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Lý thuyÕt c¸c chøng minh
cã thÓ kiÓm tra b»ng x¸c suÊt
Ph¹m Trµ ¢n (ViÖn To¸n häc)
rÊt cao. §iÒu ®¸ng ng¹c nhiªn lµ sè c¸c bÝt
cÇn kiÓm tra l¹i lµ rÊt Ýt.
Lý thuyÕt c¸c PCP ®· g©y mét tiÕng
vang, nh−ng ®ång thêi còng t¹o ra mét x«n
xao trong giíi khoa häc. C¸c nhµ C«ng
nghÖ Th«ng tin nh×n thÊy ë kÕt qu¶ nµy
mét tiÒm n¨ng øng dông to lín vµ Héi M¸y
tÝnh Mü ®· tÆng gi¶i th−ëng Godel n¨m
2001 cho tËp thÓ nghiªn cøu, trong ®ã cã
M. Sudan. C¸c nhµ tin häc lý thuyÕt, mµ
®¹i diÖn lµ A. Wigderson, gi¶i th−ëng
Nevanlinna 1994, ®· ®¸nh gi¸ “®©y lµ mét
trong sè c¸c thµnh tùu quan träng nhÊt vµ
s©u s¾c nhÊt cña Tin häc lý thuyÕt”. Cßn
c¸c nhµ to¸n häc võa ®¸nh gi¸ cao gi¸ trÞ
khoa häc cña lý thuyÕt c¸c PCP (b»ng
chøng lµ ®· tÆng gi¶i th−ëng Nevanlinna
2002), võa b¨n kho¨n mét c©u hái ph¶i
ch¨ng b−íc tiÕp theo cña thµnh tùu nµy sÏ
lµ viÖc “referee“ c¸c bµi b¸o to¸n häc b»ng
m¸y?
D−íi ®©y chóng t«i sÏ ph¸c häa “bøc
ch©n dung” cña Lý thuyÕt c¸c PCP vµ thö
®i t×m c©u gi¶i ®¸p cho nçi niÒm tr¨n trë
cña c¸c nhµ to¸n häc.
Bµi to¸n quyÕt ®Þnh, ThuËt to¸n, §é
phøc t¹p tÝnh to¸n. Bµi to¸n mµ c©u tr¶
lêi chØ lµ “YES” (chÊp nhËn) hay “NO”
(b¸c bá) ®−îc gäi lµ mét bµi to¸n quyÕt
®Þnh. D−íi ®©y ta chØ xÐt c¸c bµi to¸n
quyÕt ®Þnh.
Mét c¸ch trùc quan, ThuËt to¸n lµ mét
thñ tôc tõng b−íc cho ta c¸ch gi¶i bµi to¸n.
Ta cã thÓ h×nh dung cô thÓ h¬n: ThuËt to¸n
lµ mét ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®−îc viÕt
b»ng mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nµo ®Êy. Mét
c¸ch to¸n häc, ThuËt to¸n lµ mét m¸y
Turing ®¬n ®Þnh, viÕt t¾t lµ DTM

Ngµy 20-8-2002, t¹i buæi lÔ träng thÓ
khai m¹c Héi nghÞ To¸n häc ThÕ giíi ICM
2002, tæ chøc t¹i B¾c kinh, Trung quèc,
Gi¶i th−ëng Nevanlinna(1) dµnh cho lÜnh
vùc C¬ së To¸n häc cña Tin häc, ®· ®−îc
trao cho Madhu Sudan(2), ng−êi Mü gèc Ên
§é, hiÖn lµ gi¸o s− t¹i Häc viÖn kü thuËt
Massachussetts, MIT, vÒ thµnh tùu C¸c
chøng minh cã thÓ kiÓm tra b»ng x¸c
suÊt , viÕt t¾t lµ PCP (Probabilistically
Checkable Proofs).

Nãi mét c¸ch ng¾n gän, kÕt qu¶ chÝnh
cña lý thuyÕt nµy lµ: Víi mét chøng minh
ë d¹ng “chuÈn t¾c” cña mét ®Þnh lý to¸n
häc bÊt kú, lý thuyÕt c¸c PCP cho ta c¸ch
“®óc l¹i” chøng minh nµy thµnh mét chøng
minh míi, sao cho l«gic c¬ së cña chøng
minh míi ®−îc m· ho¸ thµnh mét d·y c¸c
bÝt vµ khi cÇn kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña
chøng minh ban ®Çu, ta chØ cÇn kiÓm tra
mét sè c¸c bÝt nµo ®Êy cña d·y lµ ®ñ ®Ó kÕt
luËn chøng minh ban ®Çu cña ®Þnh lý cã
®óng hay kh«ng víi mét x¸c suÊt tin cËy
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(Deterministic Turing Machine). TËp L
gåm c¸c Input ®−îc M chÊp nhËn (YES) ,
gäi lµ ng«n ng÷ chÊp nhËn bëi m¸y M, ký
hiÖu L(M). VÒ DTM vµ L(M) b¹n ®äc cã
thÓ tham kh¶o thªm chó thÝch (3).
Khi gi¶i mét bµi to¸n cô thÓ, kh«ng
nh÷ng ta chØ cè g¾ng t×m mét thuËt to¸n
gi¶i ®−îc bµi to¸n ®· cho, mµ cßn muèn
t×m mét thuËt to¸n “tèt nhÊt”. Trong nhiÒu
tr−êng hîp tèt nhÊt ®−îc hiÓu lµ “nhanh
nhÊt”, vµ ta ®i ®Õn kh¸i niÖm vÒ ®é phøc
t¹p thêi gian(4). §é phøc t¹p thêi gian cña
mét thuËt to¸n A lµ hµm:
FA (n) = max W{m | A dõng sau m
b−íc, víi mäi Input w, cã |w| = n}.
Nãi c¸ch kh¸c, thuËt to¸n A cã ®é phøc
t¹p thêi gian lµ FA(n) nÕu vµ chØ nÕu víi
mäi n, vµ víi mäi Input cã ®é dµi n, thuËt
to¸n A sÏ dõng vµ cho ra kÕt qu¶ sau nhiÒu
nhÊt lµ FA (n) bø¬c tÝnh to¸n.
ViÖc tÝnh chÝnh x¸c c¸c hµm FA (n)
th−êng rÊt khã vµ còng kh«ng cã ý nghÜa
l¾m v× tÝnh hiÖu qu¶ cña mét thuËt to¸n
ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ cho mét líp réng r·i
c¸c bµi to¸n víi c¸c Input ®ñ lín. V× vËy
thay cho viÖc tÝnh chÝnh x¸c FA (n) ta chØ
cÇn tÝnh cÊp cña nã. ThÝ dô nÕu FA (n) =
3n2 +6n 9, ta cã cÊp cña FA (n) lµ n2 vµ ký
hiÖu FA (n) = 0(n2).
TÝnh to¸n hiÖu qu¶ vµ líp P. Do cã
sù Bïng næ tæ hîp (4) khi chuyÓn tõ hµm
®a thøc sang hµm mò, c¸c thuËt to¸n cã ®é
phøc t¹p thêi gian cÊp tõ ®a thøc trë xuèng,
th× hiÖn t¹i vÒ nguyªn t¾c, c¸c m¸y tÝnh cã
thÓ “kham næi”, v× vËy ®−îc gäi lµ c¸c
thuËt to¸n hiÖu qu¶. Cßn c¸c thuËt to¸n cã
®é phøc t¹p thêi gian cÊp tõ mò trë lªn, th×
hiÖn t¹i ch¾c ch¾n lµ c¸c m¸y tÝnh kh«ng
thÓ “kham næi”, v× vËy ®−îc gäi lµ c¸c
thuËt to¸n kh«ng hiÖu qu¶.
Mét bµi to¸n ®−îc gäi lµ gi¶i ®−îc hiÖu
qu¶, nÕu cã mét thuËt to¸n hiÖu qu¶ gi¶i
nã.

