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Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a To¸n häc vµ c¸c
khoa häc kh¸c
(Philip A. Griffiths - Häc viÖn nghiªn cøu cao cÊp Princeton)
LTS: GS P. Griffiths, mét nhµ To¸n häc hµng ®Çu, lµ ViÖn tr−ëng Häc viÖn nghiªn cøu cÊp cao
Princeton (Mü) Trong c¸c n¨m 1991-2003. Víi t− c¸ch lµ chuyªn viªn cao cÊp cña ChÝnh phñ Hoa
K×, Gi¸o s− ®· nhiÒu lÇn tíi ViÖt Nam ®Ó triÓn khai hîp t¸c khoa häc. Võa qua trong chuyÕn lµm
viÖc trong khu«n khæ Quü gi¸o dôc ViÖt Nam - Hoa K× , Gi¸o s− ®· ®−îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo
t¹o mêi nãi chuyÖn vÒ To¸n häc vµ c¸c khoa häc kh¸c. D−íi ®©y lµ toµn v¨n bµi b¸o c¸o ®ã.

Lêi giíi thiÖu:

§Þnh lÝ cuèi cïng Fermat:
§Çu tiªn lµ lêi gi¶i §Þnh lÝ Fermat
cña Andrew Wiles ®−îc truyÒn kh¾p trªn
toµn cÇu vµo n¨m 1993. §©y lµ 1 vÝ dô thó
vÞ v× Fermat lµ mét nhµ to¸n häc nghiÖp d−
vµ kh«ng ®¨ng mét bµi b¸o nµo. Nã còng
thó vÞ tõ néi t¹i cña nã. Lêi gi¶i dùa vµo
nh÷ng thµnh tùu c¬ b¶n cña lý thuyÕt sè do
nhiÒu nhµ to¸n häc thiÕt lËp trong kho¶ng
350 n¨m, ®Æc biÖt lµ nöa cuèi thÕ kû võa
qua.
§Þnh lÝ ®−îc ph¸t triÓn vµo n¨m 1637 khi
Pierre de Fermat nghiªn cøu mét quyÓn
s¸ch cæ Hy L¹p vÒ lÝ thuyÕt sè. Sù hÊp dÉn
cña lý thuyÕt sè ®· bÞ gi¶m ®i tõ thêi cæ
Hy L¹p, nh÷ng Fermat rÊt yªu c¸c con sè.
¤ng ta ®· xem xÐt kÜ ph−¬ng tr×nh Pitago
næi tiÕng mµ hÇu hÕt ®Òu häc trong phæ
th«ng: x2+y2=z2. KÓ c¶ ngµy nay kh«ng
biÕt bao nhiªu häc sinh ®Òu ph¶i häc thuéc
lßng: “b×nh ph−¬ng cña c¹nh huyÒn b»ng
tæng c¸c b×nh ph−¬ng cña hai c¹nh gãc
vu«ng”.
Ph−¬ng tr×nh Pitago kh¸ thó vÞ khi ta xem
xÐt c¸c nghiÖm nguyªn nh− tam gi¸c
vu«ng “vµng” cã c¹nh lµ 3-4-5. Khi
Fermat nh×n thÊy ®iÒu ®ã, «ng ta nhËn xÐt
r»ng víi mäi lòy thõa bËc lín h¬n 2 th×
ph−¬ng tr×nh kh«ng thÓ cã nghiÖm
nguyªn. ¤ng ta còng viÕt b»ng tiÕng Latin
lµ «ng ta còng ®· t×m thÊy mét lêi gi¶i
tuyÖt ®Ñp nh−ng lÒ s¸ch qu¸ nhá ®Ó viÕt ra.
Nh−ng ng−êi ta kh«ng bao giê t×m ra mét
chøng minh nh− vËy. Fermat còng ®· c«ng
bè nhiÒu c©u hái k× bÝ nh− vËy - mét sè

H«m nay, t«i rÊt vui mõng cã mÆt ë
®©y vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó nãi chuyÖn vÒ c¸c
vÊn ®Ò To¸n häc. §©y lµ lÇn thø ba t«i ®Õn
th¨m ®Êt n−íc cña c¸c b¹n vµ t«i nhËn thÊy
nh÷ng tiÕn bé vµ thay ®æi nhanh ®ang diÔn
ra ë ®©y. §©y còng lµ thêi th¨ng tiÕn vµ
thay ®æi nhanh chãng x¶y ra trong to¸n
häc cïng víi quan hÖ cña nã ®èi víi c¸c
khoa häc kh¸c. H«m nay t«i muèn nãi vÒ
ba vÊn ®Ò:
- Lêi gi¶i gÇn ®©y cña mét sè bµi to¸n
cæ nhÊt.
- V−ît qua nh÷ng rµo c¶n néi bé gi÷a
c¸c chuyªn ngµnh To¸n häc.
- Mèi t−¬ng t¸c gi÷a To¸n häc vµ c¸c
khoa häc kh¸c.
1. Lêi gi¶i gÇn ®©y cña mét sè bµi to¸n
cæ nhÊt
ThÕ kû võa qua lµ kho¶ng thêi gian
h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu bµi to¸n
®· ®−îc ®Æt ra tõ rÊt l©u mµ viÖc m« t¶
nh÷ng c©u chuyÖn liªn quan tíi chóng ®ßi
hái ph¶i viÕt thµnh nhiÒu cuèn s¸ch.
Chóng ta h·y nh×n l¹i hai trong sè nh÷ng
thµnh qu¶ thó vÞ nhÊt. §ã lµ nh÷ng chøng
minh cña c¸c bµi to¸n ®· tån t¹i h¬n 300
n¨m. C¶ hai chøng minh ®Òu ®−îc hoµn
thiÖn vµo cuèi thÕ kØ võa qua vµ chØ cã thÓ
cã ®−îc lµ nhê vµo nh÷ng thµnh tùu to¸n
häc tr−íc ®ã.
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trong sè ®ã cã lÏ lµ ®è vui ®èi víi ®ång
nghiÖp to¸n cña «ng, vµ sau nhiÒu thÕ kØ
th× tÊt c¶ c¸c c©u hái ®· ®−îc tr¶ lêi ngo¹i
trõ ®Þnh lÝ cuèi cïng Fermat.
LÇn ®Çu tiªn Andrew Wiles biÕt ®Õn bµi
to¸n Fermat khi míi 10 tuæi trong mét th−
viÖn ë quª h−¬ng «ng t¹i Cambridge, n−íc
Anh. CËu thÒ r»ng sÏ cã ngµy gi¶i ®−îc nã.
Tuy nhiªn, khi cßn lµ mét nhµ to¸n häc trÎ
«ng ®−îc khuyªn kh«ng nªn dµnh nhiÒu
thêi gian vµo bµi to¸n ®ã, vµ ®· quyÕt ®Þnh
nghiªn cøu mét lÜnh vùc tæng hîp cña lÝ
thuyÕt sè ®¹i sè lµ lý thuyÕt Iwasawa.
Nh−ng kh«ng khi nµo «ng quªn bµi to¸n
Fermat.
Vµo n¨m 1986 «ng biÕt ®−îc mét
b−íc ®ét ph¸: mét ®ång nghiÖp ®· liªn kÕt
®−îc §Þnh lÝ cuèi cña Fermat víi mét vÊn
®Ò kh¸c ch−a gi¶i ®−îc, mét ph¸t biÓu to¸n
häc kinh ng¹c vµ ®Ñp ®Ï trong H×nh häc
®¹i sè ®−îc ®Æt ra vµo n¨m 1955. KÕt luËn
cña chuçi suy luËn rÊt phøc t¹p lµ: nÕu gi¶i
quyÕt ®−îc vÊn ®Ò nµy sÏ dÉn ®Õn chøng
minh §Þnh lÝ cuèi cña Fermat.
Sau khi «ng tr×nh bµy kÕt qu¶, mét
lçi nhá nh−ng cèt yÕu ®· ®−îc t×m ra trong
qu¸ tr×nh kiÓm tra l¹i chøng minh. §Ó lÊp
®−îc lç hæng nµy Wiles ®· ph¶i mÊt thªm
mét n¨m lµm viÖc n÷a. Mét lÇn n÷a, cã vÎ
nh− bµi to¸n vÉn ch−a gi¶i ®−îc. Nh−ng
råi ®©y chÝnh lµ mét lêi gi¶i. Wiles ®· gäi
gi©y phót kh¸m ph¸ ra ý t−ëng chøng minh
lç hæng cßn l¹i nh− sau “®ã lµ kho¶ng
kh¾c quan träng nhÊt trong ®êi lµm viÖc
cña t«i. Nã tuyÖt diÖu v« biªn, nã ®¬n gi¶n
vµ tao nh· ®Õn møc t«i cø nh×n ch¨m ch¾m
vµo ®ã mµ kh«ng tin vµo m¾t m×nh suèt 20
phót”.
Mét sè ng−êi vÉn tß mß liÖu Fermat
®· hoµn thiÖn ®−îc chøng minh cña m×nh
vµo thÕ kØ 17? Ngµy nay ng−êi ta ®· râ
d−êng nh− ®iÒu ®ã kh«ng thÓ x¶y ra.
Chøng minh cña Wiles sö dông toµn bé
c¸c chuyªn ngµnh to¸n häc cña c¸c thÕ kØ
19 vµ 20, thø to¸n häc ch−a cã vµo thêi
Fermat. Èn d−íi ph−¬ng tr×nh Fermat lµ c¶
mét khèi cÊu tróc h×nh thøc khæng lå vµ

phøc t¹p - mét lo¹i cÊu tróc mµ c¸c nhµ
to¸n häc ®ang g¾ng søc t×m hiÓu. Sù hiÓu
biÕt cña cÊu tróc ®ã ®· dÉn ®Õn lêi gi¶i cña
bµi to¸n Fermat.
Gi¶i thuyÕt xÕp cÇu Kepler
VÊn ®Ò thø hai lµ Gi¶ thuyÕt xÕp cÇu
Kepler. Gièng nh− vÊn ®Ò Fermat chØ trong
vµi thËp kØ gÇn ®©y bµi to¸n nµy míi cã ®ñ
c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt. ThÕ mµ Gi¸o s−
Thomas Hales cña §HTH Michigan còng
ph¶i k× c«ng mÊt 10 n¨m míi gi¶i næi.
Gièng nh− Fermat, bµi to¸n xÕp cÇu ®−îc
diÔn ®¹t ®¬n gi¶n nh−ng c¸c nhµ to¸n häc
®µnh chÞu thua gÇn 4 thÕ kØ. H¬n n÷a, c¶
hai vÊn ®Ò ®Òu cã nh÷ng khã kh¨n tinh vi
dÉn ®Õn v« vµn nhµ to¸n häc nghÜ r»ng hä
®· t×m ra lêi gi¶i, nh−ng thËt ra lµ sai.
VÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra vµo nöa thÕ kØ 16 khi
ngµi Walter Raleigh ®Ò nghÞ nhµ to¸n häc
ng−êi Anh tªn lµ Thomas Harriot cho mét
c¸ch ®¸nh gi¸ thËt nhanh sè ®Çu ®¹n sóng
thÇn c«ng cã thÓ xÕp ®−îc trong ®¸y cña
tÇu thñy. §Õn l−ît Harriot l¹i viÕt cho nhµ
thiªn v¨n häc §øc tªn lµ Kepler ng−êi
còng quan t©m ®Õn viÖc s¾p xÕp nµy: Ph¶i
xÕp c¸c h×nh cÇu nh− thÕ nµo ®Ó phÇn chç
hæng lµ bÐ nhÊt? Kepler kh«ng thÓ t×m
®−îc c¸ch xÕp nµo h÷u hiÖu h¬n lµ c¸ch
c¸c thuû thñ vÉn xÕp c¸c viªn ®¹n, hay
còng nh− c¸c bµ b¸n hoa qu¶ xÕp cam mét
c¸ch tù nhiªn: xÕp kiÓu khèi vu«ng mÆt
trung t©m, nghÜa lµ hµng tiÕp theo ®Æt gi÷a
hai qu¶ hµng tr−íc ®ã, qu¶ líp trªn ®Æt
gi÷a ba qu¶ líp d−íi. Kepler cho r»ng kü
thuËt nµy lµ tèi −u nhÊt, nh−ng kh«ng thÓ
chøng minh ®−îc.
B−íc tiÕn chÝnh ®· ®¹t ®−îc vµo thÕ
kØ 19 khi nhµ to¸n häc huyÒn tho¹i ng−êi
§øc lµ K. F. Gauss chøng minh r»ng cÊu
h×nh kiÓu xÕp cam lµ tèt nhÊt trong sè c¸c
“s¾p xÕp dµn”, nh−ng kh«ng lo¹i trõ cã
lo¹i s¾p xÕp kiÓu kh¸c dµn tèt h¬n. §Õn
cuèi thÕ kØ 19 Gi¶ thuyÕt Kepler ®· ®ñ
quan träng ®Ó D. Hilbert ®−a nã vµo danh
s¸ch 23 bµi to¸n næi tiÕng.
VÊn ®Ò nµy khã v× cã v« vµn kh¶
n¨ng cÇn ph¶i lo¹i trõ. §Õn gi÷a thÕ kØ 20
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c¸c nhµ to¸n häc ®· ph¸t hiÖn ra c¸ch kh¾c
phôc khã kh¨n ®ã thµnh mét bµi to¸n h÷u
h¹n, nh−ng vÊn ®Ò vÉn cßn qu¸ phøc t¹p ®Ó
tÝnh to¸n. B−íc tiÕn chÝnh ®¹t ®−îc vµo
n¨m 1953 khi nhµ to¸n häc Hungari
Laszlo Fejes Tãth ®−a bµi to¸n vÒ viÖc tÝnh
to¸n lµ chÝnh, nh−ng vÉn cßn khæng lå,
bao gåm nhiÒu tr−êng hîp riªng rÏ, vµ ®Ò
xuÊt ph−¬ng ph¸p sö dông m¸y tÝnh ®Ó
gi¶i.
ThËm chÝ ®èi víi Hales cïng víi
m¸y tÝnh hiÖn ®¹i th× th¸ch thøc vÉn cßn
khñng khiÕp. Ph−¬ng tr×nh cña «ng chøa
50 biÕn, mçi biÕn ph¶i thay ®æi ®Ó m« t¶
méi c¸ch s¾p xÕp cã thÓ t−ëng t−îng ra.
PhÐp chøng minh ®−îc tr×nh bµy trong 250
trang vµ 3 gigabytes tÖp m¸y tÝnh, dùa rÊt
nhiÒu vµo c¸c ph−¬ng ph¸p to¸n häc tõ lÝ
thuyÕt tèi −u toµn côc, qui ho¹ch tuyÕn
tÝnh vµ sè häc c¸c kho¶ng (®o¹n më). T«i
cÇn ph¶i nãi r»ng gÇn ®©y c¸ch chøng
minh nµy ®· g©y nªn mét sè tranh luËn s«i
næi, kh«ng ph¶i lµ vÒ phÇn to¸n häc cña
nã, mµ lµ vÒ viÖc h¹n chÕ mét sè khæng lå
c¸c kh¶ n¨ng kh¸c - mét ®iÒu ch−a lµm hµi
lßng céng ®ång to¸n häc.
RÊt h÷u Ých khi biÕt r»ng ®Ò tµi xÕp
cÇu thuéc vÒ lÜnh vùc rÊt quan träng cña
To¸n häc lµm c¬ së cho m· ph¸t hiÖn ®−îc
sai vµ m· söa sai. §Êy lµ nh÷ng m· ®−îc
sö dông ®Ó l−u tr÷ th«ng tin trªn ®Üa CD,
®Ó nÐn th«ng tin trong qu¸ tr×nh truyÒn tin.
Trong x· héi th«ng tin ngµy nay khã mµ
nghÜ ra mét øng dông to¸n häc quan träng
h¬n.

