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Abstract: Background: Mannans are key components of lignocellulose present in the 
hemicellulosic fraction of plant primary cell walls. Mannan endo-1,4-beta-mannosidases (1,4-
beta-D-mannanases) catalyze the random hydrolysis of beta-1,4-mannosidic linkages in the main 
chain of beta-mannans. Biodegradation of beta-mannans by the action of thermostable mannan 
endo-1,4-beta-mannosidase offers significant technical advantages in biotechnological industrial 
applications, i.e. delignification of kraft pulps or the pretreatment of lignocellulosic biomass rich 
in mannan for the production of second generation biofuels, as well as for applications in oil and 
gas well stimulation, extraction of vegetable oils and coffee beans, and the production of value-
added products such as prebiotic manno-oligosaccharides (MOS). 

Results: A gene encoding mannan endo-1,4-beta-mannosidase or 1,4-beta-D-mannan 
mannanohydrolase (E.C. 3.2.1.78), commonly termed beta-mannanase, from Aspergillus niger 
BK01, which belongs to glycosyl hydrolase family 5 (GH5), was cloned and successfully 
expressed heterologously (up to 243 mu g of active recombinant protein per mL) in Pichia 
pastoris. The enzyme was secreted by P. pastoris and could be collected from the culture 
supernatant. The purified enzyme appeared glycosylated as a single band on SDS-PAGE with a 
molecular mass of approximately 53 kDa. The recombinant beta-mannanase is highly 
thermostable with a half-life time of approximately 56 h at 70 degrees C and pH 4.0. The optimal 
temperature (10-min assay) and pH value for activity are 80 degrees C and pH 4.5, respectively. 
The enzyme is not only active towards structurally different mannans but also exhibits low 
activity towards birchwood xylan. Apparent K-m values of the enzyme for konjac glucomannan 
(low viscosity), locust bean gum galactomannan, carob galactomannan (low viscosity), and 1,4-
beta-D-mannan (from carob) are 0.6 mg mL(-1), 2.0 mg mL(-1), 2.2 mg mL(-1) and 1.5 mg 
mL(-1), respectively, while the k(cat) values for these substrates are 215 s(-1), 330 s(-1), 292 s(-
1) and 148 s(-1), respectively. Judged from the specificity constants k(cat)/K-m, glucomannan is 
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the preferred substrate of the A. niger beta-mannanase. Analysis by thin layer chromatography 
showed that the main product from enzymatic hydrolysis of locust bean gum is mannobiose, with 
only low amounts of mannotriose and higher manno-oligosaccharides formed. 

Conclusion: This study is the first report on the cloning and expression of a thermostable mannan 
endo-1,4-beta-mannosidase from A. niger in Pichia pastoris. The efficient expression and ease of 
purification will significantly decrease the production costs of this enzyme. Taking advantage of 
its acidic pH optimum and high thermostability, this recombinant beta-mannanase will be 
valuable in various biotechnological applications. 
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Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 5, 2010 lúc 11:30 chiều và tập tin được lưu ở GS dỏm, 
Hội đồng học hàm, Volume 2. 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.  

7 phản hồi tới “GS dỏm cấp 1 Đặng Thị Thu – ĐHBK Hà Nội – “GS.TS” – Phó 
Viện Trưởng – UVHĐHH ngành Sinh học” 

1. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:55 sáng  

Có một bài ISI nhưng không là MA hay CA thì chưa nói lên điều gì. GS thế đó sao? 

Trả lời  

2. Phuong Anh đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 2:55 sáng  

Gui inhanha, 

Có nhầm lẫn trong thông tin bạn đăng tải đấy! Vì thế làm cho tôi thấy thông tin của bạn 
đã publish còn chưa được search kỹ càng, toàn diện, và chính xác. 
Mỗi quốc gia có một bộ tiêu chuẩn để đánh giá, ghi danh những nhà khoa học của mình 
cho phù hợp. Đánh giá theo tiêu chuẩn ngoài là quan trọng song không phải là để phủ 
nhận những cố gắng của các nhà khoa học, giảng viên trong nước. Hơi chủ quan, song tôi 
cho rằng phần nhiều các bạn dành thời gian để kiểm tra dữ liệu, CV của các GS,PGS còn 
chưa thực sự va vấp với thực tiễn nghiên cứu và đào tạo trong nước. Đơn cử để minh 
chứng. Muốn publish một bài báo tốt trên tạp chí có uy tín, bên cạnh trình độ chất xám, 
cần có kinh phí đầu tư nghiên cứu, và cần có kinh phí để công bố bài báo (với tạp chí 
Microbial Cell Fact. cũng phải cỡ 1600 USD, một bài báo trên tạp chí được Hội đồng GS 
Việt Nam công nhận cũng phải mất 500 ngàn VND). Với mức bồi dưỡng cho một GS tại 
trường ĐH khoảng 40000 VND/giờ dạy cho SV ĐH, 70000VND/giờ dạy sau đại học, 
tổng thu nhập không quá 8 triệu VND (với điều kiện phải hoàn thành ít nhất 400 giờ dạy 
một năm), không được nhà trường, đề tài hỗ trợ kinh phí công bố bài báo thật khó có GS 
nghèo nào có khả năng publish. Vì vậy, đánh giá qua chỉ số ISI các bạn sử dụng cũng chỉ 
là một trong những tiêu chí cần nhưng chưa đủ. 
Danh hiệu GS đúng nghĩa được dành cho những người tham gia đào tạo Đại học và Sau 
đại học. Chỉ đánh giá qua ISI sẽ khá thiệt thòi cho những GSdành nhiều công sức đào tạo 
học trò. Công sức giảng dạy và đào tạo, chắp cánh cho thế hệ sau phát triển, của lớp tiến 
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bối cần được ghi nhận. Vì vậy, bên cạnh dựa vào chỉ số ISI, blog cũng nên tham chiếu 
thực tiễn trong nước và công bố cả những tiêu chuẩn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, 
nơi công nhận và vinh danh các nhà khoa học tiền bối trên! 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 13, 2010 lúc 12:06 chiều  

Gửi bác Phuong Anh! 

JIPV cảm ơn bác đã gửi ý kiến đến Editor inhainha. Tuy nhiên, JIPV đã nhận 
đăng bài của Editor inhainha nên cũng có trách nhiệm giải trình Độc giả. 