§Þnh nghÜa 1. Líp P lµ líp c¸c bµi
to¸n gi¶i ®−îc hiÖu qu¶.
ThÝ dô vÒ c¸c bµi to¸n thuéc líp P cã
thÓ kÓ: Bµi to¸n nh©n 2 sè nguyªn, Bµi to¸n
tÝnh ®Þnh thøc, Bµi to¸n quy ho¹ch ®éng,
Bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh, Bµi to¸n s¾p
xÕp, Bµi to¸n t×m kiÕm, vµ gÇn ®©y nhÊt lµ
Bµi to¸n kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña mét
sè nguyªn, v.v.
Bµi to¸n kiÓm chøng nghiÖm vµ
thuËt to¸n kh«ng-®¬n ®Þnh. Trong phÇn
nµy chóng ta sÏ më réng kh¸i niÖm thuËt
to¸n ®¬n ®Þnh thµnh thuËt to¸n kh«ng-®¬n
®Þnh. Tr−íc hÕt ta h·y lÊy mét thÝ dô. XÐt
bµi to¸n ng−êi b¸n hµng rong ë d¹ng sau:
Cho tËp C c¸c thµnh phè, tËp D c¸c kho¶ng
c¸ch gi÷a mäi cÆp thµnh phè vµ mét h»ng
sè T, ®−îc goi lµ h»ng sè môc tiªu. NÕu
bµi to¸n lµ cã hay kh«ng mét hµnh tr×nh
cña ng−êi b¸n hµng rong víi tæng ®é dµi
nhá h¬n hay b»ng T? th× ®©y lµ mét bµi
to¸n quyÕt ®Þnh rÊt khã, c¸c thuËt to¸n ®¬n
®Þnh cã ®−îc, cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i,
®Òu cã ®é phøc t¹p thêi gian lµ hµm mò. V×
vËy bµi to¸n ng−êi b¸n hµng rong hiÖn lµ
mét bµi to¸n bÊt trÞ(4). Nh−ng nÕu cã mét
ng−êi nµo ®ã tuyªn bè r»ng anh ta ®· t×m
®−îc mét hµnh tr×nh cña ng−êi b¸n hµng
rong tho¶ m·n ®−îc tÊt c¶ c¸c yªu cÇu ®Ò
ra, vµ nÕu nh− ta cßn ch−a tin, ta cã thÓ
kiÓm chøng tÝnh “§óng”, “Sai” cña hµnh
tr×nh nµy b»ng mét thuËt to¸n gåm 2 c«ng
®o¹n sau:
• C«ng ®o¹n Pháng ®o¸n : C¨n cø
vµo lêi gi¶i x anh ta ®−a ra, x ®−îc xem
nh− lµ mét Input, thuËt to¸n pháng ®o¸n
xem x cã mét tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh nµo ®Êy
kh«ng? (ë ®©y x cã lµ hµnh tr×nh qua mäi
thµnh phè, mçi thµnh phè ®óng mét lÇn,
råi l¹i trë vÒ thµnh phè xuÊt ph¸t hay
kh«ng?). NÕu lµ “Kh«ng”, thuËt to¸n dõng
l¹i ë ®©y vµ cho Output lµ “NO”. NÕu lµ
“Cã” th× ghi l¹i hµnh tr×nh nµy, ký hiÖu lµ
π, nh− lµ mét b»ng chøng. Råi chuyÓn
sang c«ng ®o¹n hai.

2

• C«ng ®o¹n KiÓm tra : Ta coi bé hai
(x,π) nh− lµ Input, kiÓm tra xem π cã mét
tÝnh chÊt ®Þnh l−îng nµo ®ã kh«ng? (ë ®©y
®é dµi cña π cã nhá h¬n hay b»ng T hay
kh«ng?) NÕu “Kh«ng” th× Output sÏ lµ
“NO”, nÕu “Cã”, Output sÏ lµ “YES” ®ång
thêi kÕt luËn hµnh tr×nh anh ta ®−a ra ®óng
lµ mét nghiÖm cña bµi to¸n ng−êi b¸n hµng
rong vµ thuËt to¸n kÕt thóc ë ®©y.
Chó ý r»ng ë c«ng ®o¹n “Pháng ®o¸n”,
ta cÇn ®Õn tÝnh chÊt “kh«ng-®¬n ®Þnh” cña
thuËt to¸n. V× vËy thuËt to¸n gåm hai c«ng
®o¹n nh− trªn ®−îc gäi lµ mét thuËt to¸n
kh«ng-®¬n ®Þnh.
B©y giê ta ®Þnh nghÜa m¸y Turing
kh«ng-®¬n ®Þnh, lµ h×nh thøc ho¸ kh¸i
niÖm thuËt to¸n kh«ng-®¬n ®Þnh nãi ®Õn ë
trªn.
M¸y Turing kh«ng-®¬n ®Þnh, viÕt t¾t lµ
NDTM
(Nondeterministic
Turing
Machine) cã cÊu tróc nh− m¸y Turing ®¬n
®Þnh vµ ®−îc bæ sung thªm mét m«®un
pháng ®o¸n . M«®un pháng ®o¸n cã mét
“®Çu chØ viÕt”. Ho¹t ®éng cña m¸y Turing
kh«ng-®¬n ®Þnh gåm 2 c«ng ®o¹n t¸ch biÖt
nhau. C«ng ®o¹n thø nhÊt, m«®un pháng
®o¸n lµm viÖc víi Input x vµ pháng ®o¸n
mét tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh nµo ®ã, nÕu pháng
®o¸n thµnh c«ng th× ghi l¹i qu¸ tr×nh pháng
®o¸n π b»ng “®Çu chØ viÕt” cña m×nh, coi
nh− lµ mét b»ng chøng cña sù pháng ®o¸n
®óng, råi chuyÓn sang c«ng ®o¹n hai. ë
c«ng ®o¹n hai m¸y NDTM coi (x,π) nh− lµ
Input, tÝnh to¸n hoµn toµn nh− mét m¸y
Turing ®¬n ®Þnh vµ sÏ cho Output lµ “YES”
nÕu tÝnh to¸n thµnh c«ng, cßn nÕu tÝnh to¸n
kh«ng thµnh c«ng sÏ cho Output lµ “NO”.
Cã thÓ chøng minh r»ng m« h×nh NDTM
d¹ng ®Æc biÖt trªn lµ t−¬ng ®−¬ng víi m«
h×nh NDTM d¹ng tæng qu¸t. Ta còng nhËn
xÐt r»ng nÕu muèn h¹n chÕ vÒ ®é phøc t¹p
thêi gian lªn NDTM, ch¼ng h¹n h¹n chÕ
thêi gian tÝnh to¸n chØ lµ ®a thøc, th× h¹n
chÕ nµy chØ cÇn ®Æt lªn m«®un pháng ®o¸n
lµ ®ñ, v× chØ cã m«®un nµy míi cã kh¶

