác, nhưng tôi chưa rõ “Phắn” nghĩa là thế nào, mong bác “giác ngộ” cho 
tôi? 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

chim_nhon says: 

Đây là tôi đang hình dung ra là mình có hân hạnh được gặp PGS rất dỏm Văn Như Cương thì tôi 
sẽ đối và nói với ông như thế. Từ “Phắn” là cách nói “lịch sự” dành cho ông PSG rất dỏm này! 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Lẽ phải như Cương, lẽ trái cũng như Cương, nhưng (trình độ) nhận thức thì chỉ cỡ vừa “nhu” vừa 
“cương”. 
Ôi câu đối này làm tôi nhớ đến 1 vị “mềm dẻo dai” quá. 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

Râu (trắng) như Cương, tim (đen) như Cương, lá gan thì lúc “nhu” lúc “cương” 
Posted 2 months ago. ( permalink ) 

 

inhainha says: 

“Giáo sư Văn Như Cương có một bài viết có tựa đề ”Chạy theo bài báo khoa học” trên báo 
Người Lao Động. Đại ý của giáo sư là không nên ”chạy theo bài báo khoa học”, nếu một giáo sư 
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mà không có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thì vẫn không sao, miễn giáo sư đó 
vẫn đóng góp tốt cho nhiệm vụ đào tạo. 

Tôi không đồng ý với ý kiến của giáo sư Văn Như Cương. 

Giả sử đào tạo nhân lực là nhiệm vụ quan trọng nhất của trường đại học, thì năng lực, kiến thức 
khoa học của giảng viên đại học về chuyên ngành mình giảng dạy là yếu tố quan trọng nhất 
quyết định kết quả đào tạo. Người thầy phải hiểu rõ, hiểu sâu chủ đề mình đang giảng dạy. Các 
yếu tố khác như phương pháp sư phạm, thái độ giảng dạy tuy quan trọng nhưng kiến thức của 
người thầy phải là yêu cầu đầu tiên và chủ yếu nhất. 

Vậy người thầy xây dựng năng lực khoa học, tích lũy kiến thức cho mình như thế nào, trong điều 
kiện khoa học thế giới luôn biến đổi nhanh chóng? Cách tốt nhất là làm nghiên cứu khoa học một 
cách có chất lượng, nghĩa là kết quả nghiên cứu khoa học phải được công bố quốc tế. Người thầy 
học bằng cách làm nghiên cứu khoa học. Một người đã từng tham gia nghiên cứu, viết bài để cố 
gắng có mặt trên tạp chí khoa học quốc tế sẽ thấy rằng kiến thức chuyên môn của mình tăng lên 
rất nhiều so với chỉ ngồi ôm mấy cuốn sách để đọc chay. 

Giáo sư Văn Như Cương cho rằng ”giáo sư ngạch giảng dạy cần xét đến thành tích về đào tạo 
như số lượng sinh viên được đào tạo, số các sách tham khảo, chuyên đề đã công bố, số luận văn 
cao học, luận văn TS đã hướng dẫn…”. Nếu ”giáo sư ngạch giảng dạy” này không làm nổi một 
nghiên cứu khoa học đăng ở một tạp chí khoa học chuyên ngành trung bình của thế giới, thì làm 
sao viết được sách tham khảo, và hướng dẫn luận văn cao học và tiến sĩ? Sách tham khảo ở trình 
độ đại học phải được viết từ kinh nghiệm nghiên cứu. Giáo sư không có năng lực nghiên cứu mà 
càng giảng dạy được nhiều sinh viên, viết được nhiều sách, đào tạo được nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, tôi 
e rằng càng tai hại cho đất nước. 