Về những vấn đề bác nêu, JIPV đã nói nhiều lần. Bác vui lòng đọc thêm trong 
JIPV. Nhận xét chung: bác còn thiếu thông tin. Tuy nhiên JIPV sẽ trích phản biện 
của bác và trả lời chung trong Viện thông tin. Xin bác vui lòng theo dõi. 

Những chi tiết quan trọng mà JIPV lưu ý bác:  

* JIPV không dùng tiên chuẩn quốc tế để xét dỏm, JIPV chỉ xét trình độ “có thể 
làm khoa học nghiêm túc” của GS, PGS. Lấy 1/10 chuẩn quốc tế để áp dụng cho 
VN thì không biết bao nhiều GS, PGS của ta đủ chuẩn, nói gì tiêu chuẩn quốc tế. 
JIPV mong bác tìm hiểu vấn đề cẩn thận hơn. 

* Ngoài những tạp chí thu tiền khi đăng bài thì có hàng ngàn tạp chí free, ví dụ 
như tạp chí của Elsevier và Springer. 

* Khó khăn lương bổng thì bác vui lòng xem thông tin ở Viện vinh danh Nhà 
khoa học. http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-
khoa-h%E1%BB%8Dc/ 

* Đào tạo học trò nên không nghiên cứu: bác hiểu vấn đề không đúng. Chất lượng 
học trò quan trọng hơn số lượng có bằng cấp. Để có chất lượng thì người đạo tạo 
phải có khả năng làm khoa học nghiêm túc. 

Đôi dòng với bác. JIPV chưa phân tích hết những ý bác nêu. 

Chúc bác vui, 

JIPV 

Ps: Bác chịu khó đọc thêm thông tin nhiều nơi trong JIPV. Hy vọng bác sẽ có cái 
nhìn rõ ràng hơn. 
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Trả lời  

3. Kim To đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:35 chiều  

Giáo sư suy nghĩ như thế nào về thực trạng khoa học của đất nước hiện nay, trên cơ sở 
những gì mà giáo sư thu lượm được?  

Về vật lý ( và trong một chừng mực nào về toán ), hai ngành mà tôi tương đối được nhiều 
thông tin, xin có vài nhận xét như sau :  

1. Trình độ đội ngũ thầy giảng dạy ở hai trường Đại học Quốc gia không được đồng đều, 
nhiều tri thức không được cập nhật. Có lẽ trong quá khứ có nhiều bất cập trong sự đào tạo 
đội ngũ trên, một số anh chị em giảng viên không có điều kiện theo rõi sự bíến chuyển 
trong ngành, không đủ vốn ngoại ngữ để học hỏi thêm qua sách báo ngoại quốc tiên tiến. 
Sách giáo khoa và tạp chí quốc tế đã hạn chế, lại ít được tham khảo. Lương thiếu thốn, cơ 
chế quản lý dựa trên thâm niên không khuyến khích người trẻ năng động, anh chị em phải 
dạy nhiều giờ hơn các đồng nghiệp ngoại quốc. Thí dụ ở Pháp, giáo sư (professeur) dạy 
có khoảng 130 giờ/năm học, giảng sư (maitre de conférences) khoảng 190 giờ/năm học, 
nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là dành thời gian để nghiên cứu khoa học. Chất lượng 
của nghiên cứu được đánh giá khách quan qua công trình được trích dẫn nhiều lần, được 
nhận đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế có impact factor cao, có hệ thống bình duyệt 
nghiêm túc, khắt khe hai ba lần phản biện. Chính vì thế mà giảng viên đại học ở Pháp 
được gọi là nhà giảng dạy-nghiên cứu (enseignant-chercheur). Tuy vậy tôi ngạc nhiên và 
khâm phục một số anh chị em trong nước đã có những cố gắng rất lớn để đạt được trình 
độ cao tiêu chuẩn quốc tế, chẳng thua kém ai. 

2. Vấn đề chính theo tôi hiểu là sự nghiệp nghiên cứu khoa học chưa được đặt đúng mức 
ở các trường đại học nước ta. Có nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, học hỏi không ngừng 
trong lãnh vực chuyên môn biến chuyển nhanh chóng, thì mới có trình độ cao để giảng 
dạy tốt và đào tạo bài bản những tinh hoa sau này cho xứ sở.  

3. Sự liên kết giữa Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (VAST) với các 
đại học hãy còn thưa thớt cục bộ, trong khi ở các nước tiên tiến đó là chuyện thường 
xuyên mật thiết. Ngay cả ở VAST, trình độ chuyên môn của các nghiên cứu viên cũng 
không đồng đều, cơ chế thâm niên dễ làm nản lòng những tài năng trẻ. Thống kê và 
những bài viết tâm huyết của GS Phạm Duy Hiển (Bằng chứng và lý giải, nxb Trẻ & Tia 
sáng, 2007) cho ta thấy thực trạng của các công trình khoa học được nhận đăng trên các 
tạp chí quốc tế quá ư ít ỏi.  

4. Tiềm năng nhân lực của nền khoa học nước ta rất lớn, nhưng chưa được khai thác đúng 
mức, có lẽ vì cơ chế và quản lý xơ cứng. Nhiều người xuất sắc, tâm huyết, nghiêm túc 
không được đối xử xứng đáng và tận dụng. Cũng những con người như thế nếu ở trong 
môi trường thuận lợi của các nước khoa học công nghệ tân tiến, họ rất có thể phát huy 
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được hết tài năng và nắm giữ được những vị trí tốt ở những cơ quan nghiên cứu và giảng 
dạy đại học tầm cỡ cao quốc tế.  

Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Nguyễn Thiện 
Nhân có phát biểu: đến 2020 Việt Nam sẽ xây dựng được một trường đại học lọt vào top 
200 trường đại học thế giới. Theo ý kiến cá nhân của giáo sư, để đạt được mục tiêu trên 
chúng ta phải làm gì ?  