tr−êng hîp nµy ph−¬ng tr×nh håi qui d−êng
nh− chuyÓn ®éng h−íng tíi mét metric cã
®é cong h»ng sè vµ ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn Gi¶
thuyÕt PoincarÐ. Ng−êi ta ch−a kh¼ng ®Þnh
liÖu phÐp chøng minh ®· hoµn chØnh hay
ch−a, nh−ng c«ng tr×nh nµy lµ mét b−íc
tiÕn quan träng nhÊt ®¹t ®−îc trong 1 thêi
rÊt dµi.
2. V−ît qua rµo c¶n tù nhiªn gi÷a c¸c
chuyªn ngµnh to¸n häc
Hai mÆt cña To¸n häc
Hai phÐp chøng minh mµ t«i võa ®Ò
cËp cã thÓ m« t¶ nh− sù rÌn luyÖn trÝ tuÖ vÒ
tÝnh chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, tÝnh trõu t−îng,
vµ cã thÓ nãi lµ tuyÖt mÜ. ThËt v©y, nhµ
to¸n häc G. H. Hardy ®· tõng nãi lµm to¸n
lµ mét d¹ng lµm nghÖ thuËt. Thùc tÕ lµ cã
sù song hµnh víi nghÖ thuËt ë ®©y: c¸c nhµ
to¸n häc gièng nh− c¸c nghÖ sÜ, ®· t¹o ra
mét chÊt l−îng mÜ thuËt cã gi¸ trÞ cao
trong c¸c c«ng tr×nh cña hä. Nh−ng t«i
muèn nãi r»ng to¸n häc cã hai mÆt tr¸i
ng−îc nhau vµ ®ã còng lµ lÝ do cho sù tån
t¹i cña nã.
Bªn c¹nh phÈm chÊt trÝ tuÖ vµ gi¸ trÞ
thÈm mÜ, To¸n häc cùc k× cã Ých trong thÕ
giíi thùc. Vµo ®Çu thÕ kØ nµy, nhµ VËt lÝ
Eugence Wigner nãi ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ k×
l¹ cña to¸n häc. To¸n häc h÷u dông kh«ng
chØ ë sù m« t¶ khoa häc, mµ cßn kÕt hîp
víi c¸c khoa häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng tÇm
nh×n míi vµ lÜnh vùc míi. VÝ dô, sù ph¸t
triÓn c«ng nghÖ quÐt CAT vµ MRI ®−îc
x©y dùng dùa trªn h×nh häc nguyªn. ViÖc
sinh m· cã ®é tin cËy cao trong truyÒn d÷
liÖu dùa trªn sè häc c¸c sè nguyªn tè. ViÖc
thiÕt kÕ c¸c m¹ng truyÒn th«ng hiÖu qu¶ vµ
diÖn réng sö dông lý thuyÕt biÓu diÔn v«
h¹n chiÒu cña nhãm.
Nh− vËy, To¸n häc võa lµ mét m«n
khoa häc cña ®é chÝnh x¸c vµ vÎ ®Ñp b¶n
n¨ng, võa lµ mét nguån kÜ nghÖ giµu cã ®Ó
¸p dông cho thÕ giíi “thùc”. Hai mÆt ®èi
ngÉu nµy g¾n kÕt chÆt chÏ víi nhau.
Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho ngµy
nay To¸n häc khoÎ m¹nh lµ viÖc ph¸ vì
nh÷ng rµo c¶n néi bé trong ngµnh.

Gi¶ thuyÕt PoincarÐ.
T«i muèn nãi qua ®«i lêi vÒ c«ng viÖc gÇn
®©y t¹i n−íc Nga vÒ Gi¶ thuyÕt PoincarÐ mét vÊn ®Ò träng t©m trong T«p« kÓ tõ khi
PoincarÐ s¸ng t¹o ra chuyªn ngµnh nµy
n¨m 1890. TS Grigori Perelman cña ViÖn
To¸n Steklov t¹i St. Petersburg ®· m« t¶
c«ng viÖc cña m×nh tong mét lo¹t bµi b¸o
cßn ch−a hoµn chØnh. ¤ng ta ®· c«ng bè
mét ph−¬ng tr×nh håi qui trong ®ã ®é cong
cña ®a t¹p ®ãng vai trß quan träng. Trong
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Tho¹t nhiªn toµn bé To¸n häc ®−îc
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn h¬n 2000 n¨m qua
cã vÎ bÊt lùc trong viÖc thèng nhÊt. §· qua
råi c¸i thêi mµ mét ng−êi khæng lå - nh−
¥le hoÆc Gauss - cã thÓ thèng lÜnh toµn bé
to¸n häc. Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng
cña c¸c chuyªn ngµnh sau chiÕn tranh thÕ
giíi thø 2 To¸n häc trë thµnh chia lÎ ®Õn
møc mäi ng−êi khã mµ trao ®æi víi ng−êi
kh¸c chuyªn ngµnh.
Nh−ng khuynh h−íng xÐ nhá nµy
ngµy cµng song hµnh víi mét xu h−íng
ngµy cµng lín m¹nh ®Ò cËp tíi nh÷ng vÊn
®Ò lÝ thó. C¸c lÜnh vùc t−ëng nh− hoµn toµn
t¸ch biÖt, b©y giê ®−îc xem nh− mét tæng
thÓ khi mµ mét sè rµng buéc míi ®· hîp
nhÊt chóng l¹i. VÝ dô H×nh häc ®¹i sè, mét
lÜnh vùc t«i râ nhÊt, lµ lÜnh vùc kÕt hîp §¹i
sè, H×nh häc, T«p« vµ Gi¶i tÝch. TÝnh tæng
hîp trong chuyªn ngµnh nµy ®ãng vai trß
chÝnh trong mét sè thµnh tùu tuyÖt ®Ønh
cña To¸n häc lý thuyÕt. Mét trong sè ®ã
tÊt nhiªn lµ lêi gi¶i §Þnh lÝ cuèi cña
Fermat. §iÒu kh¸c lµ lêi gi¶i cña Gi¶
thuyÕt Mordell nãi r»ng ph−¬ng tr×nh ®a
thøc víi hÖ sè h÷u tØ bËc lín h¬n hoÆc
b»ng 4 cã tèi ®a lµ h÷u h¹n nghiÖm h÷u tØ.
§iÒu thø ba lµ lêi gi¶i Gi¶ thuyÕt Weil - lµ
mét t−¬ng tù cña Gi¶ thuyÕt Riemann trªn
tr−êng h÷u h¹n. Mäi thµnh tùu nµy ph¶n
¸nh kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ to¸n häc quan
t©m tíi nhiÒu chuyªn ngµnh vµ xÐt chóng
nh− mét tæng thÓ.

träng, vµ t«i muèn m« t¶ mét vµi h−íng
cïng víi nh÷ng th¸ch thøc ®ang ®îi chóng
ta ë thÕ kØ 21.
H−íng 1: Tõ m« h×nh tuyÕn tÝnh tíi m«
h×nh nghiªn cøu ®éng.
H−íng chÝnh ®Çu tiªn lµ c¸ch chóng
ta nghÜ vÒ c«ng viÖc nghiªn cøu. NhiÒu
ng−êi nghÜ r»ng nghiªn cøu c¬ b¶n kh¸c
víi nghiªn cøu øng dông. Hä cã thÓ nãi
nghiªn cøu c¬ b¶n lµ theo ®uæi tri thøc cho
riªng nã mµ kh«ng suy nghÜ nhiÒu vÒ viÖc
sö dông nã nh− thÕ nµo. Vµ hä cã thÓ nãi
r»ng nghiªn cøu øng dông lµ viÖc kh¸c bëi
v× nã cã môc ®Ých riªng biÖt h¬n. Mäi
ng−êi vÉn cßn nãi vÒ "m« h×nh tuyÕn tÝnh"
trong nghiªn cøu ë ®ã tri thøc ®i theo mét
chiÒu: tõ nghiªn cøu c¬ b¶n ®Õn nghiªn
cøu ph¸t triÓn øng dông vµ cuèi cïng lµ sö
dông kÕt qu¶. Nh−ng m« h×nh nµy kh«ng
phï hîp l¾m víi thÕ giíi thùc. Ngay c¶ dù
¸n nghiªn cøu ®¬n gi¶n nhÊt còng bao gåm
sù l−u th«ng n¨ng ®éng cña c¸c ý t−ëng vµ
th«ng tin theo c¸c h−íng kh¸c nhau.
Chóng ta cã thÓ nghÜ ®Õn nhiÒu vÝ
dô vÒ nghiªn cøu s¸ng t¹o trªn c¬ së t¸c
®éng qua l¹i gi÷a nghiªn cøu c¬ b¶n vµ
suy nghÜ øng dông. Nhµ sinh häc vÜ ®¹i
ng−êi Ph¸p, Louis Pasteur th−êng quan
t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn tõ y häc,
nÊu r−îu, n«ng nghiÖp vµ nh÷ng vÊn ®Ò ë
®ã ®· dÉn «ng ®Õn nh÷ng kh¸m ph¸ c¬ b¶n
vÒ Sinh häc c¬ së vµ bÖnh tËt. Gregor
Mendel, ng−êi cha cña di truyÒn häc hiÖn
®¹i, trong khi lu«n lu«n t×m c¸ch lµm t¨ng
n¨ng suÊt c©y trång, ®· kh¸m ph¸ ra nh÷ng
®Þnh luËt di truyÒn häc c¬ b¶n. GÇn ®©y
h¬n, nh÷ng nghiªn cøu trong VËt lÝ quang
häc t×m c¸ch s¶n xuÊt thÊu kÝnh tèt h¬n
cho camera vµ kÝnh thiªn v¨n, ®· mang l¹i
cho chóng ta sîi quang häc - mét trong
nh÷ng nÒn t¶ng quan träng nhÊt cña truyÒn
th«ng hiÖn ®¹i. To¸n häc còng ®ãng vai trß
quan träng trong thiÕt kÕ sîi c¸p quang. Lý
thuyÕt to¸n häc cña c¸c solutions mang l¹i
mét m« h×nh tuyÖt vêi ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng

3. Sù t−¬ng t¸c gi÷a to¸n häc vµ nh÷ng
khoa häc kh¸c
Ngoµi viÖc xãa ®i nh÷ng rµo c¶n néi
t¹i, To¸n häc ®· trë nªn t−¬ng t¸c nhiÒu
h¬n víi khoa häc kh¸c vµ víi kinh doanh,
tµi chÝnh, b¶o mËt, qu¶n lý, ra quyÕt ®Þnh
vµ thiÕt lËp c¸c hÖ thèng phøc t¹p. To¸n
häc vµ c¸c khoa häc kh¸c trë nªn quan hÖ
vµ phô thuéc nhau h¬n. Nh−ng t−¬ng t¸c
®ã ®em l¹i nhiÒu tÇm nh×n tèt cho khoa
häc vµ nh÷ng b−íc tiÕn c¬ b¶n trong to¸n
häc. Chóng còng ®−a l¹i nhiÒu h−íng quan
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hiÖu øng xung ¸nh s¸ng tèt nhÊt cho c¸c
chøc n¨ng ®Æc biÖt cña sîi quang häc. Nh−
vËy chóng ta cã thÓ thÊy ®−îc nhiÒu lÜnh
vùc kh¸c nhau l¹i th−êng cã thÓ ®em l¹i
nh÷ng c¸ch nh×n bÊt ngê ®Ó mang l¹i
nh÷ng thµnh qu¶ thùc tiÔn.

nh− vËy. ë mçi lç hæng ®ã, «z«n hÇu nh−
bÞ ph¸ hñy hoµn toµn bëi c¸c ph¶n øng hãa
häc trªn tÇng m©y cao cña khÝ quyÓn. Lç
hæng bÞ bao quanh bëi «z«n kh«ng khÝ
xo¸y rÊt m¹nh, nh−ng c¸c «z«n bao quanh
kh«ng vµo ®−îc bªn trong lç hæng. §ã lµ
v× nã n»m ë t©m c¬n lèc rÊt lín vµ c¸c m«
h×nh to¸n häc dù ®o¸n chÝnh x¸c r»ng biªn
cña c¬n lèc xo¸y t¸c ®éng nh− mét rµo c¶n
cho sù hßa trén. Vµo mïa xu©n khi khÝ hËu
Êm lªn c¸c c¬n lèc xo¸y bÞ ph¸ hñy, c¸c
hµng rµo biÕn mÊt vµ «z«n míi trë l¹i lç
hæng.
§Ó hiÓu ®−îc vÊn ®Ò nµy ®ßi hái
gåm c¶ ba b−íc cña qu¸ tr×nh khoa häc lý thuyÕt c¬ häc chÊt láng, thùc nghiÖm
víi ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn vµ cuèi cïng lµ
tÝnh to¸n, sau ®ã quay trë l¹i víi quan s¸t
ban ®Çu. Nh÷ng hiÓu biÕt nh− vËy lµ kh«ng
thÓ cã tr−íc khi m¸y tÝnh ®iÖn tö hiÖn ®¹i
ra ®êi.

Xu h−íng 2: Tõ lý thuyÕt + thùc nghiÖm
®Õn lý thuyÕt + thùc nghiÖm + tÝnh to¸n.
Xu h−íng c¬ b¶n thø 2 trong nghiªn
cøu lµ më réng b¶n th©n qu¸ tr×nh khoa
häc. Cho ®Õn gÇn ®©y, chóng ta ®· ph©n
®Þnh ph−¬ng ph¸p khoa häc thµnh hai
b−íc: lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm. Giê ®©y,
víi sù bïng næ cña kh¶ n¨ng m¸y tÝnh,
chóng ta cã thªm b−íc thø 3 mang ®Ëm
b¶n s¾c to¸n häc lµ tÝnh to¸n. B−íc thø ba
nµy cho phÐp chóng ta thiÕt kÕ c¸c m«
h×nh cña nh÷ng hÖ thèng rÊt phøc t¹p ®Ó
®o hoÆc ®Þnh l−îng trùc tiÕp, vµ tr¶ lêi c¸c
c©u hái ®−îc xem lµ qu¸ tÇm hiÓu biÕt chØ
c¸ch ®©y Ýt thËp kØ.

H−íng 3: Tõ nghiªn cøu ®¬n ngµnh ®Õn
nghiªn cøu ®a ngµnh

Lç thñng tÇng ozone: Mét vÝ dô quen
thuéc ®ßi hái tÝnh to¸n nhiÒu lµ sù trén lÉn
cña c¸c dßng h¶i l−u vµ c¸c luång khÝ
quyÓn. Chóng ta cè g¾ng t×m hiÓu hiÖn
t−îng pha trén nµy b»ng c¸ch kÕt hîp C¬
häc chÊt láng vµ §éng lùc häc phi tuyÕn,
thiÕt lËp m« h×nh nh÷ng qu¸ tr×nh vËt lý vµ
hãa häc cña hiÖn t−îng nµy. Nã phøc t¹p
h¬n qu¸ tr×nh truyÒn sãng nhanh nh− kiÓu
sù loang cña giät mùc trong n−íc.
VÝ dô, quan s¸t cÈn thËn c¸c ®¹i
d−¬ng hoÆc khÝ quyÓn sÏ ph¸t hiÖn ra
nh÷ng "èc ®¶o " chÊt láng thuÇn khiÕt,
kh«ng bÞ pha t¹p tõ bªn ngoµi. Trong lßng
®¹i d−¬ng hiÖn t−îng nµy cã thÓ lµ nguyªn
nh©n cho sù sèng hay c¸i chÕt cña c¸c lo¹i
c¸, phô thuéc vµo tØ lÖ hßa trén gi÷a c¸c
sinh vËt phï du, c¸c hîp chÊt hãa häc, c¸c
sinh vËt tr«i næi vµ c¸c loµi c¸ kh¸c. §èi
víi khÝ quyÓn, nh÷ng èc ®¶o ®ã cã thÓ x¸c
®Þnh tèc ®é lan truyÒn « nhiÔm vµ khÝ nhµ
kÝnh. Lç thñng «z«n h×nh thµnh vµo mïa
®«ng ë cùc nam lµ mét trong nh÷ng èc ®¶o

Xu h−íng m¹nh mÏ thø ba ngµy nay
lµ chuyÓn tõ nghiªn cøu ®¬n ngµnh sang
nghiªn cøu ®a ngµnh - mét sù chuyÓn
h−íng mµ To¸n häc ®ãng vai trß trung
t©m. Theo truyÒn thèng c¸c viÖn hµn l©m
®−îc tæ chøc theo chuyªn ngµnh vµ sù
th¨ng tiÕn khoa häc chñ yÕu phô thuéc vµo
kÕt qu¶ nghiªn cøu t¹i chuyªn ngµnh riªng
lÎ. Nh×n chung, To¸n häc vµ c¸c khoa häc
kh¸c ®· ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh c«ng k× diÖu.
C¸c nhµ VËt lÝ kh¸m ph¸ ra vËt liÖu x©y
dùng ®Ó lµm nªn nh÷ng tßa nhµ chäc trêi,
c¸c nhµ hãa häc t×m ®−îc c¸ch t¹o ra c¸c
hîp chÊt víi nh÷ng chÊt l−îng, ®Æc biÖt
c¸c nhµ sinh häc gi¶i m· ®−îc rÊt nhiÒu
gen vµ Protein quy ®Þnh sù sèng. Cïng lóc
®ã c¸c nhãm ®a chuyªn ngµnh míi h×nh
thµnh ®ang nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cã ®é
phøc t¹p v−ît ra ngoµi khu«n khæ mét
chuyªn ngµnh ®¬n lÎ.
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®Þnh l−îng vµ quan hÖ ph¸t hiÖn ®−îc
trong c¸c hÖ thèng sinh häc.
C¸c m« h×nh to¸n häc còng cã thÓ
trî gióp trËn chiÕn chèng kh¸ng thuèc.
Mét ®e däa chÝnh ®èi víi søc kháe con
ng−êi trong thÕ kØ nµy cã thÓ lµ sù kh¸ng
thuèc cña c¸c siªu vi trïng. C¸c m« h×nh
cã thÓ chØ ra nh÷ng ®Þnh h−íng ®Ó thu thËp
vµ ph©n tÝch d÷ liÖu nh»m lµm cho thuèc
hiÖu nghiÖm h¬n.

To¸n häc vµ vËt lý lý thuyÕt
To¸n häc liªn kÕt víi VËt lÝ lÝ thuyÕt
qua nhiÒu thÕ kØ vµ mèi liªn hÖ nµy trë nªn
m¹nh mÏ h¬n trong hai thËp kû gÇn ®©y.
VÝ dô, H×nh häc ®¹i sè trë thµnh mét c«ng
cô cèt yÕu cña c¸c nhµ vËt lÝ lÝ thuyÕt trong
nç lùc x©y dùng mét lý thuyÕt tr−êng
thèng nhÊt - hay chÝnh x¸c h¬n lµ x©y
dùng lý thuyÕt hîp nhÊt lùc hÊp dÉn víi ba
lùc vËt lÝ c¬ b¶n kh¸c: lùc h¹t nh©n m¹nh,
lùc h¹t nh©n yÕu vµ lùc ®iÖn tõ.
Mét trong nh÷ng øng cö viªn lÝ thó
cho mét lÝ thuyÕt míi nµy lµ lÝ thuyÕt d©y,
mét ch−¬ng tr×nh ®ang ®−îc theo ®uæi t¹i
häc viÖn cña t«i. Nh÷ng nç lùc ®Ó hiÓu biÕt
lÝ thuyÕt cùc k× phøc t¹p nµy khiÕn mét
nhãm c¸c nhµ vËt lÝ lÝ thuyÕt thäc s©u vµo
To¸n häc vµ hä ®· ®−a ra mét dù b¸o t¸o
b¹o vÒ To¸n häc.

H−íng 4: Nghiªn cøu nhiÒu h¬n c¸c hÖ
thèng phøc t¹p
H−íng c¬ b¶n thø t− lµ chuyÓn viÖc
®¬n gi¶n hãa sang nghiªn cøu nh÷ng hÖ
thèng phøc t¹p h¬n. Tõ l©u c¸c nhµ khoa
häc ®· cè g¾ng ph©n chia vÊn ®Ò thµnh
nh÷ng phÇn ®¬n gi¶n nhÊt cã thÓ, råi m« t¶
liªn quan gi÷a chóng b»ng nh÷ng qui luËt
®¬n gi¶n. Tuy c¸c qui luËt cã vÎ ®¬n gi¶n,
nh−ng b¶n th©n néi t¹i thÕ giíi thùc l¹i
phøc t¹p vµ bëi v× thÕ giíi lµ phøc t¹p, nªn
®ßi hái ph¶i cã nh÷ng m« h×nh to¸n häc
hiÖu qu¶ h¬n.
Mét vÝ dô tèt lµ sö dông ®é phøc t¹p
trong c¸c khoa häc vÒ sù sèng, ë ®ã To¸n
häc gÆp ph¶i mét th¸ch thøc lµ hiÓu ®−îc
c¬ chÕ hãa häc ®iÒu khiÓn chøc n¨ng tÕ
bµo. Chóng ta biÕt r»ng sù thÓ hiÖn cÊu t¹o
cña c¸c gen ®¬n lÎ kh«ng ph¶i do mét, hai
hoÆc n¨m mµ lµ hµng vµi t¸ protein ®iÒu
hµnh vµ sù t−¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö tÕ
bµo cã hiÖu øng ph¶n håi lµ t¨ng hoÆc
gi¶m sù thÓ hiÖn cña c¸c ph©n tö kh¸c.
Chóng ta b©y giê ®ang cè g¾ng t×m kiÕm
nh÷ng thö nghiÖm s¬ khai ®Ó m« h×nh hãa
hÖ thèng gen b»ng mµy tÝnh.
Tuy nhiªn, mét ®iÒu quan träng cÇn
®−îc nhÊn m¹nh lµ c¸c m« h×nh phøc t¹p
cña c¸c hÖ cuèi cïng sÏ dÉn ®Õn c¸c vÊn
®Ò kh«ng thÓ lín h¬n hay r¾c rèi h¬n, mµ
lµ sù kh¸c biÖt hoµn toµn so víi nh÷ng qui
luËt mµ chóng ta ®· biÕt. C¸c nhµ to¸n häc
ph¶i ph¸t triÓn nh÷ng h−íng tiÕp cËn hoµn
toµn míi ®Ó hiÓu c¬ chÕ xuÊt hiÖn cña c¸c

To¸n häc vµ nh÷ng khoa häc vÒ sù sèng
Mét trong nh÷ng quan hÖ míi ph¸t
triÓn m¹nh mÏ lµ sù c«ng t¸c gi÷a To¸n
häc vµ Sinh häc. Mçi quan hÖ b¾t ®Çu víi
sinh th¸i häc vµo nh÷ng n¨m 1920, khi nhµ
to¸n häc ng−êi Italia Vito Volterra nghiªn
cøu c¸ trong ®¹i d−¬ng vµ nhËn thÊy r»ng
sè l−îng kÎ s¨n måi vµ con måi cã thÓ
®−îc m« t¶ tèt b»ng To¸n häc. Sau chiÕn
tranh thÕ giíi lÇn thø 2 ph−¬ng ph¸p m«
h×nh x©y dùng cho d©n sè ®−îc më réng
cho ngµnh dÞch tÔ häc, còng gièng nh−
øng dông sinh häc trong viÖc nghiªn cøu
bÖnh tËt cña mét céng ®ång d©n c− lín.
Míi ®©y, sù hiÓu biÕt vÒ di truyÒn
ph©n tö ®· khÝch lÖ c¸c nhµ khoa häc t×m
c¸ch sö dông cïng ph−¬ng ph¸p ®ã mét
c¸ch thÝch øng tíi bÖnh truyÒn nhiÔm,
trong ®ã ®èi t−îng nghiªn cøu kh«ng ph¶i
lµ quÇn thÓ sinh vËt hay con ng−êi mµ lµ
quÇn thÓ tÕ bµo. Lý do cña sù céng t¸c nµy
thµnh c«ng lµ c¸c m« h×nh to¸n häc cung
cÊp nh÷ng c«ng cô ®Çu tiªn ®Çy søc m¹nh
®Ó m« t¶ ®é phøc t¹p khæng lå cña c¸c
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bÊt ®Þnh trong m« h×nh vµ c¬ chÕ lan
truyÒn cña chóng trong hÖ thèng.

t−¬ng t¸c tõ nh÷ng khu vùc t− h÷u. VÝ dô,
mét trong nh÷ng häc viÖn nghiªn cøu lín
nhÊt t¹i Hoa K× lµ phßng thÝ nghiÖm l©u
®êi Bell, ë New Jersey. ë ®ã c¸c nhµ
nghiªn cøu ®−îc tæ chøc theo c¸c vÊn ®Ò
quan t©m h¬n lµ theo c¸c chuyªn ngµnh
häc thuËt. C¬ cÊu tæ chøc kh«ng x¸c ®Þnh
khoa häc mµ lµ khoa häc x¸c ®Þnh c¬ cÊu
tæ chøc. §iÒu nµy ®¶m b¶o ®é tù do vµ tÝnh
mÒm dÎo trong t− duy ®Ó theo ®uæi c¸c
vÊn ®Ò víi mét thµnh c«ng lín.