Nghiên cứu khoa học không chỉ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học là để xây dựng nền 
khoa học cho đất nước. Một nền tảng khoa học vững chắc sẽ giúp sản sinh ra các các ứng dụng, 
các chính sách hợp lý và nhanh chóng. Ví dụ trong lĩnh vực kinh tế học, tôi cho rằng phần lớn 
các chính sách kinh tế hiện nay, như tăng giảm lãi suất, đều không có cơ sở khoa học, đều không 
dựa vào gì cả, đều như trò chơi đánh bạc 5 ăn 5 thua, bởi vì chúng ta không có các nghiên cứu 
thực sự chất lượng về các khía cạnh của nền kinh tế. Bác sĩ không làm xét nghiệm, không chụp 
X-Quang, nghĩa là không biết các chỉ số đo lường về máu, về vận hành cơ thể, không hiểu bệnh 
nhân thì sao bốc đúng thuốc được? 

Nghiên cứu khoa học là quan trọng, vậy tại sao cứ nhất thiết lại phải là bài báo khoa học quốc tế? 
Rất đơn giản, bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế sẽ là bài báo đạt tiêu chuẩn tối 
thiểu của một nghiên cứu khoa học, vì phải trải qua quá trình cạnh tranh với các bài báo khác để 
được đăng. Chỉ có thể xuất hiện khi đạt được một mức chất lượng nào đó được thế giới công 
nhận. Các nghiên cứu khoa học trong nước thường được kiểm định bởi các ”hội đồng khoa học”. 
Bàn về chất lượng làm việc của các ”hội đồng khoa học” này vượt quá giới hạn bài viết này, tuy 
nhiên tôi có thể khẳng định nhiều kết quả nghiên cứu được các hội đồng này thông qua với kết 
luận ”hoàn thành xuất sắc” thường không có nhiều ý nghĩa khoa học. 



Lịch sử để lại cho chúng ta một nền khoa học và hệ thống giáo dục nhiều yếu kém và có khoảng 
cách rất xa với thế giới. Để khắc phục, chúng ta cần phải “chạy theo bài báo khoa học”, và phải 
chạy thật nhanh. Để chạy nhanh, có rất nhiều điều phải làm, và điều quan trọng cần làm đầu tiên 
là những người đang có vai trò quan trọng, đang có tiếng nói trong hệ thống đó biết thu mình 
đứng qua một bên, mở đường cho thế hệ trẻ vươn mình ra với thế giới.” 
(st) 

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 7, 2010 lúc 4:00 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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 “PGS rất dỏm Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: không 
hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, UV Hội đồng giáo dục quốc gia” 

1. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 12, 2010 lúc 5:44 chiều  

GIÁO SƯ ƠI HỠI GIÁO SƯ! 
Published on 05/24,2010 

Đây là “lời vàngý ngọc” của Phó Giáo sư Văn Như Cương: 

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Loi-hua-cua-Hieu-truong-danh-tieng-voi-thay-
Khoa-da-tat-911717/ 

và nhà báo “góc nhìn khác” Trương Duy Nhất: 

http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/232743 

Trần Quang Đại nhận xét: 

Ông Văn Như Cương là một kẻ nguỵ biện, nguỵ quân tử. 