n¨ng “xµi” thêi gian nhiÒu ®Õn møc trªn ®a
thøc.
KiÓm chøng hiÖu qu¶ vµ líp NP. Nh−
vËy mét thuËt to¸n kh«ng-®¬n ®Þnh kiÓm
chøng nghiÖm cña mét bµi to¸n quyÕt ®Þnh
vµ sÏ ®−îc gäi lµ mét kiÓm chøng V. Ta
còng chuyÓn kh¸i niÖm “hiÖu qu¶” cña
thuËt to¸n ®¬n ®Þnh sang cho kiÓm chøng
V. KiÓm chøng V ®−îc gäi lµ hiÖu qu¶ nÕu
m«®un pháng ®o¸n cña V lµm viÖc trong
thêi gian ®a thøc ®èi víi ®é dµi cña Input.
Ta nãi ng«n ng÷ L cã thÓ kiÓm chøng
hiÖu qu¶ nÕu cã mét kiÓm chøng hiÖu qu¶
V vµ mét ®a thøc p sao cho hai ®iÒu kiÖn
sau ®−îc tho¶ m·n:
• [TÝnh ®Çy ®ñ]: Víi mäi x ∈ L, tån
t¹i mét d·y π víi ®é dµi |π| ≤ p(|x|), sao cho
kiÓm chøng V chÊp nhËn Input (x,π).
• [TÝnh hîp lý]: Víi mäi x ∉ L, víi
mäi d·y π cã ®é dµi |π| ≤ p (|x|) kiÓm
chøng V b¸c bá Input (x,π).
B©y giê ta xem mçi d·y x thuéc L lµ
mét ®Þnh lý trong hÖ chøng minh V. D·y
π lµ mét pháng ®o¸n ®óng sao cho V chÊp
nhËn Input (x, π) ®−îc coi lµ mét chøng
minh hîp ph¸p cña ®Þnh lý x trong hÖ
chøng minh V.
§Þnh nghÜa 2. Líp NP lµ líp c¸c ng«n
ng÷ cã thÓ kiÓm chøng hiÖu qu¶.
ThÝ dô vÒ c¸c bµi to¸n thuéc NP cã thÓ
kÓ: Bµi to¸n ng−êi b¸n hµng rong, Bµi to¸n
quy ho¹ch nguyªn, Bµi to¸n t« mÇu b¶n ®å,
Bµi to¸n “Tháa” trong L«gic Boole vµ gÇn
®©y nhÊt lµ Bµi to¸n ph©n tÝch mét sè
nguyªn thµnh c¸c thõa sè nguyªn tè, v.v.
Ta cã ngay P ⊆ NP. Nh−ng chóng ta
kh«ng biÕt bao hµm thøc trªn cã lµ thËt sù
hay kh«ng? VÊn ®Ò P = NP? hiÖn lµ mét
trong sè c¸c vÊn ®Ò më næi tiÕng nhÊt vµ
còng ®¾t gi¸ nhÊt trong To¸n häc vµ trong
Tin häc lý thuyÕt(3). NÕu P = NP th× viÖc
kiÓm chøng mét ®Þnh lý cã thÓ tiÕn hµnh
b»ng mét ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh hiÖu qu¶.
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Nh−ng tiÕc thay cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i,
vÊn ®Ò P = NP? vÉn ch−a cã c©u tr¶ lêi.
H¬n thÕ n÷a, theo S. Cook, mét nhµ to¸n
häc hµng ®Çu trong lÜnh vùc nµy, th× hÇu
hÕt c¸c nhµ to¸n häc l¹i dù ®o¸n vµ tin
r»ng P ≠ NP!
ThuËt to¸n x¸c suÊt. Cã mét h−íng
më réng kh¸c kh¸i niÖm thuËt to¸n, ®ã lµ
®−a x¸c suÊt vµo thuËt to¸n. Mét c¸ch trùc
quan, thuËt to¸n x¸c suÊt lµ thuËt to¸n ®¬n
®Þnh, cã thªm tÝnh chÊt lµ ë vµo nh÷ng
b−íc nhÊt ®Þnh cña thuËt to¸n, sù lùa chän
b−íc tiÕp theo nµo, cã sù tham gia “cè
vÊn” cña viÖc “Tung mét ®ång xu”, nÕu
mÆt “Ngöa” xuÊt hiÖn th× thuËt to¸n ®i theo
nh¸nh nµy, cßn nÕu mÆt “SÊp” xuÊt hiÖn th×
thuËt to¸n sÏ ®i theo nh¸nh kia. Sau ®ã
thuËt to¸n l¹i tiÕp diÔn mét c¸ch hoµn toµn
®¬n ®Þnh nh− cò.
§èi víi thuËt to¸n x¸c suÊt, ta kh«ng
thÓ nãi ®Õn ®é phøc t¹p thêi gian mét c¸ch
tuyÖt ®èi, mµ chØ cã thÓ nãi ®Õn ®é phøc
t¹p thêi gian kú väng. §é phøc t¹p thêi
gian kú väng cña mét thuËt to¸n x¸c suÊt lµ
trung b×nh cña mäi ®é phøc t¹p thêi gian
lÊy theo mäi t×nh huèng cô thÓ cã thÓ cña
bµi to¸n, (c¸c t×nh huèng nµy th−êng ®−îc
gi¶ thiÕt lµ cã ph©n bè x¸c suÊt ®Òu nhau).
Kh¸i niÖm “hiÖu qu¶” ®−îc chuyÓn mét
c¸ch tù nhiªn sang cho thuËt to¸n x¸c suÊt:
®ßi hái ®é phøc t¹p thêi gian kú väng bÞ
chÆn trªn bëi mét ®a thøc. Tuy nhiªn “yÕu
tè míi” b©y giê lµ Output l¹i trë thµnh
mét biÕn ngÉu nhiªn, vµ nh− vËy n¶y sinh
t×nh huèng cã sù “chÊp nhËn nhÇm”, tøc lµ
®¸ng lÏ Output ph¶i lµ “NO” th× l¹i “YES”.
Ta cÇn khèng chÕ sai lÇm lo¹i nµy, cô thÓ
®ßi hái x¸c suÊt ph¹m ph¶i sai lÇm lo¹i nµy
ph¶i nhá h¬n hay b»ng mét sè d−¬ng ε cho
tr−íc nµo ®Êy.
Cã ®iÒu ®¸ng ng¹c nhiªn lµ, mét thuËt
to¸n chØ cÇn trang bÞ thªm c«ng cô “Tung
mét ®ång xu” ®¬n gi¶n nh− vËy th«i (nãi
“tung mét ®ång xu” mét c¸ch “d©n d·”
nh− vËy, nh−ng trong m¸y tÝnh sÏ ®−îc