Chưa có sự đồng thuận về các tiêu chí phổ quát để xếp hạng các đại học trên thế giới, vậy 
tôi hiểu câu hỏi về xây dựng được một đại học lọt vào top 200 là theo tiêu chí của trường 
Đại học Giao thông Thượng Hải. Tưởng không cần nhắc lại đây, đã có những bài viết và 
đề xướng tâm huyết của nhiều người ở trong và ngoài nước (trên báo chí và mạng 
internet) để cải tiến và nâng cấp chất lượng đại học nước ta cho trước hết đạt tới trình độ 
các nước trong vùng (Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore,Thái Lan), rồi dần dần đến tầm cỡ 
cao quốc tế. Chỉ xin nhắc lại vài ý kiến cá nhân đã viết trên mạng:  

1. Sự quyết tâm của những người trách nhiệm chính trị để đổi mới tư duy và cơ chế của 
nền đại học, bất chấp cản trở tinh vi của những quyền lực bảo thủ ở khâu quản lý.  

2. Đào tạo một đội ngũ mới giảng dạy đại học chất lượng cao bằng cách chọn lọc công 
bằng, trong sáng những ứng viên cử nhân ưu tú, giỏi ngoại ngữ để gửi đến các nước khoa 
học tiền tiến soạn bằng cấp tiến sĩ và trưởng thành sau hai, ba năm hậu tiến sĩ (postdoc). 
Thời gian đào tạo này phải ít nhất năm, bảy năm. Có bằng tiến sĩ trình độ quốc tế chỉ là 
điều kiện cần nhưng chưa đủ, phải phấn đấu vượt lên nữa để đạt tới mức sáng tạo độc lập, 
chín chắn, cạnh tranh nổi với đồng nghiệp năm châu. Sau đó chọn lọc trong những tiến sĩ 
tiền phong ấy – những người sau vài năm postdoc đã thành công lấy được một chỗ đứng 
dưới bóng mặt trời ở ngoại quốc – bảo đảm cho họ khi về nước có điều kiện và cơ chế 
hợp tình hợp lý để góp phần đắc lực xây dựng một đại học hoa tiêu, trong đó thành tích 
nghiên cứu qua các công trình được nhận đăng trên các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu 
quốc tế có impact factor cao (và được trích dẫn nhiều) đóng vai trò tiên quyết.  

3. Xây dựng một cơ chế để mời đón (hay tranh thủ sự hợp tác lâu dài) những chuyên gia 
cao cấp người Việt ở nước ngoài đang nắm giữ những vị trí cao trong những cơ quan 
nghiên cứu và đại học các nước tiên tiến. Đội ngũ các thầy giảng dạy-nghiên cứu của 
trường này chủ yếu đến từ hai thành phần (2) và (3), bổ sung thêm bởi những nhà nghiên 
cứu hàng đầu (có nhiều công trình xuất sắc đăng trên các tạp chí quốc tế) của Viện Khoa 
học và Công nghệ Quốc gia. Họ sẽ là động cơ cho sự cải thiện chất lượng mang tính nhảy 
vọt cho nền đại học nước nhà đang có nguy cơ tụt hậu.  

4. Sự tự chủ về quản lý, ngân quỹ và không gian học tập nghiên cứu của trường đại học 
hoa tiêu ấy phải được bảo đảm. Giao khoán cho trường sứ mạng cao cả ấy để xứng đáng 
với sinh viên ta vốn hiếu học, cầu tiến, và trường phải chịu trách nhiệm với nhà nước 
trong một hạn kỳ nhất định. Thời gian 13 năm đặt ra trong câu hỏi 2 có thực tế không, 
chẳng ai biết rõ, nhưng xây dựng một trường hoa tiêu mới có lẽ dễ thực thi hơn là chắp vá 
những cái cũ với tất cả nhiêu khê. Quan trọng không kém là biết người biết mình, biết 
hạn chế trong một số bộ môn học tập-nghiên cứu sao cho tương ứng với nội lực, hoà hợp 



với chương trình phát triển chung của nền kinh tế và đại học nước nhà. Cần khuyến khích 
sự thi đua lành mạnh – trong một khung pháp lý công bằng, nghiêm túc, đồng thuận – 
giữa trường này với những trường công hay tư lập đã có hay đang thành lập.  

Vừa rồi Bộ KHCN có bàn về vấn đề nghiệm thu các đề tài khoa học và có nhiều ý kiến 
khác nhau. GS Hoàng Tụy cho rằng đã nghiên cứu khoa học cơ bản thì phải có công bố 
quốc tế. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác lại nói trong hoàn cảnh hiện tại ở Việt Nam 
chưa thể làm như thế được. Ý kiến nào giáo sư cho là đúng?  

Tôi hoàn toàn đồng ý với GS Hoàng Tụy.  

Đối với những ngành mà hoạt động nghiên cứu cơ bản còn thấp như vật lý địa cầu, môi 
trường, rất khó có thể có công bố quốc tế. Như vậy có nên tiến hành nghiên cứu cơ bản 
không?  

Tôi nghĩ nghiên cứu cơ bản hay ứng dụng, nếu đạt được chất lượng cao đều có thể công 
bố trên các tạp chí quốc tế. Toán và vật lý lý thuyết là hai nghiên cứu thuần cơ bản, ấy thế 
mà Việt Nam lấy được một chỗ đứng khá nổi trong khu vực châu Á và không quá kém 
cỏi trên trường quốc tế.  

Giáo sư có thể cho biết cụ thể ranh giới giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng 
trên thế giới hiện nay như thế nào?  

Cụ thể theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, ranh giới giữa cơ bản và ứng dụng rất đan chen 
liên thông trên thế giới hiện nay, đặc biệt ở khoa học công nghệ nanô liên ngành lý-hoá-
sinh, sinh hoá học y dược, sản xuất và tiết kiệm năng lượng, toán tài chính kinh tế.  

Theo đánh giá chủ quan của giáo sư thì mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu ứng dụng ở Việt Nam ra sao? Nhà nước nên ưu tiên chú trọng đầu tư cho lãnh vực 
trọng điểm nào cho tương lai?  

Tôi có cảm tưởng là mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng ở VAST khá năng 
động. Nhà nước nên ưu tiên chú trọng đầu tư cho những lĩnh vực nâng cao chất lượng đời 
sống nhân dân ta như môi trường trong sạch, nước, khai thác năng lượng mặt trời đầy rẫy 
ở nước ta, y dược thảo mộc, xây cất, vận tải, phần mềm công nghệ thông tuyền tin.  

Tầm nhìn phát triển khoa học công nghệ ở nước ta trong tương lai có nên đi theo mô hình 
của một số nước đi trước như Nhật, Hàn Quốc, Singapore… hay chúng ta phải vạch ra 
con đường riêng?  