Nguỵ quân tử: Quân tử nhất ngôn. Đã nói là làm, đã hứa là phải thực hiện, cho dù phải trả 
giá. Nói như ông thật là “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. “Đó là vào thời điểm 
ấy, bây giờ tôi nghĩ lại rồi…”. Than ôi, đó đâu phải là lời của một kẻ mang danh trí thức, 
mà đó là lời xảo trá của một tên lưu manh, chỉ có là hoa lá cành hơn chút thôi. Đã thế, 
còn đổ cho người khác là “không bình thường”, “dại”…Đã lật lọng, còn thêm tội vu 
khống. Ở Ta thì rồi cũng xong cả, nhưng ở Tây thì xem ra cái ông Phó Giáo sư này sẽ 
khốn đốn vì kiện cáo đấy. 
Nguỵ biện: “Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT 
Vân Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết 
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xe cũ là trù dập nhân viên, nếu trước đó có hiện tượng trù dập”. Tôi không thể ngờ một 
ông mang danh PGS mà đăng đàn ăn nói hồ đồ như vậy. Ông trước trù dập thì ông này 
không thể làm thế. Cũng giống như lãnh đạo trước tham nhũng thì kẻ kế vị không tham 
nhũng nữa, vì đó là “vết xe đổ”. Thật nực cười. Ông Cương ơi, khoa học là thế này: 
“Không biết cụ thể thì đừng có nói”, kẻo rồi nói bậy, nói bừa, nói dại. Và đúng là ông đã 
nói bậy thật. 
Thưa ông Phó giáo sư, tôi khẳng định với ông rằng ông Lê Xuân Trung và cả tập thể 
trường Vân Tảo vùi dập thầy Khoa, bằng cả những âm mưu, thủ đoạn đê hèn nhất, cả 
cách hành xử xã hội đen. Ông có dám cá cược với tôi không? 
“Tại sao trường Vân Tảo không ủng hộ thầy Khoa?”, rồi “cả trường tôi không ai ủng hộ 
thầy Khoa”. Về chuyện thứ nhất, đáng ra ông Cương nên điều tra rồi tự trả lời câu hỏi ấy, 
chứ không phải nêu ra rồi coi như một chân lý. Còn câu thứ hai, tôi khẳng định ông 
Cương không hề có một cuộc điều tra nào, thế mà ông dám khẳng định “cả trường tôi”. 
Đây là cách nói dối đã thành “bài bản” Ví dụ: “được đa số nhân dân”, hay “tất cả các tầng 
lớp nhân dân” đồng tình cao…Vì không có luật xử những hành vi đó, nên nó cứ ngang 
nhiên tồn tại. 
Mà giả sử cả trường Vân Tảo không ai ủng hộ thầy Khoa, rồi cả trường Lương Thế Vinh 
của ông Cương không ai ủng hộ thầy Khoa, hay cả tỉnh Hà Tây (Hà Nội) nữa… thì không 
có nghĩa là thầy Khoa sai, xấu. Có ai đó đã nói đại ý “khi tất cả khoả thân thì kẻ mặc 
quần mang tội khiêu dâm” đó sao? 
Việc thầy Khoa ứng cử Quốc hội, có bạn nào đã nói rồi, đại ý đó là việc bình thường ở 
một nước dân chủ. Nhưng nhiều người cho việc làm đó của thầy Khoa là vĩ cuồng, điên 
rồ…bởi vì họ đã tự giam mình trong vòng kim cô của ý thức nô lệ, nghĩa là ý thức dân 
chủ đã hoàn toàn tê liệt. Ông Cương cũng không ngoại lệ, cả ông nhà báo Trương Duy 
Nhất. Ông Nhất là nhà báo có quan hệ rộng và hiểu biết về chính trị, chắc ông không lạ gì 
“chất và lượng” của Đại biểu Quốc hội hiện nay. Lạ là ở chỗ đã biết như vậy, nhưng ông 
vẫn buông lời miệt thị ông Khoa. Hoá ra ý thức nô lệ đã ăn sâu, che mờ hết tâm trí. 
Việc ông Khoa không được phiếu nào tại cơ sở khi “Hiệp thương” ứng cử đại biểu Quốc 
hội, hãy nghe ông Khoa giải thích. Đó là người ta không lấy tín nhiệm bằng phiếu kín, 
mà bằng hình thức giơ tay. Trước đó, ông Lê Xuân Trung (hiệu trưởng) đã có lời “mào 
đầu” không mấy “thân thiện” và tỏ ý muốn lấy phiếu “bất tín nhiệm” chứ không phải tín 
nhiệm. Và tất yếu là những ai dù có cảm tình với ông Khoa cũng không dám giơ tay. 
Cái ác có nghìn khuôn mặt. Nếu có quyền, tôi sẽ đặt tên cho bài này của Trương Duy 
Nhất là “Cái ác nhân danh phản biện”. 
Góp ý thêm: mong nhà báo đừng chơi chữ kiểu “bất Nhân”, “mất dạy”…Đó là những 
kiểu chơi chữ vô văn hoá (để rồi phải mở ngoặc để giải thích một thôi một hồi). 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLGCHPsncrQJ:tranquangdai.v
nweblogs.com/post/8978/232835+%22r%E1%BA%A5t+d%E1%BB%8Fm%22&cd=56
&hl=vi&ct=clnk&gl=kr&client=firefox-a 
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Các bác ‘lói chỉ được cái đúng’. Nhưng các bác đập anh Cương quá.Đập anh Lân Dũng 
đã quá,vì anh ấy chỉ là nhà phổ biến khoa học nông nghiệp,chứ không phải ông bác học 
nghiên cứu khoa học.Anh ấy loằng ngoằng thôi,nhưng chả thù oán ai và chém gió thành 
thần,vui như Tết.Đập anh Cương còn quá hơn.Anh Văn Như Cương thì khác đấy.Trước 
đây phải nói công bằng rằng anh ấy có nghiên cứu,nhưng không phải sâu về Toán mà là 
phương pháp sư phạm về Toán.Anh ấy tính nết thẳng thắn.Nhưng bây giờ cũng đã có 
phần lẩm cẩm rồi.Chả lẫn cẫn ai lại viết bài như vậy ! 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 7, 2010 lúc 4:15 chiều và tập tin được lưu ở Volume 1. 
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.  