To¸n häc trong thÕ kû 21
Khi chóng ta b−íc vµo thÕ kû 21,
ngµy cµng cã sù quan t©m to lín tíi sù
céng t¸c gi÷a To¸n häc vµ c¸c khoa häc
kh¸c. Sù hîp t¸c ®ã võa lµ sù cæ vò cho
To¸n häc võa l«i kÐo c¸c nhµ to¸n häc tíi
nh÷ng vÊn ®Ò thêi sù nhÊt cña thêi ®¹i. Khi
chóng ta b−íc lªn phÝa tr−íc, ®iÒu quan
träng cho sù kháe m¹nh cña To¸n häc lµ
®¹t ®−îc sù c©n b»ng gi÷a To¸n häc lý
thuyÕt vµ nh÷ng mèi quan hÖ míi nµy.

KÕt luËn:
§Ó kÕt luËn, t«i muèn nhÊn m¹nh
r»ng chóng ta ®ang chøng kiÕn mét xu
h−íng to lín vµ réng kh¾p lµ tiÕn tíi t−¬ng
t¸c vµ céng t¸c, c¶ vÒ c¸ch tiÕn hµnh
nghiªn cøu còng nh− c¸ch lµm viÖc víi
nhau. C«ng viÖc nghiªn cøu sÏ trë nªn
phøc t¹p h¬n v× chóng ta ph¶i tÝnh to¸n
nhiÒu. Nã trë nªn ®a ngµnh h¬n v× ®ã lµ
c¸ch tèt nhÊt ®Ó hiÓu c¸c hÖ thèng phøc
t¹p, kÓ c¶ b¶n th©n cuéc sèng.
T«i tin r»ng c¸c nghiªn cøu to¸n häc
vµ khoa häc sÏ mang l¹i cho chóng ta
kh«ng chØ tri thøc lý thuyÕt vµ thùc tiÔn,
mµ cßn c¶ ph−¬ng thøc lµm viÖc cïng
nhau tèt h¬n, v−ît qua hµng rµo ng¨n c¸ch
®Þa lÝ. T«i tin r»ng cßn ®−êng tèt nhÊt ®Ó
theo ®uæi nh÷ng th¸ch thøc c«ng nghÖ cña
thÕ kØ 21 lµ c«ng nhËn vµ thÝch nghi víi
nh÷ng khuynh h−íng m¹nh mÏ nµy, vµ
häc c¸ch tæ chøc nh− phßng thÝ nghiÖm l©u
®êi Bell, n¬i ®· ®ång nhÊt gi¸ trÞ cña ®éi
ngò lµm viÖc vµ sù hîp t¸c. Th¸ch thøc cña
chóng ta lµ c¶i tiÕn nh−ng m« h×nh tuyÖt
t¸c ®ã vµ më réng chóng tõ c«ng nghiÖp
vµo nghiªn cøu hµn l©m vµ gi¶ng d¹y,
nh÷ng n¬i mµ c¸c nhµ khoa häc vµ kÜ s−
t−¬ng lai ®ang ®−îc ®µo t¹o.
Xin c¶m ¬n.

Mét sè th¸ch thøc.
Khi cè g¾ng duy tr× sù th¨ng b»ng
nµy, mét sè th¸ch thøc ®ang ®îi chóng ta
trong thiªn niªn kû míi, nh÷ng th¸ch thøc
cã thÓ lµm chËm c¸c xu h−íng tiÕn tíi
khoa häc ®a ngµnh vµ hîp t¸c nghiªn cøu.
Mét c¶n trë ®èi víi sù t−¬ng t¸c lµ
truyÒn thèng c« lËp cña chóng ta. Nh÷ng
nhµ to¸n häc chóng ta ®· bÞ c« lËp víi
nh÷ng chuyªn ngµnh to¸n häc kh¸c, víi
nh÷ng khoa häc kh¸c vµ ch¾c ch¾n víi
nh÷ng lÜnh vùc kh«ng mang tÝnh häc thuËt,
®Æc biÖt lµ nh÷ng lÜnh vùc t− h÷u. T«i ®·
nãi r»ng ®iÒu ®ã b¾t ®Çu thay ®æi vµ b©y
giê chóng ta ®ang cã c¬ héi ®Ó thiÕt lËp
nh÷ng cÇu nèi m¹nh h¬n trong néi t¹i còng
nh− gi÷a c¸c häc viÖn.
§Ó kh¾c phô sù c« lËp nµy, rÊt nªn
nh×n l¹i lÞch sö phong phó cña to¸n häc.
H·y nghÜ vÒ Newton, Euler, Gauss,
Riemann, PoincarÐ vµ nh÷ng nhµ to¸n häc
kh¸c, nh÷ng ng−êi ®· nghiªn cøu to¸n
trong mèi liªn hoµn víi nghiªn cøu thÕ
giíi thùc thÓ. Trong phÇn lín lÞch sö,
chóng ta ®· tham gia vµo nh÷ng khÝa c¹nh
to¸n häc cña c¸c khoa häc kh¸c vµ ®· nhËn
thÊy chóng cùc k× thó vÞ.
Nh−ng trong thÕ kØ 20, c¬ héi cßn
nhiÒu h¬n. T«i nghÜ r»ng c¸c tr−êng ®¹i
häc cã thÓ häc hái ®−îc nhiÒu h¬n vÒ sù

Ng−êi dÞch: TrÇn Nam Trung
HiÖu ®Ýnh: Lª TuÊn Hoa
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Gi¶i th−ëng khoa häc ViÖn To¸n Häc n¨m 2003*
Héi ®ång khoa häc ViÖn To¸n häc tr©n
träng th«ng b¸o Gi¶i th−ëng khoa häc
ViÖn To¸n häc n¨m 2003 ®· ®−îc trao cho
TS Phïng Hå H¶i, c¸n bé ViÖn To¸n häc.
TS Phïng Hå H¶i sinh n¨m 1970 t¹i Hµ
Néi, tèt nghiÖp ®¹i häc n¨m 1992 t¹i
Tr−êng §¹i häc tæng hîp quèc gia
Matxc¬va, vµ b¶o vÖ luËn ¸n tiÕn sÜ n¨m
1996 t¹i Tr−êng §¹i häc tæng hîp Munich,
§øc (Ecole Polytechnique). H−íng nghiªn
cøu chÝnh cña TS Phïng Hå H¶i lµ lý
thuyÕt nhãm l−îng tö, ®¹i sè Hofp vµ lý
thuyÕt ph¹m trï. Anh ®· c«ng bè 14 c«ng
tr×nh ë c¸c t¹p chÝ quèc tÕ, trong ®ã cã
nhiÒu bµi ë c¸c t¹p chÝ cã uy tÝn cao nh−
Journal
of
Algebra,
Compositio
Mathematicae.

®−îc më réng cho tÊt c¶ c¸c nhµ to¸n
häc trÎ trªn toµn quèc. Mäi c¸n bé
nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y to¸n cña ViÖt
Nam kh«ng qu¸ 40 tuæi ®Òu cã thÓ
®¨ng ký xÐt th−ëng. Chi tiÕt sÏ ®−îc
th«ng b¸o trªn tê Th«ng tin to¸n häc
vµo ®Çu c¸c n¨m lÎ lµ nh÷ng n¨m trao
gi¶i th−ëng. Ng−êi ®−îc gi¶i th−ëng sÏ
®−îc nhËn mét b»ng chøng nhËn vµ
mét kho¶n tiÒn (n¨m 2003 lµ 5 triÖu
®ång). Nh÷ng ng−êi ®−îc gi¶i th−ëng
cña c¸c n¨m gÇn ®©y lµ:
1997: TS §inh Nho Hµo (ViÖn To¸n
häc) vµ TS Ph¹m Anh Minh §HTH
HuÕ).
1999: TS T¹ Lª Lîi (§¹i häc §µ L¹t) vµ
TS Phan Thiªn Th¹ch (ViÖn To¸n häc).
2001: TS §Æng §øc Träng (§HKHTN,
§HQG thµnh phè Hå ChÝ Minh).

Gi¶i th−ëng khoa häc cña ViÖn To¸n
häc ®−îc trao hai n¨m mét lÇn, tr−íc
n¨m 1996 chØ giíi h¹n cho c¸c c¸n bé
trÎ cña ViÖn To¸n häc vµ tõ n¨m 1997

LÔ trao b»ng tiÕn sÜ danh dù
Nhµ to¸n häc ng−êi §øc Roland Bulirsch thuéc tr−êng §HTH Munich ®· ®−îc Bé tr−ëng
Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o ViÖt Nam trao danh hiÖu “TiÕn sÜ danh dù” vµo th¸ng 4/2003 v×
®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña ViÖt Nam. ¤ng lµ mét nhµ
to¸n häc næi tiÕng trong lÜnh vùc To¸n häc øng dông. Nh©n dÞp Gi¸o s− Bulirsch sang
th¨m ViÖt Nam, ngµy 26/3/2004 ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam sÏ tæ chøc lÔ
trao b»ng TiÕn sÜ danh dù cho ¤ng. Nh©n dÞp nµy «ng sÏ tr×nh bµy mét b¸o c¸o khoa häc
víi tiªu ®Ò:
Virtual Reality - Symbiosis of Science and Art
LÔ trao b»ng vµ bµi gi¶ng b¾t ®Çu tõ 9h00, ngµy 26/3/2004.
Mêi c¸c ®ång chÝ quan t©m tíi dù.
*

Th«ng tin do GS Ng« ViÖt Trung, chñ tÞch H§KH ViÖn To¸n häc, cung cÊp
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THÔNG BÁO VỀ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN NGÀNH TOÁN 2004-2005*
I. Nguyên tắc phân bổ kinh phí
Các UVHĐ Ngành (11 người) đã cùng tham gia cho điểm đánh giá các đề tài (theo
nguyên tắc UVHĐ Ngành không cho điểm đánh giá đề tài do chính mình chủ trì). Mỗi
UVHĐ cho điểm từng đề tài theo các mức điểm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuỳ theo kết quả nghiên
cứu mà các thành viên của đề tài nhận được trong giai đoạn 2001-2003. Trên cơ sở đó sẽ
tính điểm trung bình của đề tài:
Điểm TB = Tổng điểm/Số UVHĐ tham gia cho điểm đánh giá đề tài
Nếu đề tài nào có điểm trung bình dưới 1 điểm thì không được cấp kinh phí triển khai
năm 2004. Kết quả có 6 đề tài không được triển khai tiếp.
Một thông số quan trọng liên quan đến việc tập hợp lực lượng thực hiện đề tài được tính
tới khi phân bổ kinh phí là tổng định xuất của đề tài xác định theo các nguyên tắc sau.
• Định xuất của GS được tính bằng 9
• Định xuất của PGS hoặc TSKH được tính bằng 6
• Định xuất của TS được tính bằng 4
• Định xuất của NCS được tính bằng 3
• Định xuất của ThS được tính bằng 2
• Định xuất của KS hoặc CN được tính bằng 1
Tuy nhiên nếu thành viên nào trong 5 năm trở lại đây không có công trình được công bố
(theo hồ sơ do chủ nhiệm đề tài nộp cho Bộ KH&CN) thì chỉ được tính 50% định xuất
quy định nêu trên. Quy định này nhằm hạn chế các trường hợp có tên trong danh sách cán
bộ tham gia thực hiện đề tài song trên thực tế ít đóng góp về chuyên môn.
Phương án phân bổ kinh phí được thực hiện như sau:
Tổng kinh phí được cấp cho ngành Toán năm 2004 là A triệu. Kinh phí cho 7 đề tài mang
tính chất chung của các hướng trọng điểm (kinh phí hoạt động chung cho các hướng Tối
ưu và tính toán khoa học; Giải tích; Phương trình; Xác suất-Thống kê; Đại số-Tôpô-Hình
học; Ứng dụng Toán học; Hội Toán) được ấn định là 7x70=490 triệu. Hai đề tài mở mới
về Lịch sử và Giảng dạy toán học được "khởi động" với khoản kinh phí 90 triệu (45+45).
Kinh phí cho hoạt động chung của cả ngành toán là 118 triệu. Phần còn lại là B triệu là
tổng kinh phí được phân bổ cho các đề tài. Công thức tính toán kinh phí:
Kinh phí = Tổng định xuất*B1đ + Điểm quy đổi*B2đ
Điểm quy đổi = Điểm trung bình của đề tài * Tổng định xuất.
Nhận xét: Kinh phí "cứng" phân bổ cho các đề tài trên cơ sở tổng định xuất tham gia đề
tài (= Tổng định xuất*B1đ). chỉ chiếm khoảng 30% tổng kinh phí phân bổ cho các đề tài
(mỗi đơn vị định xuất là B1đ). Kinh phí “mềm” thể hiện qua hệ số B2. Phương án này
khuyến khích cả các đề tài tập hợp được lực lượng, đồng thời cũng tính đến chất lượng đề
*