Học hỏi những kinh nghiệm phát triển của các nước không khác ta lắm cách đây ba bốn 
chục năm như Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan là điều rất quan trọng, nhưng cũng 
cần có một chính sách đặc thù phù hợp với thực lực, tiềm năng, bản sắc của dân tộc ta.  



(Giáo sư Phạm Xuân Yêm nguyên là Giám đốc Nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia 
Nghiên cứu Khoa học Pháp, ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Pierre et Marie Curie, 
Paris.) 

Trả lời  

o giaosudom đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 8:12 chiều  

JIPV@: Lần sau đề nghị bác thêm link khi giới thiệu bài viết ở những nơi 
khác. Thanks. 

Trả lời  

4. Kim To đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 4:22 sáng  

“Việc tạo ra các nhà khoa học tầm quốc tế trong hoàn cảnh VN hiện tại là rất khó (trừ khi 
có những thay đổi lớn nhưng cũng phải đến nhiều năm sau mới có một thế hệ đông đảo 
các nhà khoa học tầm quốc tế). Vì thế, những người làm việc trong điều kiện như hiện 
nay mà vẫn đạt được tầm quốc tế có thể phong là “anh hùng”, bởi họ phải có tư chất và 
cố gắng hơn nhiều so với các đồng nghiệp ở nước ngoài” (GS toán học Nguyễn Tiến 
Dũng, ĐH Toulouse (Pháp)) 
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201035/20100824231851.aspx 

Trả lời  

o giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 25, 2010 lúc 8:03 sáng  

So, what do you imply in this topic? 

Trả lời  
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Author(s): Soejarto DD, Gyllenhaal C, Regalado JC, et al. 
Source: PHARMACEUTICAL BIOLOGY Volume: 37 Pages: 100-113 Supplement: Suppl. S 
Published: 1999 
Times Cited: 26 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
2. Title: A revision of the Indochinese-Malesian genus Strophioblachia (Euphorbiaceae) 
Author(s): Thin NN, Duc VH, van Welzen PC 
Source: BLUMEA Volume: 43 Issue: 2 Pages: 479-487 Published: 1998 
Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
3. Title: Diversity of the flora of Fan si Pan, the highest mountain in Vietnam 
Author(s): Thin NN, Harder DK 
Source: ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN Volume: 83 Issue: 3 Pages: 
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Times Cited: 1 
ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker 
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Times Cited: 0 
Originally posted 5 weeks ago. ( permalink | edit | delete ) 
editor.giaosudom1 edited this topic 2 weeks ago.  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 5, 2010 lúc 11:49 chiều và tập tin được lưu ở GS dỏm, 
Hội đồng học hàm, Volume 2. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 
2.0 dòng thông tin. Bạn có thể bỏ qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

5 phản hồi tới “GS dỏm cấp 4 Nguyễn Nghĩa Thìn – ĐHKHTN Hà Nội – 
“GS.TSKH”- UVHĐHH ngành Sinh học” 

1. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:57 sáng  

So ra thì bác này khá trong nhóm ở đây, có bài độc lập, MA nữa. Nhưng như thế thì cũng 
quá yếu đối với một GS. 

Trả lời  

2. yhocvietnamngaynay đã nói 

Tháng Tám 7, 2010 lúc 5:49 chiều  
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Tôi đề cử và xin xem xét một số chức danh sau tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW: 
1- PGS.TS Phan Lê Thanh Hương – chuyên ngành: Vi sinh Y học; phó chủ nhiệm khoa 
Vi Khuẩn 
2- PGS.TS Nguyễn Anh Dũng – chuyên ngành: Dịch tễ học; trưởng khoa Chỉ đạo tuyến 
3-PGS.TS Nguyễn Thu Yến – chuyên ngành: Dịch tễ học: Trưởng khoa Dịch tễ 
4-PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Thanh – chuyên ngành: Vi rút Y học; phó chủ nhiệm khoa 
Vi rút 
5-PGS.TS Nguyễn Bình Minh – chuyên ngành: Vi sinh y học, trưởng khoa Vi khuẩn 
Còn nhiều vị GS và PGS nữa tôi không chắc chắn, nhưng theo tôi được biết các vị PGS 
trên hầu hết đều không có bài báo nào đăng ISI 

Trả lời  

3. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 7, 2010 lúc 6:09 chiều  

@yhocvietnamngaynay: 
Before submitting your papers, you must be an editor of JIPV. 
Please refer this link to know how to become an editor of JIPV. 

After becoming an editor, you can submit your papers in the submission room. Follow 
carefully this link to know how a paper can be accepted 
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623555175538/ 

Trả lời  

4. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 7, 2010 lúc 6:36 chiều  

Please refer this link to know how to become an editor of JIPV. 
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/ 

Trả lời  

5. Nguyễn Lân Hòa đã nói 

Tháng Tám 16, 2010 lúc 1:16 chiều  

Ông Thìn tính tình hiền lành, phúc hậu. Tuy nhiên năng lực chuyên môn quá non. 

Trả lời  

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/?replytocom=39#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-40�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/?replytocom=40#respond�
http://giaosudom4.wordpress.com/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-41�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-260�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/nguy%e1%bb%85n-nghia-thin-dhkhtn-ha-n%e1%bb%99i-gs-tskh-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/?replytocom=260#respond�


PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh – “PGS.TS” – Hiệu 
trưởng ĐH Y Hà Nội 
Đăng bởi giaosudom3 on Tháng Tám 6, 2010 

 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-hinh/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-hinh/�
http://giaosudom3.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/4808022751_6280614675_b1.jpg�


 

* Danh dỏm: PGS.TS   

* Công bố ISI: 3 (2010-07-19, TOP but not MA nor CA) 

* Danh thật: PGS dỏm cấp 3 

* Submitted by Editor Anti-In-Prof 

* Reviewed by 2nd Managing Editor 

* Recommended by 1st Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

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

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

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

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

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

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

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

Anti-In-Prof says: 

Tôi xin đề cử PGS dỏm: 
Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Hinh 

- Chuyên môn: Y Khoa 

- 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.: 

http://www.flickr.com/photos/50186219@N06/�
http://www.flickr.com/photos/50186219@N06/�
http://www.flickr.com/photos/50186219@N06/�


- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Hiệu trưởng ĐH Y KHOA HÀ NỘI 
- 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,…): 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
daihocyhn@hmu.edu.vn 
Ảnh ở đây: 
www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1139 

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

JIPV@: under review  

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

2nd ME@: ISI = 1 +1+1 = 3, 2 TOP 10. Let the Board decide, since the candidate is not the 
MA of these TOPs. I have no idea. 