6 phản hồi tới “PGS rất dỏm Võ Tấn Sơn – Đại học Y dược TPHCM 
: Hiệu trưởng” 

1. lê xuân trung đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:50 sáng  

Please send us the curriculum vitae of Dean of HochiMinh City school of Medicine and 
Pharmacy,and his assistants as follow : PGS TS Võ Tấn Sơn, ThS Lê Văn Chánh, PGS 
TS Châu Ngọc Hoa, PGS TS Đỗ Văn Dũng, PGS TS Trần Diệp Tuấn, PGS TS Nguyễn 
Văn Khôi. Sincerely yours. 

Trả lời  

2. lê xuân trung đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:52 sáng  

PS. Including their age (yob). Thanks 

Trả lời  
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Đỗ Văn Dũng: 2 bài ISI 

Perspectives of HIV-related stigma in a community in Vietnam: A qualitative study 
Context Sensitive Links 
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Author(s): Gaudine A (Gaudine, Alice)1, Gien L (Gien, Lan)1, Thuan TT (Thuan, Tran 
T.)2, Dung DV (Dung, Do V.)2 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES Volume: 47 Issue: 1 
Pages: 38-48 Published: JAN 2010 
Times Cited: 0 References: 19 Citation MapCitation Map 
Abstract: Background: While HIV/AIDS is increasing in Vietnam, very few published 
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studies focus on HIV-related stigma in Vietnam. This study reports on findings from a 
community development project to reduce HIV-related stigma within one community in 
Vietnam. 

Objectives and design: The purpose of this qualitative study is to describe HIV-related 
stigma from the perspective of three groups within one community in Vietnam: people 
living with HIV, their family members, and community members and leaders, including 
health care professionals. 

Setting, participants and methods: Fifty-eight individuals from a poor, industrial district 
on the outskirts of a large city participated in the study and were asked to describe HIV-
related stigma. Interviews were conducted with 10 people living with HIV, 10 family 
members of a person living with HIV, and 10 community members and 5 community 
leaders including health care professionals. We also conducted three focus groups, one 
with people living with HIV (n = 8), one with family members of people living with HIV 
(n = 8), and one with community leaders including health care professionals In = 7). 