hiÓu lµ gäi ®Õn mét ch−¬ng tr×nh con sinh
ra c¸c sè “gi¶ ngÉu nhiªn”), ta ®· cã thÓ
lµm t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng tÝnh
to¸n cña c¸c thuËt to¸n ban ®Çu. ThÝ dô
thuËt to¸n x¸c suÊt kiÓm tra tÝnh nguyªn tè
cña mét sè nguyªn cho tr−íc do M. Rabin
®Ò xuÊt vµo n¨m 1976, lµ mét minh chøng
mang tÝnh thuyÕt phôc rÊt cao. Nh− mäi
ng−êi ®Òu biÕt, tr−íc n¨m 2002, thuËt to¸n
®¬n ®Þnh tèt nhÊt gi¶i bµi to¸n nµy cã ®é
phøc t¹p thêi gian lµ F(n) = O((log
n)(logloglogn) ) vµ do ®ã bµi to¸n lµ “bÊt trÞ”(4).
Trªn thùc tÕ ng−êi ta chØ cã thÓ kiÓm tra
®−îc c¸c sè nguyªn n cã cì vµo kho¶ng
~1060 . N¨m 2002, nhµ to¸n häc Ên §é lµ
M. Agrawal cïng hai sinh viªn N. Kayal vµ
N. Saxema ®· t×m ®−îc mét thuËt to¸n míi
gi¶i ®−îc bµi to¸n nµy víi ®é phøc t¹p thêi
gian gi¶m xuèng chØ cßn F(n) = O(log12 n)
vµ nh− vËy bµi to¸n ®· trë thµnh trÞ ®−îc.
KÕt qu¶ nµy ®· cã mét tiÕng vang lín!
Nh−ng nÕu ta chÞu khã nhí l¹i r»ng c¸ch
®©y 25 n¨m, thuËt to¸n x¸c suÊt cña Rabin
cã ®é phøc t¹p thêi gian kú väng chØ lµ
E(F(n)) = O(log3 n), th× ta míi thÊy hÕt
tÝnh −u viÖt cña thuËt to¸n x¸c suÊt. B»ng
thuËt to¸n x¸c suÊt nµy, trªn mét m¸y tÝnh
cã tèc ®é thuéc lo¹i trung b×nh, chØ sau
d¨m phót tÝnh to¸n, M. Rabin ®· chØ ra sè
nguyªn (2400-593) lµ sè nguyªn tè víi mét
x¸c suÊt tin cËy rÊt cao.
Ngµy nay, thùc tÕ ®· chØ ra r»ng, víi
cïng mét bµi to¸n, thuËt to¸n x¸c suÊt
th−êng tá ra cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c thuËt to¸n
th«ng th−êng. ThËm chÝ trong mét sè
tr−êng hîp ®Æc biÖt, chØ cã thuËt to¸n x¸c
suÊt lµ hiÖu qu¶ mµ th«i. Nghiªn cøu c¸c
thuËt to¸n x¸c suÊt mét c¸ch cã hÖ thèng
vµ s©u s¾c ®ang trë thµnh mét mòi nhän
cã nhiÒu triÓn väng cña Lý thuyÕt tÝnh to¸n
trong t−¬ng lai.
KiÓm chøng x¸c suÊt hiÖu qu¶ vµ líp
PCP. B©y giê ta kÕt hîp c¶ hai h−íng më
réng: võa kh«ng-®¬n ®Þnh, võa x¸c suÊt
vµo kh¸i niÖm thuËt to¸n, ta sÏ ®i ®Õn kh¸i
niÖm kiÓm chøng x¸c suÊt. Mét kiÓm
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cøu lµ ë ®Þnh lý sau, th−êng ®−îc gäi lµ
®Þnh lý PCP :
§Þnh lý PCP 1.
PCP = NP .
§Þnh lý trªn cã thÓ diÔn t¶ nh− sau:
Mäi ®Þnh lý, nÕu cã thÓ kiÓm chøng hiÖu
qu¶, th× nã còng cã thÓ kiÓm chøng b»ng
x¸c suÊt chØ b»ng viÖc kiÓm chøng mét
mÉu ngÉu nhiªn cña d·y c¸c bit chøng
minh.
Chøng minh cña ®Þnh lý PCP ®−îc giíi
To¸n häc vµ Tin häc lý thuyÕt ®¸nh gi¸ lµ
mét chøng minh ®Ñp vµ s©u s¾c, nã kÕt hîp
®−îc c¸c t− duy cña ®¹i sè, t− t−ëng cña
m· tù-söa sai víi c¸c ý t−ëng cña tÝnh to¸n
x¸c suÊt vµ kü n¨ng cña TEST ch−¬ng
tr×nh. Mét chøng minh hoµn toµn mang
tÝnh chÊt kiÕn thiÕt. §−¬ng nhiªn mét
chøng minh nh− vËy lµ phøc t¹p, cÇn cã
c¸c bæ trî vÒ kiÕn thøc vµ viÖc tr×nh bÇy nã
®· v−ît ra ngoµi khu«n khæ cña bµi b¸o
nµy. B¹n ®äc quan t©m cã thÓ t×m hiÓu
chøng minh nµy qua c¸c tµi liÖu chuyªn
s©u h¬n.
TiÕp tôc ph¸t triÓn Lý thuyÕt c¸c PCP,
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ng−êi ta xem
xÐt kü cµng h¬n c¸c nguån tµi nguyªn mµ
kiÓm chøng VP sö dông. Cã hai lo¹i tµi
nguyªn quan träng ®−îc dïng ®Ó ph©n líp
®é phøc t¹p cña ng«n ng÷ L. §ã lµ sè lÇn
ngÉu nhiªn hãa (tøc lµ sè lÇn “Tung
®ång xu”) vµ sè C c¸c bÝt tèi ®a cÇn ®äc tõ
d·y chøng minh (th−êng ®−îc gäi lµ
kÝch th−íc hái cña VP). Ngoµi ra cßn cã
2 tham sè phô n÷a, ®ã lµ x¸c suÊt ®Ó VP
chÊp nhËn mét ®Þnh lý ®óng vµ x¸c suÊt ®Ó
VP chÊp nhËn “nhÇm” mét ®Þnh lý sai.
§Þnh nghÜa 4. Ký hiÖu PCPc, s [r, q] lµ
líp c¸c ng«n ng÷ L cã mét kiÓm chøng VP
sao cho víi mäi Input ®é dµi n, VP dïng
®Õn nhiÒu nhÊt lµ r(n) phÐp ngÉu nhiªn
ho¸ vµ hái chøng minh nhiÒu nhÊt lµ q(n)
bÝt, ®ång thêi VP sÏ chÊp nhËn mét ®Þnh lý
®óng víi x¸c suÊt tin cËy lµ c vµ chÊp nhËn
nhÇm mét ®Þnh lý sai víi mét x¸c suÊt
nhá h¬n s.