Thông tin này do Hội đồng ngành Toán cung cấp.
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tài và tiềm năng thực sự của đội ngũ trên cơ sở điểm trung bình mà Hội đồng ngành đánh
giá.
II. Danh sách các đề tài*
TT

1

Mã số
110101

•
•
•

Thông tin về đề tài
Tên đề tài: Tối ưu hoá với các hàm không trơn
Chủ trì: PGS Đỗ Văn Lưu (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Lê Văn Chóng (Viện Toán học); Th.S Đặng
Hoà, NCS Nguyễn Xuân Hà (Ban Cơ yếu CP); ThS Phạm Trung Kiên
(HV Tài chính); ThS Đào Ngọc Quỳnh (BQP); Th.S Nguyễn Mạnh Hùng
(ĐHTL)

2

110201

•
•
•

Tên đề tài: Tối ưu đơn điệu (liên tục và rời rạc) và các vấn đề liên
quan
Chủ trì: GS Hoàng Tuỵ (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: PGS Nguyễn Đức Nghĩa (ĐHBK Hà Nội); TS
Phan Thiên Thạch, CN Nguyễn Thị Hoài Phương (Viện Toán học).

3

110301

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết ánh xạ đa trị và
tối ưu véctơ
Chủ trì: GS Phạm Hữu Sách (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: PGS.TSKH Nguyễn Đông Yên, TS Tạ Duy
Phượng, TS Nguyễn Hữu Điển (Viện Toán học); TS Nguyễn Năng Tâm,
ThS Nguyễn Quang Huy (ĐHSP Hà Nội 2); TS Bùi Trọng Kiên (CĐSP
Ninh Bình); ThS Trần Ninh Hoa (PTTH HN-Amsterdam); NCS Lê Anh
Tuấn (CĐSP Ninh Thuận);
TS Trịnh Công Diệu (ĐHSP Tp.HCM); PGS Huỳnh Thế Phùng (ĐH
Huế); ThS Lê Thị Xuân Liên (CĐSP Quảng Trị); ThS Nguyễn Anh Sơn
(ĐHXD Hà Nội); CN Nguyễn Ngọc Hiếu (THCN Hà Nội); CN Nguyễn
Huy Chiêu (ĐH Vinh); CN Phạm Hoàng Hà (ĐHSPNN)

4

110401

•
•
•

Tên đề tài: Sự tồn tại, ổn định nghiệm và thuật toán giải bất đẳng
thức biến phân, bài toán cân bằng và bài toán tối ưu không trơn
Chủ trì: GS Phan Quốc Khánh (ĐHKHTN-ĐHQG Tp.HCM)
Các cán bộ tham gia: PGS Trần Huệ Nương, NCS Nguyễn Đình Tuấn
(ĐHKHTN-ĐHQG Tp.HCM), TS Lê Minh Lưu (ĐH Đà Lạt); NCS
Nguyễn Xuân Hải (Học viện CNBCVT Tp.HCM); Th.S Lâm Quốc Anh
(ĐH Cần Thơ); NCS Lê Sáng (Sở GD&ĐT Khánh Hoà);
PGS Lê Văn Hốt (ĐH Kinh tế HCM); Th.S Nguyễn Thế Uy, Th.S Nguyễn
Văn Thuỳ, CN Trần Thị Thuỳ Nương, CN Nguyễn Hồng Linh, CN Nguyễn
Kim Chi, CN Mai Quốc Vũ (ĐHKHTN-ĐHQG Tp.HCM); TS Lê Sĩ Đồng
(HV Ngân hàng Tp.HCM); NCS Tạ Quang Sơn (CĐSP Nha Trang); NCS
Trần Thanh Tùng (ĐH Tây Nguyên)

5

110601

•

Tên đề tài: Thuật toán và chương trình giải một số bài toán TƯ
không lồi

*

Tên những thành viên tham gia đề tài in chữ nghiêng được hưởng 50% định mức tiêu chuẩn.

11

•
•

Chủ trì: GS Lê Dũng Mưu (Viện Toán học)
Cán bộ tham gia: TS Nguyễn Văn Quý, NCS Phạm Ngọc Anh, Đoàn
Thái Sơn (Viện Toán học), TS Nguyễn Anh Tuấn (HKVN); CN Hoàng
Mai Hương.
TS Vũ Văn Đạt(Viện Toán học)

6

110801

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề chọn lọc về lý thuyết định tính hệ động
lực và điều khiển
Chủ trì: GS Nguyễn Khoa Sơn (TTKHTN&CNQG)
Các cán bộ tham gia: GS Vũ Ngọc Phát; TS Đặng Vũ Giang, TS
Trương Xuân Đức Hà, PGS Phan Huy Khải (Viện Toán học); TS Phạm
Hữu Anh Ngọc (ĐHSP Huế)

7

110901

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết tối ưu véctơ và ứng dụng trong kinh tế
Chủ trì: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Phan Nhật Tĩnh (ĐH Huế); TS Nguyễn Thị
Bạch Kim (ĐHBK Hà Nội); TS Nguyễn Bá Minh (ĐH Thương mại); TS
Lê Hội (Viện Toán học)

8

111001

•
•
•

Tên đề tài: Mô hình và phương pháp tối ưu tổ hợp
Chủ trì: GS Trần Vũ Thiệu (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Trần Xuân Sinh (ĐH Vinh); TS Võ Văn Tuấn
Dũng (ĐHKTCN Tp.HCM); NCS Phạm Xuân Hinh (CĐSP Hà Nội);
ThS Nguyễn Mạnh Hùng (ĐHTL Hà Nội).

9

111101

•
•
•

Tên đề tài: Các phương pháp mang tính kiến thiết trong Tối ưu, Điều
khiển và Ứng dụng
Chủ trì: GS Phạm Thế Long (HVKTQS)
Các cán bộ tham gia: TS Nguyễn Đức Hiếu, TS Nguyễn Bá Tường,
ThS Nguyễn Thanh Hải, ThS Ngô Thành Long, KS Chu Văn Huyện,
PGS.TSKH Nguyễn Công Định, PGS.TS Nguyễn Thiện Luận, TS
Nguyễn Xuân Viên (HVKTQS); TS Lê Văn Ngự (Viện ĐT-TH-TĐH).

10

120101

•
•
•

Tên đề tài: Giải tích thô – Lý thuyết và ứng dụng
Chủ trì: GS Hoàng Xuân Phú (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Phan Thành An (Viện Toán học); PGS
Nguyễn Định (ĐHSP Tp.HCM); TS Nguyễn Ngọc Hải (ĐHSP Huế);
ThS Trần Đình Long (ĐHKH Huế)
ThS Võ Minh Phổ (HVKTQS)

11

120201

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết Nevanlinna p-adic và ứng dụng
Chủ trì: GS Hà Huy Khoái (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Tạ Thị Hoài An, NCS Phan Đức Tuấn (ĐH
Vinh); TS Bùi Khắc Sơn (CĐSP Quảng Bình); PGS Mỵ Vinh Quang
(ĐHSP Tp.HCM); TS Vũ Hoài An (CĐSP Hải Dương); TS Đoàn Quang
Mạnh (Trường chuyên Hải Phòng); TS Lê Thị Hoài Thu (CĐSP Quảng
Bình); ThS Hà Trần Phương (ĐHSP Thái Nguyên); ThS Nguyễn Trung
Hoà (CĐSP Đắc Lắc).

12

12

120301

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết định tính các Phương trình vi phân và ứng dụng
Chủ trì: GS Vũ Tuấn (ĐHSP Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: PGS Cấn Văn Tuất, TS Trịnh Tuấn Anh,
PGS Nguyễn Đình Quyết, ThS Phạm Văn Việt, ThS Lê Văn Hiện, CN
Nguyễn Thị Kim Sơn, Nguyễn Ngọc Doanh; TS Phạm Phu

13

120401

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết và phương pháp giải tích-đại số trong
phương trình vi-tích phân-hàm
Chủ trì: GS Nguyễn Văn Mậu (ĐHKHTN-ĐHQGHN)
Các cán bộ tham gia: PGS Nguyễn Thuỷ Thanh, TS Phạm Quang
Hưng, PGS Nguyễn Minh Tuấn, TS Nguyễn Vũ Lương, ThS Lê Huy
Chuẩn (ĐHKHTN-ĐHQG HN), TS Trần Thị Tạo (HV Ngân hàng); TS
Nguyễn Tấn Hoà (CĐSP Gia Lai); TS Trịnh Đào Chiến (Sở GD&ĐT
Gia Lai); TS Phạm Thị Bạch Ngọc (NXBGD);
PGS Trần Huy Hổ, TS Trần Văn Triển, ThS Phạm Văn Hùng, ThS
Nguyễn Văn Xoa, ThS Nguyễn Đình Dũng, ThS Đỗ Thanh Sơn
(ĐHKHTN-ĐHQGHN); ThS Đinh Công Hướng (ĐHSP Quy Nhơn).

14

120501

•
•
•

Tên đề tài: Nghiên cứu các bài toán của phương trình vật lý-toán
Chủ trì: PGS Hoàng Đình Dung (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: PGS Trần Gia Lịch, CN Lê Trọng Lục, TS
Nguyễn Văn Ngọc, TS Vũ Văn Đạt (Viện Toán học); PGS Đặng Quang
Á (Viện CNTT);
ThS Trần Xuân Bộ (Trường TH Chiêm Hoá); CN Nguyễn Văn Thuyên
(Tr. Sĩ quan Pháo binh); ThS Vũ Thế Ngọc (Tr. Dạy nghề NN Hà Tây).

15

120701

•
•
•

Tên đề tài: Nghiên cứu các tính chất hàm số qua hình học của phổ
Chủ trì: GS Hà Huy Bảng (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: GS Đinh Dũng (ĐHQGHN); TS Trương Văn
Thương (ĐHSP Huế); TS Hoàng Mai Lê (CĐSP Thái Nguyên); NCS
Mai Thị Thu, ThS Huỳnh Mộng Giao (CĐSP Cà Mau);
ThS Nguyễn Văn Khiêm, CN Nguyễn Minh Công (ĐHSP Hà Nội)

16

120801

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết phương trình đạo hàm
riêng phi tuyến cấp 1 và cấp 2.
Chủ trì: GS Trần Đức Vân (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: PGS Hà Tiến Ngoạn, PGS Đinh Nho Hào, PGS
Nguyễn Minh Trí, NCS Phạm Minh Hiền, CN Trần Vĩnh Linh (Viện
Toán học); NCS Nguyễn Thị Nga (CĐSP Tuyên Quang); NCS Nguyễn
Hữu Thọ (Sở GD&ĐT Hà Tây); NCS Trần Văn Bằng (ĐHSP Hà Nội 2);
NCS Nguyễn Văn Thanh (Sở GD&ĐT Hà Nội); TS Lê Văn Hạp, PGS
Nguyễn Hoàng (ĐHSP Huế)
TS Nguyễn Sĩ Anh Tuấn, ThS Nguyễn Huy Hoàng (ĐHGT Hà Nội); CN
Nguyễn Văn Minh (Tr. SQLQ)

13

17

120901

•
•
•

Tên đề tài: Chỉnh hoá bài toán ngược phi tuyến ứng dụng trong cơ
học, địa vật lý
Chủ trì: GS Đặng Đình Áng (ĐHKHTN-ĐHQG Tp.HCM)
Các cán bộ tham gia: PGS Đinh Ngọc Thanh, PGS Đặng Đức Trọng
(ĐHKHTN-ĐHQG Tp.HCM)

18

121201

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề trong giải tích vi địa phương, phi tuyến,
sóng nhỏ
Chủ trì: GS Nguyễn Minh Chương (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Trần Thị Lan Anh (Viện Toán học); NCS
Đặng Anh Tuấn, NCS Trần Quốc Bình (ĐHKHTN-ĐHQGHN); TS
Nguyễn Văn Tuấn (CĐSPHN); PGS Nguyễn Phụ Hy, TS Khuất Văn
Ninh, ThS Tạ Ngọc Trí, ThS Bùi Kiên Cường (ĐHSPHN2); PGS Lê
Quang Trung, TS Nguyễn Văn Khải, NCS Nguyễn Văn Cơ, NCS Trần
Đình Kế (ĐHSPHN); PGS Nguyễn Tường (ĐHXD); NCS Trần Trí Kiệt
(HVKHQS); NCS Nguyễn Xuân Thuần (ĐH Hồng Đức).
ThS Lê Đức Thịnh, ThS Hà Duy Hưng (ĐHSP HN)

19

121301

•
•
•

Tên đề tài: Giải tích số và ứng dụng
Chủ trì: PGS Nguyễn Bường (Viện CNTT)
Các cán bộ tham gia: PGS Lê Thành Lân , TS Nguyễn Hoài Bão, TS
Nguyễn Công Điều, TS Lê Xuân Quảng, TS Nguyễn Thanh Tùng (Viện
CNTT); TS Cao Đình Thi (ĐHKTQD); PGS Hoàng Văn Lai (Viện Cơ học).