Findings: Stigma across the three groups is characterized by four dimensions of HIV-
related stigma: feeling shamed and scorned, behaving differently, stigma due to 
association, and fear of transmission. The manifestation of these dimensions differs for 
each group. Four themes of HIV-related stigma as described by people living with HIV 
are: being avoided, experiencing anger and rejection, being viewed as a social ill, and 
hiding the illness. Seven themes of HIV-related stigma as described by family members 
are: shunned by neighbors, viewed as poor parents, discriminated by health professionals, 
overhearing discussions about people with HIV, maintaining the secret, financial 
hardship for family, and fear of contracting HIV. Four themes of HIV-related stigma as 
described by community members and leaders including health professionals are: stigma 
as a fair reward, avoidance and shunning by neighbors, ruined family reputation, and fear 
of contracting HIV. 

Conclusions: HIV-related stigma is experienced in a different manner by each of these 
groups, a finding that should help in developing culturally sensitive strategies to reduce 
HIV-related stigma in Vietnam. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: HIV; AIDS; Stigma; Vietnam 
Reprint Address: Gaudine, A (reprint author), Mem Univ Newfoundland, Sch Nursing, St 
John, NF A1B 3V6 Canada 
Addresses: 
1. Mem Univ Newfoundland, Sch Nursing, St John, NF A1B 3V6 Canada 
2. Univ Med & Pharm Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
E-mail Addresses: agaudine@mun.ca 

Developing culturally sensitive interventions for Vietnamese health issues: An action 
research approach 
Context Sensitive Links 
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Context Sensitive Links Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): Gaudine A (Gaudine, Alice)1, Gien L (Gien, Lan)1, Thuan TT (Thuan, Tran 
T.)2, Dung DV (Dung, Do V.)2 
Source: NURSING & HEALTH SCIENCES Volume: 11 Issue: 2 Pages: 150-153 
Published: JUN 2009 
Times Cited: 0 References: 9 Citation MapCitation Map 
Abstract: This article describes an action research approach to community development 
in Vietnam. An advisory committee worked with the researchers and identified the 
stigma of HIV/AIDS as a health issue of importance to it. The advisory committee 
consisted of representatives from the community. The selected issue was then explored in 
greater depth by individually interviewing infected persons, their family members, 
community members, and leaders. At the same time, focus groups were conducted for 
additional members of each of the above three cohorts. Through open-ended questions, 
the participants described the impacts of the stigma on their life, the possible causes of 
the stigma, and the relevant strategies to reduce these causes. Based on the findings, the 
advisory committee suggested interventions to reduce the stigma. This project 
demonstrated an effective way in which nurses can work with communities to help them 
to identify local solutions to their identified health issues. 
Document Type: Article 
Language: English 
Author Keywords: action research; community development; cultural sensitivity; HIV 
stigma; Vietnam 
KeyWords Plus: TUBERCULOSIS; LESSONS 
Reprint Address: Gaudine, A (reprint author), Mem Univ Newfoundland, Sch Nursing, St 
John, NF A1B 3V6 Canada 
Addresses: 
1. Mem Univ Newfoundland, Sch Nursing, St John, NF A1B 3V6 Canada 
2. Univ Med & Pharm Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, Vietnam 
E-mail Addresses: agaudine@mun.ca 

không có bài nào là main author (first or corresponding author) 

Trả lời  

4. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 11:10 sáng  

Nguyễn Văn Khôi: có 3 bài này tôi không thể xác định được tên thật, bác có thể dựa vào 
tiểu sử của anh ta có từng học ở Pháp trong giai đoạn này không để suy ra bài này có phải 
của anh ta không nhé (tôi nghi ngờ rằng không phải) 