chøng ®ång thêi l¹i lµ mét thuËt to¸n x¸c
suÊt sÏ ®ùîc gäi lµ mét kiÓm chøng x¸c
suÊt vµ ký hiÖu lµ VP. Kh¸i niÖm “hiÖu
qu¶” cña V vµ kh¸i niÖm “Output lµ mét
biÕn ngÉu nhiªn” cña thuËt to¸n x¸c suÊt
b©y giê ®−îc chuyÓn mét c¸ch tù nhiªn
sang cho VP.
Ta nãi ng«n ng÷ L cã mét chøng minh
cã thÓ kiÓm tra b»ng x¸c suÊt, gäi t¾t lµ cã
PCP, nÕu cã mét kiÓm chøng x¸c suÊt hiÖu
qu¶ VP, mét ®a thøc p vµ mét h»ng sè C
sao cho ba ®iÒu kiÖn sau ®−îc tho¶ m·n :
• [TÝnh ®Çy ®ñ]: Víi mäi x ∈ L, tån t¹i
mét d·y π víi ®é dµi |π| ≤ p(|x|), sao cho
VP chÊp nhËn Input (x,π) víi x¸c suÊt
b»ng 1.
• [TÝnh hîp lý ]: Víi mäi x ∉L, vµ víi
mäi d·y π cã ®é dµi |π| ≤ p(|x|), VP chÊp
nhËn Input (x,π) víi x¸c suÊt < 1/2.
• Víi mäi Input (x,π), VP chØ cÇn truy
nhËp mét mÉu ngÉu nhiªn gåm C bÝt cña
π, lµ ®· ®ñ th«ng tin ®Ó chÊp nhËn hay b¸c
bá Input (x,π).
Mét c¸ch tù nhiªn, ta vÉn coi mçi x
thuéc L lµ mét ®Þnh lý trong hÖ chøng
minh VP, mçi d·y π sao cho VP chÊp nhËn
Input (x,π) víi x¸c suÊt b»ng 1 lµ mét
chøng minh hîp ph¸p cña ®Þnh lý x trong
hÖ chøng minh VP.
Chó ý r»ng b»ng c¸ch lÆp l¹i mét c¸ch
®éc lËp k lÇn phÐp kiÓm chøng VP vµ coi
mét ®Þnh lý lµ bÞ b¸c bá nÕu vµ chØ nÕu ë
tÊt c¶ c¸c lÇn kiÓm chøng, VP ®Òu cho
Output lµ “NO”, ta cã thÓ lµm cho x¸c suÊt
chÊp nhËn nhÇm mét “®Þnh lý sai” nhá
h¬n (1/2)k vµ do ®ã nhá h¬n mét sè ε bÐ
cho tr−íc tuú ý, víi k ®ñ lín.
§Þnh nghÜa 3. Líp PCP lµ líp c¸c ng«n
ng÷ cã chøng minh cã thÓ kiÓm tra b»ng
x¸c suÊt.
§ãng gãp chÝnh cña M. Sudan vµ c¸c
®ång nghiÖp cña «ng trong nhãm nghiªn
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Ta cã kÕt qu¶ sau:
§Þnh lý PCP 2. Tån t¹i C=const sao
cho NP = PCP1, 1/2 [O(logn) C].
§Õn ®©y vÊn ®Ò “tèi −u ho¸ c¸c ®Þnh lý
PCP ®−îc ®Æt ra. Th−êng th× ng−êi ta
muèn tèi −u ho¸ theo tham sè “kÝch th−íc
hái” cña VP tøc lµ mong muèn sè bÝt cÇn
kiÓm tra lµ Ýt nhÊt cã thÓ. Theo h−íng nµy,
kÕt qu¶ míi nhÊt lµ:
§Þnh lý PCP 3. Tån t¹i ε > 0 sao
cho NP = PCP1, 1-ε [O(logn) 34].

bµi b¸o, råi liªn hÖ, ®èi chiÕu víi c¸c kiÕn
thøc cã s½n cña m×nh, ng−êi thÈm ®Þnh ®·
cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c m©u thuÉn, c¸c
ph¶n thÝ dô, c¸c sai sãt bÊt cËp cña bµi b¸o.
NÕu bµi b¸o cã qu¸ nhiÒu sai sãt hoÆc cã
sai sãt nghiªm träng, th× qu¸ tr×nh xÐt
duyÖt sÏ dõng l¹i ë ®©y, víi Output lµ “B¸c
bá”. NÕu qua ®−îc b−íc nµy, viÖc thÈm
®Þnh sÏ sang b−íc 2. ë b−íc thø 2 nµy,
ng−êi thÈm ®Þnh ®äc l¹i kü gÇn nh− tõ ®Çu
®Õn cuèi bµi b¸o, suy ngÉm, tra cøu c¸c tµi
liÖu míi nhÊt cã liªn quan tíi vÊn ®Ò cña
bµi b¸o, ®Ó råi cã ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh s¸ng t¹o
cña bµi b¸o, vÒ ý nghÜa cña c¸c kÕt qu¶ thu
®−îc, vÒ “nång ®é” cña c¸c kÕt qu¶ míi
trong bµi, vÒ triÓn väng cña vÊn ®Ò xÐt ®Õn,
v. v. Ngoµi ra cßn ph¶i ®Ó m¾t ®Õn “phong
th¸i to¸n häc” cña c¸ch viÕt, møc ®é
“chuÈn” cña ngo¹i ng÷ dïng trong bµi,
“tÝnh hiÖn ®¹i” cña c¸c tµi liÖu trÝch dÉn, v.
v. NÕu qua ®−îc kh©u nµy, viÖc thÈm ®Þnh
chuyÓn sang b−íc 3, b−íc cã tÝnh chÊt
quyÕt ®Þnh. Ng−êi thÈm ®Þnh ®−îc ®Æt
tr−íc 3 sù lùa chän cã s½n :
• §ång ý chÊp nhËn ®¨ng.