20

121401

•
•
•

Tên đề tài: Các phương pháp lý thuyết hàm giải tích trong phương
trình vi tích phân và ứng dụng vào kỹ thuật
Chủ trì: GS Lê Hùng Sơn (ĐHBK Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: GS Nguyễn Đình Trí, PGS Đặng Khải, PGS
Phan Tăng Đa, PGS Lê Trọng Vinh, PGS Dương Quốc Việt, TS Nguyễn
Cảnh Lương, TS Phan Hữu Sắn, TS Nguyễn Đình Bình, PGS Trần Việt
Dũng (ĐHBK HN), TS Nguyễn Thành Văn (ĐHKHTN-ĐHQGHN).
PGS Trần Xuân Hiển, TS Nguyễn Đăng Tuấn, ThS Hà Bình Minh, ThS Lê
Quang Thuỷ, CN Đoàn Công Định, CN Nguyễn Phương Thuỳ, CN Hà Thị
Yến, ThS Lê Cường (ĐHBK Hà Nội)

21

121501

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết định tính phương trình vi phân
Chủ trì: GS Nguyễn Thế Hoàn (ĐHKHTN-ĐHQGHN)
Các cán bộ tham gia: TS Đặng Đình Châu, TS Lê Hồng Lan
(ĐHGTVT); ThS Nguyễn Minh Mẫn (ĐH Mỏ-Địa chất); TS Nguyễn
Sinh Bảy (ĐH Thương mại)
ThS Lê Huy Tiễn, ThS Dư Đức Thắng (ĐHKHTN-ĐHQGHN);

22

121601

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết đa thế vị và cấu trúc không gian Frechet
Chủ trì: GS Nguyễn Văn Khuê (ĐHSP Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: PGS Lê Mậu Hải, TS Nguyễn Quang Diệu
(ĐHSP HN), PGS Trần Ngọc Giao (Trường CBQLGD); TS Phạm Hiến
Bằng (ĐH Thái Nguyên).

14

PGS Phạm Khắc Ban; ThS Tăng Văn Long, NCS Bùi Quốc Hoàn, NCS
Lê Tài Thu (ĐHSP Hà Nội);

23

121701

•
•
•

Tên đề tài: Các phương pháp giải phương trình vi phân và ứng dụng
Chủ trì: GS Nguyễn Hữu Công (ĐHQG Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: GS Phạm Kỳ Anh, PGS.TSKH Nguyễn Văn
Minh, TS Vũ Hoàng Linh, TS Nguyễn Thị Hồng Minh, NCS Lê Ngọc
Xuân, NCS Lê Công Lợi (ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội).
ThS Nguyễn Trung Hiếu, NCS Hoàng Sĩ Nguyên, NCS Nguyễn Văn Minh
(ĐHKHTN-ĐHQGHN)

24

121801

•
•
•

Tên đề tài: Tích chập tổng quát đối với các phép biến đổi tích phân
Chủ trì: PGS Nguyễn Xuân Thảo (ĐH Thuỷ lợi)
Các cán bộ tham gia: PGS Phó Đức Anh, ThS Trịnh Tuân (ĐH Thuỷ
Lợi), TS Đinh Thanh Đức (ĐHSP Quy Nhơn);
ThS Nguyễn Quý Lăng, ThS Phan Thanh Lương, ThS Phan Thị Thanh
Huyền, CN Nguyễn Xuân Lộc, CN Nguyễn Đức Hậu, CN Nguyễn Thị Vân,
CN Đỗ Hữu Thanh (ĐH Thuỷ lợi); TS Nguyễn Anh Tuấn (ĐHSP Tp.HCM);
ThS Nguyễn Minh Khoa (ĐHGTVT); ThS Đào Tuấn Quy (Viện ĐT TH TĐH)

25

130101

•
•
•

Tên đề tài: Giải tích ngẫu nhiên, ánh xạ ngẫu nhiên, phương trình ngẫu
nhiên và ƯD
Chủ trì: PGS Đặng Hùng Thắng (ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: ThS Trần Mạnh Cường; NCS Nguyễn Thịnh;
NCS Nguyễn Lưu Sơn; NCS Vũ Hải Sâm; NCS Phạm Văn Quốc; CN
Trần Minh Ngọc (ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội).

26

130201

•
•
•

Tên đề tài: Các phương pháp ngẫu nhiên và giải tích số
Chủ trì: GS Nguyễn Quý Hỷ (ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: PGS Nguyễn Đình Hoá (ĐHKHTN-ĐHQG Hà
Nội); PGS Nguyễn Hồ Quỳnh, TS Nguyễn Hữu Tiến, TS Công Văn Tụ,
TS Tống Đình Quỳ (ĐHBK Hà Nội); PGS Doãn Tam Hoè, ThS Mai Văn
Được, ThS Trần Cảnh, TS Vũ Thị Hoà (ĐHXD Hà Nội); TS Lê Xuân
Lam (HVHCQG); PGS Tô Cẩm Tú (Bộ NN&PTNT); ThS Phan Thu
Hải (Viện Dầu khí); PGS Ngô Văn Quyết, PGS Phạm Ngọc Phúc
(HVKTQS); TS Vũ Hoài Chương (Viện CNTT).
CN Trần Đình Quốc, CN Bùi Quốc Hoàn, CN Phạm Thị Hằng, CN Lê
Hồng Phương (ĐHKHTN-ĐHQGHN); CN Trần Nam Hương (BQP)

27

130401

•
•
•

Tên đề tài: Một số mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng
Chủ trì: PGS.TSKH Đinh Quang Lưu (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: PGS Phạm Văn Kiều, TS Nguyễn Hắc Hải, NCS
Trần Quang Vinh (ĐHSP Hà Nội), ThS Nguyễn Phương Vũ (HĐQG Từ
điển BKTTVN); NCS Nguyễn Thanh Bình (ĐHSP Thái Nguyên); CN
Trần Thanh Sơn (Viện Toán học)
Th.S Trần Văn Long, CN Bùi Thu Cúc, CN Nguyễn Thu Thuỷ, CN Ngô
Hoàng Long (ĐHSP Hà Nội); Th.S Vũ Thu Hoài (ĐH Y Hà Nội);

15

28

130501

•
•
•

Tên đề tài: Phương pháp giải tích, tôpô, đại số trong xác suất
Chủ trì: GS Nguyễn Văn Thu (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Cao Văn Nuôi (Đà Nẵng); TS Vũ Viết Yên
(ĐHSP Hà Nội); TS Tô Văn Ban (HVKTQS).
CN Phạm Quang Khoái (ĐHSPHN) TS Nguyễn Nam Hồng, ThS Phan
Thu Hà (HVKTQS); ThS Trương Hoàng Thông (HV Hậu cần); TSKH
Nguyễn Ngọc San (HVCNBCVT).

29

130501

•
•
•

Tên đề tài: Giải tích ngẫu nhiên
Chủ trì: GS Nguyễn Duy Tiến (ĐHQG Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: PGS Nguyễn Hữu Dư, PGS Đào Hữu Hồ
(ĐHKHTN-ĐHQGHN), TS Phan Viết Thư (ĐHBKHN); TS Nguyễn
Hồng Hải (Viện KTQS); NCS Vũ Tiến Việt (ĐH An ninh); TS Nguyễn
Quang Hoà (ĐH Vinh); NCS Đặng Ngọc Đức (Viện CNTT); PGS Bùi
Khởi Đàm (ĐHBKHN); PGS Nguyễn Hữu Bảo (ĐH Thuỷ lợi).
TS Nguyễn Viết Phú (ĐHKHTN-ĐHQGHN); CN Nguyễn Thị Vân Hoà,
CN Phạm Thị Hằng, NCS Nguyễn Thịnh (ĐHKHTN-ĐHQGHN);

30

140101

•
•
•

Tên đề tài: Một số phương pháp của đại số và hình học với ứng
dụng vào lý thuyết số
Chủ trì: PGS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: GS Đào Trọng Thi (ĐHQG Hà Nội); NCS
Nguyễn Huy Hưng (ĐHSP Hà Nội 2); ThS Nguyễn Phương Dung (ĐH
Biên phòng); TS Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

31

140301

NCS Nguyễn Duy Tân (Viện Toán học).
Tên đề tài: Các phương pháp tính toán và tổ hợp trong đại số và
hình học đại số
• Chủ trì: PGS Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học)
• Các cán bộ tham gia: NCS Nguyễn Đức Hoàng, TS Đàm Văn Nhỉ
•

(ĐHSPHN); TS Phan Văn Thiện (ĐHSP Huế); GS Ngô Việt Trung
(Viện Toán học)
NCS Cao Huy Linh (ĐHSP Huế), Th.S Bùi Hữu Thước (CĐSP Bắc Thái);
CN Nguyễn Phụ Hoàng Lân (ĐHKHTN-ĐHQGHN); CN Nguyễn Công
Minh (ĐHSPHN); ThS Trần Nam Trung (Viện Toán).

32

140401

•
•
•

Tên đề tài: Cấu trúc vành, môđun và lý thuyết biểu diễn
Chủ trì: GS Nguyễn Tự Cường (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Nông Quốc Chinh, TS Lê Thị Thanh Nhàn
(ĐH Thái Nguyên), TS Nguyễn Thái Hoà, TS Nguyễn Đức Minh (ĐHSP
Quy Nhơn); TS Trần Tuấn Nam (Dự bị ĐH Nha Trang);
NCS Đoàn Trung Cường (Viện Toán học); NCS Nguyễn Thị Dung, NCS
Nguyễn Văn Hoàng (ĐH Thái Nguyên); TS Mai Quý Năm (ĐHSP Quy
Nhơn), NCS Trần An Hải (ĐH Thuỷ lợi); CN Lưu Bá Thắng (ĐHSP HN)

16

33

140501

•
•
•

Tên đề tài: Cấu trúc của một số lớp nửa môđun, đồng điều-đồng
luân của chúng và các vấn đề liên quan
Chủ trì: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Tuyến (ĐHSP Huế)
Các cán bộ tham gia: PGS Lê Văn Thuyết (ĐH Huế); PGS Trần Đạo
Dõng (ĐHSP Huế); Th.S Trần Thái Sơn (CĐSP Ninh Thuận); Th.S Hồ
Xuân Thắng (CĐSP Quảng Trị); Trần Giang Nam (ĐHSP Huế).
GS Nguyễn Quốc Thi (ĐH Vinh); Nguyễn Văn Lộc (Sở GD-ĐT Quảng
Nam);

34

140601

•
•
•

Tên đề tài: Hình học giải tích phức
Chủ trì: GS Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: TS Khu Quốc Anh, TS Nguyễn Doãn Tuấn, TS
Nguyễn Văn Trào, NCS Trần Văn Tấn, ThS Phạm Thu Trang, ThS Phạm
Đinh Hương, CN Phạm Ngọc Mai (ĐHSPHN), NCS Lê Tài Thu (CĐSP
Bắc Ninh); TS Nguyễn Lê Hương (Bộ GD&ĐT); TS Phạm Việt Đức, TS
Nguyễn Thị Tuyết Mai (ĐHSP Thái Nguyên)
CN Sỹ Đức Quang, CN Phạm Ngọc Duy (ĐHSPHN);

35

140701

•
•
•

Tên đề tài: Tôpô và hình học của các đa tạp thấp chiều và ứng
dụng
Chủ trì: PGS Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Vũ Thế Khôi, TSKH Nguyễn Khắc Việt
(Viện Toán học);
ThS Phạm Ngọc Điền (Viện Toán học), ThS Nguyễn Hữu Quang (ĐHSP
Vinh)

36

140801

•
•
•

Tên đề tài: Bất biến môdular và lý thuyết đồng luân
Chủ trì: GS Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHKHTN-ĐHQGHN)
Các cán bộ tham gia: TS Phạm Việt Hùng, NCS Trần Ngọc Nam
(ĐHKHTN-ĐHQGHN), TS Nguyễn Gia Định (ĐHKH Huế); TS Nguyễn
Sum (ĐHSP Quy Nhơn);
NCS Võ Thị Như Quỳnh, NCS Hoàng Mạnh Quang (ĐHKHTNĐHQGHN); TS Nguyễn Viết Đông (ĐHQG Tp.HCM)