Mast cells and eosinophils in nasal cavities and pharynx of camels (Camelus 
dromedarius) naturally infected by Cephalopina titillator (Clark 1816). 
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Context Sensitive Links 
more options 
Author(s): Viatteau E, Nguyen VK, Jacquiet P, Amardeilh MF, Bleuart C, Dorchies P 
Source: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE Volume: 150 Issue: 4 Pages: 353-356 
Published: APR 1999 
Times Cited: 0 References: 13 Citation MapCitation Map 
Abstract: Cephalopina titillator is a common parasite of camels in Africa and in Asia. The 
larvae of this fly reach a length of up to 32 mm and possess smooth and fleshy processes 
and large mouth-hooks. For a long time, the development of clinical signs of the infection 
was attributed to these anatomical peculiarities and other factors were neglected. For the 
first time, the inflammatory response of the nasopharynx was explored in naturally 
infected camels from the Laayoune region (Occidental Sahara, West Africa). The 
presence of larvae (second instar and third instar larvae) led to an important recruitment 
of eosinophils (x 10) and mast cells (x 2) in the pharynx, the nasal septum, the conchae 
and the turbinates mucosae. Mast cells and eosinophils counts were very different from 
those obtained in non infected camels except in a few number of lightly infected camels. 
Nothing is known about the effectiveness of this inflammatory response on the control of 
larval burden but it seems likely that these cells are involved in the pathological process. 
Document Type: Article 
Language: French 
Author Keywords: Cephalopina titillator; mast cells; eosinophils; camel 
KeyWords Plus: ESTRUS-OVIS; PREVALENCE; MYIASIS 
Reprint Address: Jacquiet, P (reprint author), Ecole Natl Vet, INRA, Lab Physiopathol 
Resp Ruminants, 23 Chemin des Capelles, F-31076 Toulouse 03, France 
Addresses: 
1. Ecole Natl Vet, INRA, Lab Physiopathol Resp Ruminants, F-31076 Toulouse 03, 
France 
2. Ecole Natl Vet, Anat Pathol Lab, F-31076 Toulouse, France  

Detection of the Ki-67 nuclear epitope in epithelial cells of nasal cavities and frontal 
sinuses of sheep and goats naturally infected by Oestrus ovis (Linne 1761). 
Context Sensitive Links 
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more options 
Author(s): Nguyen VK, Delverdier M, Jacquiet P, Amardeilh MF, Dorchies P 
Source: REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE Volume: 149 Issue: 12 Pages: 1109-
1113 Published: DEC 1998 
Times Cited: 1 References: 18 Citation MapCitation Map 
Abstract: Ki-67 proliferation associated nuclear epitope has been identified in epithelial 
cells of nasal cavities and frontal sinuses of sheep and goats naturally infected (6+6) or 
not (6+6) by Oestrus ovis larvae, It appeared that infection induces a cell proliferation, 
The numbers of epithelial cells stained par MIB-1 antibody indicating the presence of Ki-
67 epitope are globally multiplied by two in infected sheep whatever the site (p < 0.05). 
For goats the increases are less important : 45 % for nasal septum, 38 % for turbinates 
and 40.7 % for frontal sinuses, The differences between infected and non infected are not 