§Þnh lý PCP 4. Víi mäi ε > 0, NP
= PCP1-ε, 1/2 [O(logn) 3].
Nh− vËy sè bÝt cÇn kiÓm tra chØ lµ
3. Mét kÕt qu¶ thËt bÊt ngê vµ ®Çy Ên
t−îng!
SÏ
referee b»ng m¸y c¸c bµi b¸o
to¸n häc? Cßn vÒ nçi bo¨n kho¨n cña c¸c
nhµ to¸n häc . . . Nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt,
c¸c nhµ to¸n häc vèn rÊt tr©n träng c¸c bµi
b¸o cña m×nh. Ngoµi viÖc coi chóng lµ c¸c
c«ng tr×nh khoa häc, mµ m×nh ®· ph¶i lao
®éng rÊt vÊt v¶ míi cã ®−îc, c¸c nhµ to¸n
häc cña chóng ta cßn coi chóng nh− lµ
nh÷ng ®øa con tinh thÇn, ®· göi g¾m vµo
®Êy t×nh yªu khoa häc, nh÷ng kû niÖm
buån vui, nçi niÒm ®am mª vµ c¶ kh¸t
väng v−¬n tíi mét t−¬ng lai tèt ®Ñp. VËy
mµ s¾p tíi, rÊt cã thÓ ng−êi ta ®em chóng
ra xÐt duyÖt b»ng mét cç m¸y “referee“
l¹nh lïng vµ v« c¶m th× nghÜ còng ®¸ng. . .
buån thËt! VÒ khÝa c¹nh mang tÝnh con
ng−êi nµy, chóng ta hoµn toµn th«ng c¶m
víi nh÷ng day døt cña c¸c nhµ to¸n häc.
Nh−ng chóng ta h·y cïng nhau nh×n l¹i
qu¸ tr×nh xÐt duyÖt bµi cña c¸c ban biªn
tËp c¸c t¹p chÝ to¸n häc hiÖn nay. ViÖc xÐt
duyÖt c¸c bµi göi ®¨ng, x−a nay vÉn ®−îc
ban biªn tËp giao phã cho c¸c nhµ to¸n häc
cã uy tÝn ®¶m nhiÖm. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh
mét bµi b¸o cã thÓ chia thµnh 3 b−íc. B−íc
thø nhÊt, ng−êi thÈm ®Þnh ®äc l−ít qua c¸c
®Þnh lý, c¸c bæ ®Ò, c¸c hÖ qu¶, n¾m ®−îc
vÊn ®Ò t¸c gi¶ ®Æt ra, c¸c kÕt qu¶ chÝnh cña

• Kh«ng ®ång ý chÊp nhËn ®¨ng.
• §ång ý chÊp nhËn ®¨ng víi ®iÒu kiÖn
bµi b¸o ®· ®−îc söa ch÷a theo sù gãp ý
cña ng−êi thÈm ®Þnh.
ë kh©u nµy, ng−êi thÈm ®Þnh chØ cÇn
“tÝch” vµo mét trong c¸c « t−¬ng øng. ThÕ
lµ xong! C«ng viÖc bÒ ngoµi t−ëng chõng
nh− “nhÑ nhµng” bao nhiªu th× ngßi bót l¹i
“nÆng trÜu” bÊy nhiªu. NÆng trÜu v× ph¶i
®Æt vµo ®Êy c¶ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n mµ ban
biªn tËp ®· giao phã, c¶ uy tÝn khoa hoc
cña b¶n th©n ng−êi thÈm ®Þnh vµ trªn tÊt
c¶, ®Æt vµo ®Êy c¸i T¢M cña mét nhµ To¸n
häc ch©n chÝnh. Thêi gian thÈm ®Þnh theo
quy ®Þnh cña ban biªn tËp th−êng lµ 3
th¸ng vµ cã thÓ kÐo dµi ®Õn 4-5 th¸ng, c¸
biÖt cã tr−êng hîp kÐo dµi ®Õn 1 n¨m.
§èi chiÕu víi kh¶ n¨ng cña mét m¸y
“referee” nÕu nh− nã cã, th× giái l¾m m¸y
còng chØ lµm ®−îc b−íc 1 cña mét qu¸
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tr×nh thÈm ®Þnh gåm 3 b−íc nãi ®Õn ë trªn.
M¸y ch−a cã kh¶ n¨ng, vµ sÏ kh«ng bao
giê cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc c¸c b−íc 2
vµ 3. T×nh huèng cã lÏ còng gÇn gièng nh−
®èi víi c¸c “m¸y lµm th¬”. §ã lµ vµo
nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX. Nhê nh÷ng
thµnh tùu cña Lý thuyÕt Ng«n ng÷ h×nh
thøc, cña Lý thuyÕt Häc, cña Lý thuyÕt
ThuËt to¸n, vÒ nguyªn t¾c ng−êi ta cã thÓ
lµm ra c¸c “phÇn mÒm m¸y tÝnh” biÕt lµm
th¬, hay cßn gäi lµ c¸c “m¸y lµm th¬”.
Nh−ng råi qua thùc tÕ, ng−êi ta còng ®·
nhËn ra r»ng giái l¾m c¸c “m¸y lµm th¬”
còng chØ s¶n xuÊt ®−îc c¸c bµi th¬ cã vÇn,
cßn néi dung th× m¸y mãc, t×nh c¶m th×
vay m−în. M¸y ch−a cã kh¶ n¨ng vµ sÏ
kh«ng bao giê cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ®−îc
c¸c bµi th¬ t×nh thay thÕ ®−îc c¸c ¸ng th¬
t×nh bÊt hñ cña Puskin, Xu©n DiÖu, hay
cña Xu©n Quúnh . . .
V× vËy trong mét t−¬ng lai gÇn sÏ
kh«ng cã viÖc “referee” c¸c bµi b¸o to¸n
häc b»ng m¸y, còng gièng nh− trong qu¸
khø ch−a bao giê cã viÖc “s¶n xuÊt” ra th¬
b»ng m¸y ®Ó ®¨ng b¸o! VÒ ph−¬ng diÖn
nµy, ®Þnh lý PCP mang mét ý nghÜa triÕt
häc nhiÒu h¬n lµ mét ý nghÜa thùc tiÔn.
Xin c¸c Nhµ To¸n häc h·y yªn t©m!