Amniotic fluid index measurements in normal pregnancy after 28 gestational weeks 

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for 
additional information 
more options 
Author(s): Hinh ND, Ladinsky JL 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 91 
Issue: 2 Pages: 132-136 Published: NOV 2005 
Times Cited: 5 References: 17 Citation MapCitation Map 

Comparison of vaginal and sublingual misoprostol for second trimester abortion: randomized 
controlled equivalence trial 

ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for additional information 
more options 
Author(s): von Hertzen H (von Hertzen, Helena)1, Piaggio G (Piaggio, Gilda)1, Wojdyla D 
(Wojdyla, Daniel)2, Huong NTM (Huong, Nguyen Thi My)1, Marions L (Marions, Lena)3, 
Okoev G (Okoev, Georgy)4, Khomassuridze A (Khomassuridze, Archil)5, Kereszturi A 
(Kereszturi, Attila)6, Mittal S (Mittal, Suneeta)7, Nair R (Nair, Rajasekharan)8, Daver R (Daver, 
Rekha)9,10, Pretnar-Darovec A (Pretnar-Darovec, Alenka)11, Dickson K (Dickson, Kim)12, 
Hinh ND (Hinh, Nguyen Duc)13, Bao NH (Nguyen Huy Bao)14, Tuyet HTD (Hoang Thi Diem 
Tuyet)15, Peregoudov A (Alexandre Peregoudov)1 

http://www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1139�


Group Author(s): WHO Res Grp Post Ovulatory Methods 
Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 24 Issue: 1 Pages: 106-112 Published: JAN 2009 
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map 

Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and 
perinatal health 2007-08 

View full text from the publisher ulrichsweb.com (TM) from R.R. Bowker Go to NCBI for 
additional information 
more options 
Author(s): Lumbiganon P (Lumbiganon, Pisake)2, Laopaiboon M (Laopaiboon, Malinee)3, 
Gulmezoglu AM (Guelmezoglu, A. Metin)1, Souza JP (Souza, Joao Paulo), Taneepanichskul S 
(Taneepanichskul, Surasak)4, Pang RY (Pang Ruyan)5, Attygalle DE (Attygalle, Deepika 
Eranjanie)6, Shrestha N (Shrestha, Naveen)7, Mori R (Mori, Rintaro)8, Hinh ND (Hinh, Nguyen 
Duc)9, Bang HT (Bang, Hoang Thi)10, Rathavy T (Rathavy, Tung)11, Kang CY (Kang 
Chuyun)5, Cheang K (Cheang, Kannitha)12, Festin M (Festin, Mario)13, Udomprasertgul V 
(Udomprasertgul, Venus)4, Germar MJV (Germar, Maria Julieta V.)13, Gao YQ (Gao Yanqiu)5, 
Roy M (Roy, Malabika)14, Carroli G (Carroli, Guillermo)15, Ba-Thike K (Ba-Thike, Katherine), 
Filatova E (Filatova, Ekaterina), Villar J (Villar, Jose) 
Group Author(s): World Hlth Org Global Survey 
Source: LANCET Volume: 375 Issue: 9713 Pages: 490-499 Published: FEB 6 2010 
Times Cited: 3 References: 15 Citation MapCitation Map 
+++++++++++++++++++ 

Welcome and Main Menu Help 2009 JCR Science Edition 
Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories OBSTETRICS & GYNECOLOGY View Category Summary 
List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 70) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 | 4 ] Next 
Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page 
Page 1 of 4 
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 HUM REPROD UPDATE 1355-4786 4121 7.042 8.261 1.289 45 6.0 0.01210 2.406 
2 OBSTET GYNECOL 0029-7844 23769 4.357 4.735 0.871 326 8.7 0.05860 1.616 
3 FERTIL STERIL 0015-0282 24036 3.970 3.961 0.654 712 7.2 0.04733 0.932 
4 HUM REPROD 0268-1161 23668 3.859 3.969 0.772 381 7.3 0.04713 0.979 
5 GYNECOL ONCOL 0090-8258 17567 3.733 3.402 1.043 371 6.1 0.04152 0.814 
6 BJOG-INT J OBSTET GY 1470-0328 11368 3.437 3.106 0.944 233 8.8 0.02656 1.011 
7 AM J OBSTET GYNECOL 0002-9378 32468 3.278 3.519 0.606 454 9.8 0.06545 1.117 
8 ULTRASOUND OBST GYN 0960-7692 6609 3.154 2.963 0.764 208 6.1 0.01670 0.767 
9 OBSTET GYNECOL SURV 0029-7828 1997 3.097 3.109 0.071 56 9.2 0.00365 0.950 
10 MENOPAUSE 1072-3714 2746 3.082 3.516 0.967 151 3.8 0.00909 0.812 

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

Journal Summary List 
Journal Title Changes 
Journals from: subject categories MEDICINE, GENERAL & INTERNAL View Category 
Summary List 
Sorted by: 
Journals 1 – 20 (of 132) 
First Page (Inactive) Previous 10 Pages (Inactive) Previous Page (Inactive) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
] Next Page Next 10 Pages (Inactive) Last Page 
Page 1 of 7 
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 NEW ENGL J MED 0028-4793 216752 47.050 51.410 14.557 352 7.5 0.67401 19.870 
2 LANCET 0140-6736 152843 30.758 29.443 10.211 280 8.5 0.38036 10.911 
3 JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 117090 28.899 27.753 7.038 234 7.9 0.33271 11.432 
4 ANN INTERN MED 0003-4819 45184 16.225 16.552 4.098 174 9.0 0.12046 6.777 
5 BRIT MED J 0959-535X 71175 13.660 11.284 5.116 345 9.4 0.15045 4.227 
6 PLOS MED 1549-1277 8425 13.050 14.023 3.468 94 3.0 0.07174 5.981 
7 ANNU REV MED 0066-4219 4257 9.940 10.609 2.556 36 7.3 0.01390 4.137 
8 ARCH INTERN MED 0003-9926 35977 9.813 9.828 2.650 203 7.4 0.11378 3.855 
9 CAN MED ASSOC J 0820-3946 10024 7.271 7.665 4.367 98 6.9 0.02933 2.693 



10 J INTERN MED 0954-6820 7470 5.942 5.882 1.448 105 6.1 0.02634 2.094 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1st ME@: The candidate is not the main author of those papers. So I recommend this case 
to be published in JIPV. Accept (updated 2010-07-19). 