37

141001

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết các kỳ dị thực và phức
Chủ trì: PGS.TSKH Hà Huy Vui (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Nguyễn Văn Châu, PGS Lê Văn Thành (Viện
Toán học)
TS Nguyễn Tiến Đại, TS Nguyễn Sĩ Minh (Viện Toán học)

38

141101

•
•
•

Tên đề tài: Bài toán tích và bài toán phân loại trong hình học định
cỡ
Chủ trì: TS Đoàn Thế Hiếu (ĐHSP Huế)
Các cán bộ tham gia: TS Nguyễn Duy Bình, PGS Nguyễn Hữu Quang
(ĐHSP Vinh); CN Nguyễn Văn Hạnh (ĐHSP Huế)

17

39

150101

•
•
•

Tên đề tài: Bài toán phân bổ tài nguyên và các ứng dụng trong
quản lý
Chủ trì: PGS.TSKH Phạm Huy Điển (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Phạm Cảnh Dương (Viện Toán học), NCS Đỗ
Xuân Dương (ĐH Thương mại); NCS Phạm Xuân Hinh (CĐSP Hà Nội);
NCS Lê Thanh Huệ (ĐH Mỏ-Địa chất)
KS Nguyễn Quang Minh, CN Phạm Ngọc Hùng, CN Nguyễn Hoàng
Dương, CN Bùi Văn Phát, KS Nguyễn Cảnh Hào (Viện Toán học);

40

150401

•
•
•

Tên đề tài: Các bài toán biên đối với phương trình đạo hàm riêng
trong các miền với biên không trơn và vấn đề ổn định đối với
PTVP thường
Chủ trì: PGS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng (ĐHSP Hà Nội)
Các cán bộ tham gia: TS Trần Thị Loan, ThS Trần Đình Kế, NCS
Cung Thế Anh, NCS Phạm Triều Dương (ĐHSP Hà Nội); TS Trần Xuân
Tiếp (ĐHBKHN)
CN Nguyễn Thành Anh (ĐHSP HN), NCS Bùi Trọng Kim (CĐSP Hà
Nam)

41

150601

•
•
•

Tên đề tài: Lý thuyết hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng
Chủ trì: PGS.TSKH Nguyễn Đình Công (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: GS Trần Văn Nhung (Bộ GD&ĐT); NCS Hoàng
Nam (ĐH Hồng Đức);
ThS Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (HV Tài chính).

42

150701

•
•
•

Tên đề tài: Thống kê và xác suất ứng dụng
Chủ trì: PGS Trần Hùng Thao (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: GS Trần Mạnh Tuấn, TS Đào Quang Tuyến, TS
Hồ Đăng Phúc, CN Tạ Quốc Bảo (Viện Toán học); GS Nguyễn Văn Hữu
(ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội); PGS Nguyễn Quang Dong (ĐHKTQD Hà
Nội); ThS Trần Trọng Nguyên (ĐHSP Hà Nội 2); ThS Đặng Phước Huy
(ĐH Đà Lạt); CN Phạm Xuân Bình (ĐHSP Quy Nhơn)

43

150801

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề về luật số lớn trong lý thuyết xác suất
Chủ trì: PGS Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh)
Các cán bộ tham gia: PGS Phan Đức Thành, ThS Nguyễn Thị Thế,
ThS Nguyễn Thị Thanh Hiền, ThS Trần Anh Nghĩa, CN Lê Văn Thành
(ĐH Vinh)
CN Lê Hồng Sơn, CN Thái Anh Tuấn, CN Ngô Tất Hoạt, CN Nguyễn Thị
Thuỳ Chi (ĐH Vinh)

44

150901

•
•
•

Tên đề tài: Một số vấn đề về cấu trúc đại số và lý thuyết số
Chủ trì: PGS Ngô Sĩ Tùng (ĐH Vinh)
Các cán bộ tham gia: TS Nguyễn Thành Quang; PGS Lê Quốc Hán,
TS Chu Trọng Thanh, TS Mai Văn Tư, NCS Nguyễn Quốc Thơ, NCS
Đào Thị Thanh Hà, NCS Nguyễn Thị Hồng Loan (ĐH Vinh);

18

PGS Nguyễn Quý Di, ThS Nguyễn Văn Giám, CN Lê Văn An (ĐH Vinh);
NCS Nguyễn Trọng Hoà (CĐSP Đắc Lắc).

45

151001

•
•
•

Tên đề tài: Tôpô, hình học không giao hoán và tính toán lượng tử
Chủ trì: GS Đỗ Ngọc Diệp (Viện Toán học)
Các cán bộ tham gia: TS Nguyễn Văn Thư (TTKHTN&CNQG); TS
Nguyễn Việt Hải (ĐHSP Hải Phòng); ThS Trương Chí Trung (ĐH
Vinh); CN Đỗ Đức Hạnh (Viện Toán học);
TS Trần Vui (ĐHSP Huế); TS Lê Anh Vũ (ĐHSP Tp.HCM)

Các đề tài mang tính hoạt động chung của ngành*

160101
160201
160301
160401
160501
160601
160701
160801
160901

*

GS.TSKH Phạm Thế Long,
GS.TSKH Hoàng Xuân Phú
PGS.TS Hà Tiến Ngoạn,
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
GS.TSKH Phạm Kỳ Anh,
GS.TSKH Hà Huy Khoái
PGS.TSKH Nguyễn Đình
Công, PGS.TSKH Đặng
Hùng Thắng
GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt
Hưng, GS.TSKH Ngô Việt
Trung
PGS.TSKH Lê Tuấn Hoa,
GS.TSKH Lê Ngọc Lăng
GS.TS Nguyễn Quý Hỷ,
PGS.TSKH Phạm Huy Điển
GS.TSKH Hà Huy Khoái,
GS.TS Nguyễn Đình Trí,
GS.TSKH Phạm Kỳ Anh
TSKH Nguyễn Khắc Việt,
GS.TSKH Đào Trọng Thi

ĐHSP Hà Nội

Một số vấn đề chọn lọc của
Tối ưu và Tính toán khoa
học
Một số vấn đề chọn lọc của
Lý thuyết các phương trình
Một số vấn đề chọn lọc của
Giải tích

Viện Toán học

Một số vấn đề chọn lọc của
Xác suất và Thống kê

Học viện KTQS
Viện Toán học

ĐHKHTNĐHQGHN
Viện Toán học
ĐHKHTNĐHQGHN

Một số vấn đề chọn lọc của
Đại số-Tôpô-Hình học
Một số vấn đề trọng điểm
của toán học những năm đầu
TK21
Ứng dụng Toán học

Viện Toán học

Lịch sử Toán học

Viện Toán học

Giảng dạy toán học hiện đại

Người đứng trước chịu trách nhiệm chính và kinh phí được phân bổ về cơ quan người đó.
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Th«ng b¸o vÒ Tr−êng hÌ vµ héi nghÞ quèc tÕ
vÒ T«p« ®¹i sè, Hµ néi 8/2004
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« ®¹i sè Hµ Néi 2004 sÏ ®−îc tæ chøc tõ 9/8 tíi
20/8/2004 t¹i Gi¶ng ®−êng lín cña Tr−êng §HKHTN, 19 Lª Th¸nh T«n, Hµ Néi.
C¬ quan Tæ chøc: §HKHTN, §HQG Hµ Néi
Ban Ch−¬ng tr×nh (Scientific Committee):
John Hubbuck (Univ. of Aberdeen, Aberdeen), j.hubbuck@maths.abdn.ac.uk
NguyÔn H. V. H−ng (Vietnam National Univ., Hanoi), nhvhung@vnu.edu.vn
Haynes Miller (MIT, Cambridge), hrm@math.mit.edu
Goro Nishida (Kyoto Univ., Kyoto), nishida@kusm.kyoto-u.ac.jp
Stewart Priddy (Northwestern Univ., Evanston), priddy@math.northwestern.edu
Lionel Schwartz (Univ. de Paris 13, Paris), schwartz@math.univ-paris13.fr
Ban Tæ chøc (Executive Committee):
NguyÔn H÷u ViÖt H−ng, Tr−ëng ban (§HKHTN, §HQG Hµ Néi)
NguyÔn ViÖt Dòng (ViÖn To¸n häc)
NguyÔn Gia §Þnh (§HKH, §H HuÕ)
NguyÔn ViÕt §«ng (§HKHTN, §HQG Thµnh phè Hå ChÝ Minh)
Ph¹m ViÖt Hïng (§HKHTN, §HQG Hµ Néi)
Vò ThÕ Kh«i (ViÖn To¸n häc)
NguyÔn V¨n MËu (§HKHTN, §HQG Hµ Néi)
NguyÔn Huúnh Ph¸n (C§ S− ph¹m Qu¶ng B×nh)
Phan Huy Phó (§H Th¨ng Long)
Lionel Schwartz (Univ. de Paris 13)
NguyÔn Sum (§H S− ph¹m Qui Nh¬n)
Phan Do·n Tho¹i (NXB Gi¸o dôc)
Tr−êng hÌ (9-14/8/2004) sÏ bao gåm 3 gi¸o tr×nh sau ®©y, mçi gi¸o tr×nh gåm 6 bµi gi¶ng, mçi
bµi mét giê:
1. John Hubbuck: Invariant theory and the Steenrod algebra,
2. Haynes Miller: Maps between classifying spaces,
3. Stewart Priddy: Stable splittings of classifying spaces of finite groups.
Ba bµi gi¶ng nµy ph¶n ¶nh ba h−íng nghiªn cøu ®ang ph¸t triÓn m¹nh vµ t−¬ng t¸c víi nhau trong T«p«
®¹i sè. Ba gi¸o s− gi¶ng bµi lµ nh÷ng tªn tuæi hµng ®Çu hiÖn nay trªn thÕ giíi trong lÜnh vùc nµy.
Cho tíi nay, c¸c nhµ to¸n häc sau ®©y ®· nhËn lêi mêi tr×nh bµy b¸o c¸o t¹i Héi nghÞ (1620/8/2004): T. Bauer, C. Broto, J. Grodal, Lª Minh Hµ, H.-W. Henn, M. Kameko, N. Kitchloo, N.
Kuhn, R. Levi, J. Martino, M. Mimura, Ph¹m Anh Minh, TrÇn Ngäc Nam, M. Neusel, B. Oliver,
A. Viruel, N. Yagita.
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« ®¹i sè Hµ Néi 2004 lµ mét c¬ héi tèt ®Ó sinh viªn,
nghiªn cøu sinh vµ c¸c nhµ to¸n häc trÎ ViÖt Nam cã dÞp tiÕp xóc, häc hái c¸c chuyªn gia hµng
®Çu trong lÜnh vùc nµy, ®Æt c¬ së cho nh÷ng quan hÖ hîp t¸c l©u dµi. Nã còng lµ dÞp tèt ®Ó c¸c nhµ
to¸n häc n−íc ta trong lÜnh vùc nµy trao ®æi c¸c kÕt qu¶ vµ ý t−ëng khoa häc, còng nh− thiÕt lËp
c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®ång nghiÖp quèc tÕ.
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§¨ng ký tham dù Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ: B¶n ®¨ng ký (theo mÉu d−íi ®©y) xin göi vÒ PGS. TS.
NguyÔn ViÖt Dòng (ViÖn To¸n häc, 18 ®−êng Hoµng Quèc ViÖt, CÇu GiÊy, Hµ Néi 10307) b»ng
th− hoÆc email qua ®Þa chØ vietdung@math.ac.vn.
Ban Tæ chøc ®Æt tr−íc mét sè phßng nghØ t¹i kh¸ch s¹n víi hai møc gi¸ cho ng−êi ViÖt Nam lµ
70-80 ngh×n ®ång/ngµy (sè l−îng h¹n chÕ) vµ 100-120 ngh×n ®ång/ngµy.
PhÝ tham dù: 50.000 ®/ng−êi cho Tr−êng hÌ vµ 100.000 ®/ng−êi cho Héi nghÞ (®èi víi ng−êi ViÖt
Nam).
Thêi h¹n ®¨ng ký tham dù: KÕt thóc vµo ngµy 30/6/2004.
Tµi trî: Ban Ch−¬ng tr×nh vµ Ban Tæ chøc sÏ xem xÐt viÖc tµi trî (toµn bé hay mét phÇn) tiÒn ¨n ë
vµ ®i l¹i cho mét sè ng−êi tham dù; −u tiªn Sinh viªn, Nghiªn cøu sinh, c¸c Nhµ to¸n häc trÎ vµ
nh÷ng ng−êi ®¨ng ký b¸o c¸o. Ng−êi muèn xin tµi trî cÇn göi mét ®¬n tr×nh bµy nguyÖn väng cña
m×nh cïng th− giíi thiÖu cña mét nhµ to¸n häc vÒ Ban Tæ chøc (qua PGS. TS. NguyÔn ViÖt Dòng)
tr−íc ngµy 15/6/2004.
ChuÈn bÞ kiÕn thøc: §Ó chñ ®éng chuÈn bÞ nh»m lµm cho c¸c sinh viªn, nghiªn cøu sinh vµ c¸c
nhµ to¸n häc trÎ tham dù Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ cã ®−îc mét kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ T«p« ®¹i sè,
chóng t«i ®ang tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c bµi gi¶ng cã ®Þnh h−íng vÒ lÜnh vùc nµy t¹i c¸c seminar
tæ chøc ®ång thêi ë Hµ Néi, HuÕ, Qui Nh¬n vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh÷ng ng−êi muèn
tham dù seminar cÇn liªn hÖ víi c¸c thµnh viªn Ban Tæ chøc t¹i c¸c thµnh phè t−¬ng øng.
Tr−ëng Ban Tæ chøc
GS TSKH NguyÔn H÷u ViÖt H−ng