häc d−íi 40 tuæi, cïng víi gi¶i th−ëng
Fields t¹i Héi nghÞ To¸n häc thÕ giíi. §·
cã c¸c Nhµ to¸n häc sau ®©y nhËn ®−îc
gi¶i th−ëng Nevanlinna: R. Tarjan (1982),
L. Valiant (1986), A. Razborov (1990),
A. Wigderson (1994) vµ P. Shor (1998).
(2) Madhu Sudan sinh n¨m 1966 t¹i Ên
§é. N¨m 1987 tèt nghiÖp Häc viÖn kü
thuËt New Delhi, chuyªn ngµnh Khoa häc
m¸y tÝnh. B¶o vÖ luËn ¸n tiÕn sÜ chuyªn
ngµnh Khoa häc m¸y tÝnh t¹i §H
California, Berkeley, 1992. Tõ 1992-1997
lµm viÖc t¹i Trung t©m nghiªn cøu cña
h·ng IBM t¹i New York. HiÖn lµ gi¸o s−
Khoa C«ng nghÖ ®iÖn tö vµ Khoa häc m¸y
tÝnh, Häc viÖn kü thuËt Massachussetts,
MIT. LÜnh vùc nghiªn cøu cña «ng bao
gåm: Khoa hoc m¸y tÝnh lý thuyÕt, Lý
thuyÕt thuËt to¸n, §é phøc t¹p tÝnh to¸n,
Tèi −u, Lý thuyÕt m·.
(3) Ph¹m Trµ ¢n. Bµi to¸n P = NP ?
quµ tÆng cña Tin häc göi tÆng To¸n häc.
TTTH tËp 7, sè 1(2003) 1-7.
Tr×nh bÇy kh¸i niÖm m¸y Turing ®¬n
®Þnh, NP-®Çy ®ñ, Bµi to¸n P = NP?
(4) Ph¹m Trµ ¢n. Bµi to¸n Th¸p Hµ
néi, c¸i nh×n tõ Lý thuyÕt §é phøc t¹p tÝnh
to¸n. TTTH tËp 6, sè 2 (2002) 10-13.
Tr×nh bÇy kh¸i niÖm §é phøc t¹p tÝnh
to¸n thêi gian, Bµi to¸n trÞ ®−îc, Bµi to¸n
bÊt trÞ.
(5) Bµi to¸n P ®−îc gäi lµ NP-khã nÕu
víi mäi bµi to¸n P’ thuéc NP th× P’ ≤P
P , nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt P ph¶i thuéc
NP. VÒ ý nghÜa, nÕu P lµ NP-khã th× P lµ
khã h¬n mäi bµi to¸n thuéc NP.

Chó thÝch
(1) N¨m 1982, §H Helsinki (PhÇn Lan)
lËp quü gi¶i th−ëng Nevanlinna dµnh cho
c¸c thµnh tùu thuéc lÜnh vùc C¬ së To¸n
häc cña Tin häc, ®Ó t−ëng nhí Rolf
Nevanlinna, nhµ to¸n häc ng−êi PhÇn Lan,
nguyªn chñ tÞch Liªn ®oµn To¸n häc thÕ
giíi. Gi¶i th−ëng ®−îc giao cho Liªn ®oµn
To¸n häc thÕ giíi chñ tr× vµ còng ®−îc trao
4 n¨m mét lÇn, chØ dµnh cho c¸c nhµ to¸n
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Giíi thiÖu c¸c Gi¶i th−ëng Fields*

Alexandre Grothendieck
Hµ Huy Kho¸i (ViÖn To¸n häc)
yÕu ë §øc, gia nhËp c¸c nhãm chÝnh trÞ, vò
trang cña c¸c ®¶ng c¸nh t¶ chèng l¹i Hitler vµ
bän Quèc x·. T¹i §øc, Shapiro gÆp Hanka
Grothendieck, mét phô n÷ Do Th¸i ®Õn tõ
miÒn b¾c n−íc §øc. Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m
1928, hä sinh ng−êi con trai ®Æt tªn lµ
Alexandre. ChØ Ýt l©u sau, Hitler lªn cÇm
quyÒn, vµ tõ n¨m 1933, n−íc §øc trë nªn rÊt
nguy hiÓm ®èi víi nh÷ng nhµ c¸ch m¹ng Do
Th¸i. Cha mÑ cña Alexandre l¸nh n¹n sang
Ph¸p, ®Ó l¹i con trai m×nh trong mét tr−êng t−
thôc gÇn Hamburg. N¨m 1936 cuéc néi chiÕn
T©ybannha bïng næ. ¤ng Shapiro tham gia
trong ®oµn qu©n chèng ph¸t xÝt Franco. Khi
nh÷ng ng−êi céng hoµ T©ybannha thÊt b¹i,
«ng bÞ ®−a vµo nhµ tï ë Vernet, sau ®ã chuyÓn
vÒ tr¹i tËp trung Ausschwitz (¤ts¬vit) vµ chÕt
t¹i ®ã n¨m 1942.
Hanka Grothendieck cïng víi con trai
Alexandre sèng sãt mét c¸ch may m¾n trong
mét n−íc Ph¸p bµi Do Th¸i d−íi thêi Thèng
chÕ Pªtanh. Hä ®−îc nh÷ng ng−êi kh¸ng
chiÕn theo ®¹o Tin lµnh ë CÐvennes che chë.
Môc s− TrocmÐ, hiÖu tr−ëng tr−êng Lyxª
Tin Lµnh ë CÐvennes biÕn vïng ®ã thµnh
trung t©m kh¸ng chiÕn chèng bän chiÕm
®ãng quèc x·. Alexandre Grothendieck
®−îc häc vµ sèng ngay trong tr−êng ®ã. Sau
khi nhËn b»ng Tó tµi, anh trë thµnh sinh viªn
ë Montpellier. Ng−êi ta kÓ r»ng, anh th−êng
v−ît xa thÇy gi¸o, vµ thÓ hiÖn mét thiªn tµi
to¸n häc hiÕm cã. Bëi thÕ, sau hai n¨m häc ë
Montpellier, mïa thu n¨m 1948, anh ®−îc
c¸c thÇy gi¸o giíi thiÖu lªn Paris theo häc ë
Ecole Normale Superieure víi Elie Cartan,
mét trong nh÷ng nhµ to¸n häc næi tiÕng nhÊt