significant except for the nasal septum (p < 0.05). This weaker reaction in goat than in 
sheep has already been observed for mast-cells and eosinophils. 
Document Type: Article 
Language: French 
Author Keywords: Oestrus ovis; Ki-67; sheep; goat 
KeyWords Plus: ESTRUS-OVIS; MONOCLONAL-ANTIBODY; FRANCE; LARVAE 
Reprint Address: Dorchies, P (reprint author), Ecole Natl Vet, UA INRA Physiopathol 
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'LABNOTE', a laboratory notebook system designed for academic genomics groups 
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Author(s): Imbert MC, Nguyen VK, Granjeaud S, Nguyen C, Jordan BR 
Source: NUCLEIC ACIDS RESEARCH Volume: 27 Issue: 2 Pages: 601-607 Published: 
JAN 15 1999 
Times Cited: 10 References: 11 Citation MapCitation Map 
Abstract: We have developed a relational laboratory database system, adapted to the daily 
book-keeping needs of laboratories that must keep track of information acquired on 
hundreds or thousands of clones in an effective and user-friendly fashion. Data, whether 
final or related to experiments in progress, can be accessed in many different ways, e.g. 
by clone name, by gene, by experiment or through DNA sequence. Updating, import and 
export of results is made easier by specially developed tools. This system, in network 
version, serves several groups in our Institute and lover the Internet) elsewhere, and is 
instrumental in collaborative studies based on expression profiling. It can be used in 
many similar situations involving progressive accumulation of information on sets of 
clones or related objects. 
Document Type: Article 
Language: English 
KeyWords Plus: EXPRESSION; HYBRIDIZATION; GENES; IMAGE 
Reprint Address: Jordan, BR (reprint author), CNRS Marseille Luminy, INSERM, Ctr 
Immunol, ICIM,TAGC Grp, Case 906, F-13288 Marseille 9, France 
Addresses: 
1. CNRS Marseille Luminy, INSERM, Ctr Immunol, ICIM,TAGC Grp, F-13288 
Marseille 9, France 
2. IPC, Ctr Therapie Gen, F-13273 Marseille, France 
E-mail Addresses: jordan@ciml.univ-mrs.fr 
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Tháng Tám 31, 2010 lúc 11:14 sáng  

Trần Diệp Tuấn có tổng cộng 20 bài ISI, đã được vinh danh trong đây: 
http://giaosudom.wordpress.com/vi%e1%bb%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/ 

Trích: 

chim_nhon đã nói 
Tháng Tám 20, 2010 lúc 2:23 sáng 

@BSL: Hic…, bác đã tra rồi thì ghi hết lên đây để tôi kiểm tra, đỡ mất công. Tìm ứng 
viên này toát mồ hôi. 

- Tôi tìm được ứng viên đứng tên trong 20 bài ISI, trong đó 8 bài fist author. 

- Ghi nhận ứng viên có 1 bài là first author, là tạp chí tốt: 
For 2009, the journal PAIN has an Impact Factor of 5.371. 
ANESTHESIOLOGY 25 1 Q1 
CLINICAL NEUROLOGY 167 16 Q1 
NEUROSCIENCES 230 34 Q1 

- Tiêu chuẩn: có ít hơn 1/2 ISI papers xếp áp chót bảng xếp hạng của chuyên ngành hẹp 
==> passed. 

- Ứng viên đã từng có affiliation: 
Department of Neurology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48105, USA 
Neurology Research Laboratory, VA Medical Center, 2215 Fuller Road, Ann Arbor, MI 
48105, USA 
Department of Pediatrics, University of Medicine and Pharmacy of Ho Chi Minh City, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Department of Integrative Physiology, National Institute for Physiological Sciences, 
Myodaiji, Okazaki 444-8585, Japan 
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan 
Univ Tokyo, Fac Med, Dept Pediat, Bunkyo Ku, Tokyo 1138655, Japan 

==> Ứng viên thoả mãn yêu cầu được vinh danh trong Viện Vinh Danh Nhà Khoa Học 
Việt Nam. 
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OR METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES OR PHARMACOLOGY & 
PHARMACY OR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY OR MICROBIOLOGY 
OR TOXICOLOGY OR NUTRITION & DIETETICS OR OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY OR ANATOMY & MORPHOLOGY OR OPHTHALMOLOGY OR 
PLANT SCIENCES OR DERMATOLOGY OR PEDIATRICS OR PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH OR PHYSIOLOGY OR 
BIODIVERSITY & CONSERVATION OR RESEARCH & EXPERIMENTAL 
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Trả lời  

6. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 31, 2010 lúc 11:20 sáng  

Bà Châu Ngọc Hoa: ISI = 0: 
Ông Lê Văn Chánh mới là thạc sĩ nên xin miễn tìm hiểu. 
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	/
	Comments and faves


	GS rất dỏm Nguyễn Cảnh Toàn
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