 



PGS rất dỏm Lê Quốc Hán – “PGS.TS” – ĐH Vinh – 
Trưởng BM – “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ” 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 6, 2010 

  

 

* Danh dỏm: PGS.TS   

* Công bố ISI: 0 (2010-07-19) 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor FactMaster 

* Recommended by 1st Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

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

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/4815075574_4a656593c9_b.jpg�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

FactMaster says: 

Xin tiếp tục đề cử một ứng viên đa tài PGS TS Lê Quốc Hán – Khoa Toán Trường ĐH 
Vinh! “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ” 
Địa chỉ: Đ. Phạm Kinh Vỹ – Khối 6 -Bến Thuỷ – TP. Vinh – T. Nghệ An 
- Tên đầy đủ: Lê Quốc Hán 

- Chuyên môn: PGS – TS 

- Chức danh: Tổ trưởng tổ Đại số 

- Công bố ISI: 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại): Tổ trưởng tổ Đại số – Hội viên hội nhà văn Việt Nam 

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

http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-1/�
http://giaosudom.wordpress.com/category/volume-2/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�
http://www.flickr.com/photos/49548326@N04/�


- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: Giải thưởng về Toán thì em không thấy. Có 
một giải thưởng người ở trên đỉnh Toán này là: Giải Hồ Xuân Hương của hội nhà văn 
Nghệ An 

- Các thông tin liên quan và ảnh: 
www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/HoSoCN/26/862/HoSo.htm 
baohatinh.vn/home/tin-phong-su/nguoi-leo-len-dinh-toan-va… 
vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2003/7/18539/ 
- Email liên hệ: webmaster@Vinhuni.edu.vn, Faculmath@vinhuni.edu.vn 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

JIPV@: under review 

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

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

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 6, 2010 lúc 12:21 sáng và tập tin được lưu ở PGS dỏm, 
Volume 2. Tagged: Lê Quốc Hán, PGS dỏm. 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.  

6 phản hồi tới “PGS rất dỏm Lê Quốc Hán – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Trưởng 
BM – “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ”” 

1. Thanh đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 7:27 sáng  

Nghe đồn vị này là một huyền thoại mà! 

Trả lời  

2. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:41 sáng  

JIPV đã được một giáo sư hàng đầu của thế giới ca ngợi. Xin chúc mừng! 

http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompetent-professors-in-
vietnam 

Trả lời  

http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/HoSoCN/26/862/HoSo.htm�
http://baohatinh.vn/home/tin-phong-su/nguoi-leo-len-dinh-toan-va-tho/1k49084.aspx�
http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2003/7/18539/�
http://vi.wordpress.com/tag/pgs-d%e1%bb%8fm/�
http://vi.wordpress.com/tag/volume-2/�
http://vi.wordpress.com/tag/le-qu%e1%bb%91c-han/�
http://vi.wordpress.com/tag/pgs-d%e1%bb%8fm/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/feed/�
http://www.vnu.edu.vn/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/comment-page-1/#comment-8�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/?replytocom=8#respond�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/comment-page-1/#comment-10�
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompetent-professors-in-vietnam�
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1044-journal-of-incompetent-professors-in-vietnam�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/le-qu%e1%bb%91c-han-pgs-ts-dh-vinh-tr%c6%b0%e1%bb%9fn-bm-ng%c6%b0%e1%bb%9di-leo-len-d%e1%bb%89nh-toan-va-th%c6%a1/?replytocom=10#respond�


3. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:43 sáng  

Trời! Bác blogger nổi tiếng này cũng quan tâm nữa 

http://bshohai.blogspot.com/2010/07/vai-dong-ve-trang-web-jibv.html 

Trả lời  

4. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:45 sáng  

Đề nghị lập một hòm thư góp ý chung chung, ví dụ như mấy links tôi giới thiệu vừa rồi 
thì chỉ những ai vào đây mới biết. Cám ơn nhiều. 

Trả lời  

5. giaosudom4 đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 12:58 chiều  

@Quan: Có ở đây này bác 
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/discuss/72157623572069288/ 

Trả lời  

6. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 1:15 chiều  

Cám ơn bác. 

Trả lời  
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PGS rất dỏm Ngô Đắc Chứng – “PGS.TS” – Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế – UVHĐHH ngành 
Sinh học 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 6, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS   

* Công bố ISI: 0 (2010-07-19) 

* Danh thật: PGS rất dỏm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 1st Managing Editor 

* Bài gửi của Editor: Đính kèm phía dưới. 

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

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

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/4808643330_ff9de64d6f.jpg�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

inhainha says: 

- Tên đầy đủ: Ngô Đắc Chứng 

- Chuyên môn: 

- Chức danh:PGS.TS. 

- Công bố ISI (số lượng, tên bài, thời gian thống kê): 
ISI = 0 

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

- Chức vụ (quá khứ và hiện tại):Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – 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 Sinh học 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

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


- 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,…): 
cadn.com.vn/News/Print.ca?id=33970 
www.dhsphue.edu.vn/dhsphue/view/index.php?opt=showmenu&am… 

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

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

JIPV@: under review  

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

1st ME@: ISI = 0 (updated 2010-07-19). Accept.  

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 6, 2010 lúc 12:07 sáng và tập tin được lưu ở Hội đồng 
học hàm, PGS dỏm, Trưởng - Phó Đại học, Volume 2. Tagged: Ngô Đắc Chứng, PGS dỏm. Bạn 
có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Bạn có thể bỏ 
qua phần còn lại và gửi phản hồi. Ping đã bị khóa.  