MÉu §¨ng ký tham dù
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T« p« ®¹i sè, Hµ Néi 2004
Hä vµ tªn:.................................................Ngµy sinh..........................Nam hay N÷ ...........
C¬ quan c«ng t¸c ................................................................................................................
§Þa chØ liªn hÖ..................................................................... Email ....................................
§¨ng ký tham dù Tr−êng hÌ
Tham dù Héi nghÞ
§¨ng ký b¸o c¸o t¹i Héi nghÞ (nÕu cã, xin göi kÌm Abstract)
Cã
Kh«ng
§¨ng ký phßng ë Lo¹i 70-80 ngh×n ®/ngµy
Lo¹i 100-120 ngh×n ®/ngµy
Tõ ngµy ®Õn ngµy ..............................................................................
§¨ng ký xin tµi trî cña Ban Tæ chøc
Cã
Kh«ng
Hä vµ tªn nhµ to¸n häc giíi thiÖu (®Ó xin tµi trî)...............................................................
Ngµy ®¨ng ký
Ký tªn
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ICAM

Hanoi 2004

Recent trends of Applied Mathematics based on partial differential
equations and complex analysis
Hainoi, August 25 - 29,2004
Organized by:
Hanoi University of Technology (HUT)
In cooperation with
Hanoi Institute of Mathematics
Hanoi University of Natural Sciences
Hanoi Institute of Information Technology

Location:
Hanoi University of Technology
1 Dai Co Viet St., Hanoi, Vietnam

Sections and main topics:
1 - Complex methods in PDE (Chair: W. Tutschke)
Boundary value problems, Initial value problems, Related integral operators, Qualitative
properties of solutions of PDE
2 - Clifford Analysis
(Chair: F. Sommen)
General Clifford Analysis, Quaternion and Octonian Analysis, Functional - analytic
methods, Special functions and integral transforms, Special systems of PDE, boundary
value and initial value problems, Numerical methods, Applications in Engineerings and
Physics
3 - Complex Analysis in the plane and in higher dimensions (Chair: C.C - Yang, LH. Son)
Value distribution theory, Conformal mappings, Generalized analytic functions, P- adic
Analysis, Several variables and complex spaces, Complex Analysis in infinite dimensions
4 - Numerical Analysis and applications in Engineerings
(Chair: K Guerlebeck)
Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations, Numerical
approximation, Mathematical programming and optimization, Numerical methods for
PDE, ordinary differential equations and integral equations, Difference equations,
Computer aspects of numerical algorithms, Scientific calculations, Applications in
Engineerings
Organizing Committee
Tran Quoc Thang (Rector of HUT, Chair), Tong Dinh Quy (Dean of Faculty of
Mathematics HUT, Co - Chair) Le Hung Son (Co - Chair) H. Begehr, K. Guerlebeck, H.H.
Khoai, L. H. Khoi, N.C. Luong, N.V. Mau, F. Sommen, W. Tutschke.. C.C - Yang.
Contact
Registration and requests should be send to
Prof. Dr. Le Hung Son, Dr. Tong Dinh Quy
Hanoi University of Technology
1 Dai Co Viet St. 10000 Hanoi, Vietnam
Fax: + 84 - 4 869 2006
Email: Lehung@netnam.org.vn
Web site: http: //www.conferencevietnam.com

(Registration should be done before July 15,2004
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Plenary invited speakers
Đ.D. Ang. P.K. Anh, H. H. Bang, H. Begehr, F. Brackx, N.H. Cong, N.V. Dao, D. Eelbode, K.
Guerlebeck, Đ.N. Hao, N.M. Hung, H. Kazama, H.H. Khoai, L.H. Khoi, V. Kravchenko, N.V.
Luoc, A. Mcintosh, N.V. Mau, M. Morimoto, H.T. Ngoan, V.P. Palamodov, T.Qian, H. Schaeben,
M.V. Shapiro, F. Sommen, L. H. Son, N.K. Son, V. Souček, D.C. Struppa, M. Reissig, J. Ryan,
K.H. Shon, W. Sproessig, Y.T. Siu, Đ.T. Thi, N.D. Tien, N.V. Thu, Đ.Đ. Thai, N. Trudinger, W.
Tutschke, T.Đ. Van, C.C. Yang…
Contribution and proceedings
The conference will provide invited lectures (45 minutes including discussion) and contributed
presentations (20 minutes including discussion). Each contributor must submit a title and an abstract
not to exceed one A4 - page. Abstracts should be prepared in Latex format. Some contributions will
be selected to be published in a proceedings volume of one of the best publishers.
THe registration fee
The registration fee is 150 USD (150,000 VND for Viettnammese citizen) and will be collected at
the registration desk on the first day. It will cover the expenses for the lunches, dinners from
August 25-28, the reception, the conference banquet and material for the conference.
Remark: We will arrange a tour to Ha Long Bay (about 140 km from Hanoi) on August 29 - 30
(2days) and some other tours, expenses will not be included in the registration fee.
Deadlines
Registration and submission of abstracts: July 15,2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registration form

(Please tick boxes as appropriate)
Name (Mr./Mrs, First Name, Middle Initial, Last Name)
Institute, University:
Address :
Phone:
Email:
I intend to

Fax:

attend the conference
Title:
Authors:
HOtel reservation

submit a paper

I reserve for myself

Please reserve for me

a single room
Category

a double room

Guest house of HUT: 10 USD/day

… - 20 USD/day

21 - 40 USD/day
If not available then choose the
higher category

lower
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Viện Toán học
và
Đề tài trọng điểm “Một số vấn đề chọn lọc của Tối ưu và Tính toán khoa học”
phối hợp tổ chức

Hội thảo: Tối ưu và Tính toán khoa học (lần thứ 2)
từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2004
tại Viện Toán học – 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Nội dung:
-

Bài giảng của Giáo sư Hoàng Tụy và của một số chuyên gia khác.

- Các báo cáo kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Tối ưu và Tính toán khoa học.
Mục đích:
-

Tăng cường trao đổi và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu.
Giúp đỡ các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ. Đặc biệt, diễn giả có thể trình
bày cả các kết quả chưa hoàn chỉnh, trao đổi về các khó khăn vấp phải trong quá trình
nghiên cứu và các dự định nghiên cứu để tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Ban tổ chức: Phạm Huy Điển, Nguyễn Định, Phan Huy Khải, Phan Quốc Khánh, Phạm Thế
Long, Lê Dũng Mưu, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Tạ Duy Phượng, Nguyễn Xuân Tấn,
Nguyễn Đông Yên.

Địa chỉ liên lạc:
TS Tạ Duy Phượng
Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-7563474 (số máy lẻ: 213) Fax: 04-7564303
E-Mail: tdphuong@math.ac.vn
Đề nghị gửi đăng ký tham gia và tóm tắt báo cáo theo đúng quy định đến địa chỉ liên lạc trước
ngày 5 tháng 4 năm 2004.
Tóm tắt báo cáo không quá 1 trang A4, gửi theo e-mail hoặc ghi vào đĩa mềm và gửi đến địa chỉ liên lạc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học
5 - 9 / 5 / 2004 tại Viện Toán học – 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Họ và tên:
Nam/nữ:
Học hàm, học vị:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Đăng ký
[ ] tham gia hội thảo
[ ] trình bày báo cáo tại hội thảo
Tên báo cáo:
Tên các tác giả:
Người trình bày báo cáo:
Đăng ký nhà ở:
[ ] tự thu xếp
[ ] đề nghị Ban tổ chức đặt giúp
[ ] phòng ở riêng
[ ] phòng ở chung (với ai?)
Khoảng giá:
Ngày đến:
Ngày đi:
(Đề nghị đánh dấu "X" vào ô tương ứng)
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KÝnh mêi quÝ vÞ vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp
®¨ng kÝ tham gia Héi To¸n Häc ViÖt Nam
Héi To¸n häc ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1966. Môc ®Ých cña Héi lµ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng
t¸c gi¶ng d¹y, nghiªn cøu phæ biÕn vµ øng dông to¸n häc. TÊt c¶ nh÷ng ai cã tham gia gi¶ng d¹y,
nghiªn cøu phæ biÕn vµ øng dông to¸n häc ®Òu cã thÓ gia nhËp Héi. Lµ héi viªn, quÝ vÞ sÏ ®−îc ph¸t miÔn
phÝ t¹p chÝ Th«ng Tin To¸n Häc, ®−îc mua mét sè Ên phÈm to¸n víi gi¸ −u ®·i, ®−îc gi¶m héi nghÞ phÝ
nh÷ng héi nghÞ Héi tham gia tæ chøc, ®−îc tham gia còng nh− ®−îc th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ c¸c ho¹t ®éng
cña Héi. §Ó gia nhËp Héi lÇn ®Çu tiªn hoÆc ®Ó d¨ng kÝ l¹i héi viªn (theo tõng n¨m), quÝ vÞ chØ viÖc ®iÒn
vµ c¾t göi phiÕu ®¨ng kÝ d−íi ®©y tíi BCH Héi theo ®Þa chØ:
ChÞ Khæng Ph−¬ng Thóy, ViÖn To¸n Häc, 18 Hoµng Quèc ViÖt, 10307 Hµ Néi
VÒ viÖc ®ãng héi phÝ cã thÓ chän mét trong 4 h×nh thøc sau ®©y:
1. §ãng tËp thÓ theo c¬ quan (kÌm theo danh s¸ch héi viªn).
2. §ãng trùc tiÕp cho mét trong c¸c ®¹i diÖn sau ®©y cña BCH Héi t¹i c¬ së:
Hµ Néi: «. NguyÔn Duy TiÕn (§HKHTN); c. Khæng Ph−¬ng Thóy (ViÖn To¸n Häc); «. Do·n Tam Hße
(§H X©y dùng); «. Ph¹m ThÕ Long (§HKT Lª Quý §«n); «. Tèng §×nh Qu× (§H B¸ch khoa); «. Vò
ViÕt Sö (§H S− ph¹m 2)
C¸c thµnh phè kh¸c: «. Ph¹m Xu©n Tiªu (C§SP NghÖ An); «. Lª ViÕt Ng− (§H HuÕ); «. NguyÔn BÝch
Huy (§HSP Tp HCM); «. NguyÔn H÷u Anh (§HKHTN Tp HCM); «. NguyÔn H÷u §øc (§H §µ L¹t); «.
§Æng V¨n ThuËn (§H CÇn Th¬).
3. Göi tiÒn qua b−u ®iÖn ®Õn c« Khæng Ph−¬ng Thóy theo ®Þa chØ trªn.
4. §ãng b»ng tem th− (lo¹i tem kh«ng qu¸ 1000§, göi cïng phiÕu ®¨ng kÝ).
BCH Héi To¸n Häc ViÖt Nam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Héi To¸n Häc ViÖt Nam
PhiÕu ®¨ng kÝ héi viªn

Héi phÝ n¨m 2004

Héi phÝ :
1. Hä vµ tªn:

Acta Math. Vietnam. 70 000 §

Khi ®¨ng kÝ l¹i quÝ vÞ chØ cÇn ®iÒn ë nh÷ng
môc cã thay ®æi trong khung mµu ®en nµy

2. Nam
3. Ngµy sinh:
4. N¬i sinh (huyÖn, tØnh):
5. Häc vÞ (n¨m, n¬i b¶o vÖ):
Cö nh©n:
Ths:
TS:
TSKH:

N÷

Tæng céng:
H×nh thøc ®ãng:
§ãng tËp thÓ theo c¬ quan (tªn c¬
quan):

§ãng cho ®¹i diÖn c¬ së (tªn ®¹i

6. Häc hµm (n¨m ®−îc phong):
PGS:
GS:

7. Chuyªn ngµnh:
8. N¬i c«ng t¸c:
9. Chøc vô hiÖn nay:
10. §Þa chØ liªn hÖ:
E-mail:
§T:

Ngµy:

20 000 §

KÝ tªn:

diÖn):

Göi b−u ®iÖn (xin göi kÌm b¶n
chôp th− chuyÓn tiÒn)
§ãng b»ng tem th− (göi kÌm theo)
Ghi chó: - ViÖc mua Acta Mathematica
Vietnamica lµ tù nguyÖn vµ trªn ®©y lµ
gi¸ −u ®·i (chØ b»ng 50% gi¸ chÝnh thøc)
cho héi viªn (gåm 3 sè, kÓ c¶ b−u phÝ).
- G¹ch chÐo « t−¬ng øng.

Môc lôc

Th«ng b¸o: §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V
Héi To¸n häc ViÖt Nam ................................................. 1
P. A. Griffiths Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a to¸n häc
vµ c¸c khoa häc kh¸c ...................................................... 2
Gi¶i th−ëng khoa häc ViÖn To¸n häc 2003 ....................................... 9
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