Có mộ phản hồi tới “PGS rất dỏm Ngô Đắc Chứng – “PGS.TS” – Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế – UVHĐHH ngành Sinh học” 

1. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:52 sáng  

Một UVHĐHH mà zero thì ông đáng giá khoa học người khác sao được? Nếu nhà nước 
cho các đại học tự chủ thì có khi hay hơn. Khi các đại học tự tuyển GS thì họ sẽ tự quyết: 
chọn dỏm hay giỏi. Nhìn vào đội ngũ giáo sư thì cũng có thể đánh giá trường đó thế nào. 
Trường dỏm sẽ ế dài dài,….., và cuối cùng phải chấp nhận chọn GS xịn thôi!!!!!!!!!!!!!!!! 

Trả lời  

 

http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=33970�
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http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/feed/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/comment-page-1/#comment-13�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/06/ngo-d%e1%ba%afc-ch%e1%bb%a9ng-pgs-ts-pho-hi%e1%bb%87u-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-dh-s%c6%b0-ph%e1%ba%a1m-hu%e1%ba%bf-uvhdhh-nganh-sinh-h%e1%bb%8dc/?replytocom=13#respond�


PGS rất dỏm và phản cảm Trương Gia Bình – ĐHQG Hà 
Nội – “PGS.TS” – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với 
trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏm 
Đăng bởi giaosudom on Tháng Tám 5, 2010 

 

* Danh dỏm: PGS.TS 

http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/tr%c6%b0%c6%a1ng-gia-binh-under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/tr%c6%b0%c6%a1ng-gia-binh-under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/05/tr%c6%b0%c6%a1ng-gia-binh-under-public-review/�
http://giaosudom.wordpress.com/�
http://giaosudom.files.wordpress.com/2010/08/noname16.jpg�


* Công bố ISI: 0 

* Danh thật: PGS rất dỏm và phản cảm 

* Submitted by Editor inhainha 

* Recommended by 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, Editors-in-Chief, Managing Editors, Editors 

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

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

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

Thông tin về 

Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam  

(Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV): 

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

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

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


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

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: Trương Gia Bình 

- Chuyên môn: Vật lý, toán 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): Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA), Trưởng 
Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐHQG HN), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập 
đoàn FPT 

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

- Ủy viên Hội đồng học hàm (?): 

- Các danh hiệu, giải thưởng, vinh danh: 

- Các thông tin liên quan (website, links của các bài báo ca tụng hoặc các tự ngôn, hình ảnh, đề 
tài dỏm, học trò dỏm,…): 

http://www.hsb.edu.vn/default.aspx?p=235&aid=8 

- Email liên hệ (cá nhân, tổ chức liên quan, càng nhiều càng khách quan): 
info@nghean-aptech.com vinasa@01hn.vnn.vn binh@fpt.com.vn bbt@most.gov.vn 
TrungNQ@fpt.net vnf-unesco@fpt.vn vaip@vnn.vn tapchibcvt@mic.gov.vn  ca@hca.org.vn 
info@hittc.org.vn  center@hp-aptech.edu.vn 

Đặc biệt ông này chịu trách nhiệm chính trong việc để ĐHQGHN bị (hoặc được?) trường Irvine 
Univ lừa: 

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

http://www.hsb.edu.vn/default.aspx?p=235&aid=8�
http://www.nguyenvantuan.net/education/3-edu/1031-chuyen-dong-troi-irvine-university-hop-tac-voi-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi�
http://www.nguyenvantuan.net/education/3-edu/1031-chuyen-dong-troi-irvine-university-hop-tac-voi-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi�


http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201007/Vu-tien-si-6-thang-DHQG-Ha-Noi-co-dinh-liu-925587/ 
http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=876 
http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1041-truong-dom-truong-that 

PS: đây là 1 trường hợp rất cá biệt, rất phản cảm, đề nghị JIPV xem xét gấp cho trường hợp này 

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

 

chim_nhon says: 

hehe, bác Trương Gia Bình là cựu con rể (đã ly hôn) của Đại tướng VNG, là người đã đặt ra “văn 
hoá FPT”, “FPT ca”, “đánh giá IQ” của các bác muốn vào làm ở FPT, vv… Rồi bác mua rẻ cả 
công ty (sau là tập đoàn) FPT khi được nhà nước thanh lý khi mới mở cửa. Nói chung là lắm trò 
lắm. 

Trước kia bác đánh giá người ta, nay người ta đánh giá bác bằng cơ sở khoa học, chuẩn quốc tế 
hẳn hoi, kể cũng hay! 

Bài viết này được đăng vào Tháng Tám 5, 2010 lúc 3:18 chiều và tập tin được lưu ở PGS - GS 
phản cảm, PGS dỏm, Volume 2. Tagged: gs dom, JIPV, tap chi gs dom, Trương Gia Bình. 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.  

12 phản hồi tới “PGS rất dỏm và phản cảm Trương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội – 
“PGS.TS” – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo 
bằng MBA dỏm” 

1. inhainha đã nói 

Tháng Tám 5, 2010 lúc 4:25 chiều  

@JIPV: Ở tiêu đề tạp chí em đề nghị bác sửa như sau: 
[b] 
Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV’s Blog 
Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV 
Volume 2 
Volume 1′s link: http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/ 
[/b] 

Ngoài ra, trong phần thông tin về tạp chí, cũng nên có địa chỉ của tổng hành dinh: 

headquarters’s link: http://www.flickr.com/groups/giaosudom/ 

http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201007/Vu-tien-si-6-thang-DHQG-Ha-Noi-co-dinh-liu-925587/�
http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=876�
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http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�
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http://vi.wordpress.com/tag/pgs-d%e1%bb%8fm/�
http://vi.wordpress.com/tag/volume-2/�
http://vi.wordpress.com/tag/gs-dom/�
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http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/�
http://www.flickr.com/groups/giaosudom/�
http://www.flickr.com/photos/49692155@N04/�


Nhận xét ban đầu của em là em thấy hình của ứng viên đưa lên wordpress hơi bé, chúng 
ta có thể thử ở blogspot xem có to hơn không? 

Trả lời  

2. Thanh đã nói 

Tháng Tám 5, 2010 lúc 4:26 chiều  

Ông Bình lấy PGS hồi nào và ở đâu thế? 

Trả lời  

3. inhainha đã nói 

Tháng Tám 5, 2010 lúc 4:31 chiều  

Blog của bác Hải cũng tốt nè bác, hình ảnh to đẹp, dễ nhìn 

Trả lời  

4. giaosudom đã nói 

Tháng Tám 5, 2010 lúc 4:45 chiều  

Đang revising. Cảm ơn inhainha. 

Trả lời  

5. Thanh đã nói 

Tháng Tám 5, 2010 lúc 5:08 chiều  

Thiệt tình pó tay. Ngay cả cái chuyên ngành ghi không xong thì PGS cái nỗi gì! Ngành 
Vật lý Toán gọi tắt là ngành Toán lý. Ông Bình được cái TS Toán lý thôi. Ông ghi TS 
Toán học và Vật lý thì hơi lố bịch, vì bọn trẻ sẽ hiểu ông này vừa TS Toán, vừa TS Vật 
lý. Pó tay. 

Trả lời  

6. Hoang My đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 7:30 sáng  
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Mang kinh nghiệm kinh doanh vào dạy cho SV là quá hay, nhưng ông lại tham gia “bán” 
bằng dỏm thì không biết ông đã kinh doanh như thế nào? Tư tưởng “lợi nhuận bằng mọi 
giá” sẽ giết chết nền giáo dục của đất nước. 

Trả lời  

7. Quan đã nói 

Tháng Tám 6, 2010 lúc 11:54 sáng  

Quá bất ngờ khi bác Bình là “PGS”. Bó tay.com! 

Qua đây mới thấy GS, PGS Việt Nam có vấn đề! 

Trả lời  

8. gsdom21 đã nói 

Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:37 chiều  

Nếu bác Bình được “tặng” danh hieu GS danh dự của 1 ĐH nào đó sẽ hợp lý hơn. Sức 
bác B thừa sức làm được cái đó, sao bác không làm mà lại “chạy” cái “PGS thật” để rồi 
được JIPV đánh giá bằng cơ sở khoa học là PGS dởm. 

Trả lời  

9. Nguyễn Nguyễn Nguyên đã nói 

Tháng Tám 20, 2010 lúc 7:19 sáng  

Chúng tôi biết Tr.G.Bình từ lâu, có thể nói gọn lại là một kẻ cơ hội trong mọi phương 
diện,một kẻ chạy cờ hiệu gặp thời, buôn tất cả mọi thứ, cũng gần gần với Lã Bất Vi… 

Trả lời  

10. thaydoi73 đã nói 

Tháng Chín 5, 2010 lúc 1:52 chiều  

Trương Gia Bình nổi tiếng trên truyền thông thì em rất biết, nhưng với thành tích khoa 
học như thế này mà ông ta vẫn được phong PGS đủ thấy bác này cơ hội như thế nào, em 
đã có lần trực tiếp được cảm nhận văn hóa FPT rồi đó là màn múa sexy rất nổi tiếng, và 
hay hơn là có một cán bộ cấp cao ngồi dự khán thế mới đau chứ… Theo em được biết thì 
FPT có mở các chi nhánh ở Nhật, Ấn độ, Mỹ ,nhưng có thành quả gì chưa sao ít thấy 
công bố nhỉ bác nào ở JIPV biết thồng tin ở các chi nhánh này thì cho em đường link nhé 
cảm ơn trước. 
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Trả lời  

11. Nghe đã nói 

Tháng Chín 6, 2010 lúc 4:57 sáng  

Bác T.G. Bình sắp được phong tặng GS XỊN của FPT univ. 

Trả lời  

12. hungke đã nói 

Tháng Chín 24, 2010 lúc 6:46 chiều  

Cái mặt vị này nhìn cũng đã thấy phản cảm rồi 

Trả lời  
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	GS dỏm cấp 1 Đặng Thị Thu
	UGS dỏm cấp 1 Đặng Thị Thu – ĐHBK Hà Nội – “GS.TS” – Phó Viện Trưởng – UVHĐHH ngành Sinh họcU
	UinhainhaU says:
	7 phản hồi tới “GS dỏm cấp 1 Đặng Thị Thu – ĐHBK Hà Nội – “GS.TS” – Phó Viện Trưởng – UVHĐHH ngành Sinh học”
	1. Quan đã nói
	2. Phuong Anh đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	3. Kim To đã nói
	o UgiaosudomU đã nói
	4. Kim To đã nói
	o Ugiaosudom4U đã nói


	GS dỏm cấp 4 Nguyễn Nghĩa Thìn
	UGS dỏm cấp 4 Nguyễn Nghĩa Thìn – ĐHKHTN Hà Nội – “GS.TSKH”- UVHĐHH ngành Sinh họcU
	UinhainhaU says:
	5 phản hồi tới “GS dỏm cấp 4 Nguyễn Nghĩa Thìn – ĐHKHTN Hà Nội – “GS.TSKH”- UVHĐHH ngành Sinh học”
	1. Quan đã nói
	2. yhocvietnamngaynay đã nói
	3. Ugiaosudom4U đã nói
	4. Ugiaosudom4U đã nói
	5. Nguyễn Lân Hòa đã nói


	PGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh
	UPGS dỏm cấp 3 Nguyễn Đức Hinh – “PGS.TS” – Hiệu trưởng ĐH Y Hà NộiU
	UAnti-In-ProfU says:


	PGS rất dỏm Lê Quốc Hán
	UPGS rất dỏm Lê Quốc Hán – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Trưởng BM – “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ”U
	6 phản hồi tới “PGS rất dỏm Lê Quốc Hán – “PGS.TS” – ĐH Vinh – Trưởng BM – “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ””
	1. UThanhU đã nói
	2. Quan đã nói
	3. Quan đã nói
	4. Quan đã nói
	5. Ugiaosudom4U đã nói
	6. Quan đã nói


	PGS rất dỏm Ngô Đắc Chứng
	UPGS rất dỏm Ngô Đắc Chứng – “PGS.TS” – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế – UVHĐHH ngành Sinh họcU
	UinhainhaU says:
	Có mộ phản hồi tới “PGS rất dỏm Ngô Đắc Chứng – “PGS.TS” – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế – UVHĐHH ngành Sinh học”
	1. Quan đã nói


	PGS rất dỏm và phản cảm Trương Gia Bình
	UPGS rất dỏm và phản cảm Trương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội – “PGS.TS” – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏmU
	Uchim_nhonU says:
	12 phản hồi tới “PGS rất dỏm và phản cảm Trương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội – “PGS.TS” – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏm”
	1. inhainha đã nói
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