Alexandre Grothendieck lµ mét trong
nh÷ng nhµ to¸n häc ®−îc nh¾c ®Õn nhiÒu
nhÊt cña thÕ kû 20. DÜ nhiªn ng−êi ta nh¾c
®Õn «ng tr−íc hÕt v× nh÷ng ®ãng gãp to lín
cña «ng cho To¸n häc, nh−ng còng v× «ng
lµ mét con ng−êi víi thiªn tµi k× l¹, c¸ tÝnh
k× l¹. MÆc dï «ng ®· viÕt h¬n 1000 trang
håi ký, ng−êi ta vÉn biÕt rÊt Ýt vÒ cuéc sèng
riªng cña «ng! Bëi thÕ, nhiÒu ®iÒu trong
tiÓu sö cña «ng vÉn cßn lµ bÝ Èn, ®«i khi
chØ lµ nh÷ng “truyÒn thuyÕt”. Nh÷ng ®iÒu
t«i viÕt sau ®©y dùa rÊt nhiÒu vµo nh÷ng lêi
kÓ cña mét sè b¹n bÌ gÇn gòi cña «ng.
Alexandre Grothendieck kh«ng ph¶i lµ
ng−êi cã mét thêi th¬ Êu ªm ¶ vµ thuËn lîi.
Cha «ng hä lµ Shapiro (kh«ng râ tªn lµ g×),
sinh kho¶ng n¨m 1890 trong mét thÞ trÊn nhá
thuéc Nga, gÇn giao ®iÓm cña ba n−íc Nga,
Ucraina, Bªl«ruxia. Gißng hä Shapiro gåm
nh÷ng ng−êi Do Th¸i rÊt sïng ®¹o. ¤ng
Shapiro tham gia vµo phong trµo c¸ch m¹ng
1905 ë Nga, sau ®ã bÞ ®µy ®i Xibªri h¬n 10
n¨m trêi. ¤ng ®−îc tr¶ tù do n¨m 1917 khi
c¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga thµnh c«ng, vµ lµ
mét trong nh÷ng nhµ l·nh ®¹o cña §¶ng X·
héi – c¸ch m¹ng c¸nh t¶. Lóc ®Çu «ng ®i víi
nh÷ng ng−êi B«nsªvich, nh−ng sau ®ã rêi bá
hä. Thêi kú nµy ë Ch©u ¢u cã nhiÒu phong
trµo c¸ch m¹ng: Rosa Luxemburg ë Berlin,
c¸c X«viÕt ë Munich, nhãm c¸ch m¹ng cña
Bela Kun ë Hungari. N−íc Nga b−íc vµo
cuéc néi chiÕn víi sù tham gia cña nhiÒu lùc
l−îng kh¸c nhau, trong ®ã cã ph¸i v« chÝnh
phñ do Makhn« cÇm ®Çu ë Ucraina. Cha cña
Grothendieck tham gia vµo tÊt c¶ c¸c phong
trµo ®ã! Trong nh÷ng n¨m 20 «ng sèng chñ
*

Trong môc nµy chóng t«i sÏ lÇn l−ît giíi thiÖu c¸c nhµ to¸n häc ®· giµnh Gi¶i th−ëng Fields.
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thêi ®ã. §ã lµ ®iÓm kÕt thóc thêi niªn thiÕu,
vµ b¾t ®Çu mét thêi kú vinh quang cña
Grothendieck, tõ 1949 ®Õn 1970.
Sau mét n¨m ë Paris, Grothendieck
chuyÓn ®Õn Nancy, lµm viÖc d−íi sù h−íng
dÉn cña DieudonnÐ. Thêi kú nµy anh quan
t©m nhiÒu ®Õn Gi¶i tÝch hµm. B¶n luËn ¸n
tiÕn sÜ quèc gia “TÝch tenx¬ t«p« vµ c¸c
kh«ng gian h¹ch cña Grothendieck, b¶o
vÖ n¨m 1950, ®· trë thµnh kinh ®iÓn, vµ lµ
®iÓm khëi ®Çu cho lý thuyÕt h×nh häc c¸c
kh«ng gian Banach. Còng thêi kú nµy,
Grothendieck gia nhËp nhãm Bourbaki,
cïng víi Henri Cartan, DieudonnÐ, AndrÐ
Weil vµ mét sè ng−êi kh¸c.
Tõ n¨m 1950, Grothendieck nhËn ®−îc
tµi trî cña Trung t©m nghiªn cøu khoa häc
quèc gia Ph¸p. ¤ng lµm viÖc ë tr−êng §¹i
häc tæng hîp Sao Paulo (Braxin) trong hai
n¨m 1953-1955, sau ®ã chuyÓn vÒ §¹i häc
Kansas (Hoa Kú). ChÝnh trong thêi kú nµy,
mèi quan t©m cña «ng chuyÓn tõ Gi¶i tÝch
hµm sang T«p« vµ H×nh häc. N¨m 1956 «ng
trë vÒ Ph¸p, lµm Nghiªn cøu viªn cña Trung
t©m nghiªn cøu khoa häc quèc gia Ph¸p.
N¨m 1959 ®¸nh dÊu mét c¸i mèc quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp cña Grothendieck. §ã
lµ n¨m «ng nhËn mét “ghÕ” ë ViÖn nghiªn
cøu khoa häc cao cÊp (Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, næi tiÕng víi tªn gäi t¾t
lµ IHES) võa míi thµnh lËp, ®Æt t¹i Buressur-Yvette, trong vïng thung lòng Essonne
xinh ®Ñp gÇn Paris. Ng−êi ta th−êng nãi,
nh÷ng n¨m Grothendieck ë IHES (19591970) lµ nh÷ng n¨m vµng (Golden Age) cña
cuéc ®êi «ng. T¹i ®©y, d−íi sù l·nh ®¹o cña
Grothendieck ®· xuÊt hiÖn mét tr−êng ph¸i
míi cña to¸n häc. IHES trë thµnh trung t©m
lín nhÊt thÕ giíi vÒ H×nh häc ®¹i sè. Nhê
Grothendieck, H×nh häc ®¹i sè mang mét
diÖn m¹o míi, sau thêi kú ph¸t triÓn hoµng
kim cña nã víi “tr−êng ph¸i Italia” næi tiÕng
(víi nh÷ng tªn tuæi nh− Frobenius,
Castelnuovo, Fano, ). Cïng víi viÖc ®−a vµo
kh¸i niÖm “l−îc ®å” (Scheme), Grothendieck
“®¹i sè ho¸” nh÷ng t− t−ëng h×nh häc rùc rì

cña tr−êng ph¸i Italia, ®−a ®Õn cho H×nh häc
®¹i sè nh÷ng c«ng cô tÝnh to¸n m¹nh mÏ.
H¬n thÕ n÷a, c¸c c«ng tr×nh cña
Grothendieck cho ta kh¶ n¨ng nh×n nhËn
To¸n häc hiÖn ®¹i trong mét thÓ thèng nhÊt:
c¸c ®Þnh lý cña «ng lµ sù hîp nhÊt cña H×nh
häc, Sè häc, T«p« vµ Gi¶i tÝch phøc.
Khã cã thÓ liÖt kª hÕt nh÷ng g× mµ
Grothendieck ®· mang l¹i cho To¸n häc. §ã
lµ tÝch tenx¬ t«p«, kh«ng gian h¹ch, ®èi
®ång ®iÒu bã nh− lµ c¸c hµm tö dÉn xuÊt,
l−îc ®å, K-lý thuyÕt, §Þnh lý
Grothendieck-Riemann-Roch, ®Þnh nghÜa
®¹i sè cña nhãm c¬ b¶n cña mét ®−êng
cong, x¸c ®Þnh cÊu tróc h×nh häc th«ng qua
c¸c hµm tö, phµm trï ph©n thí, h×nh thøc
luËn cña ®èi ngÉu ®Þa ph−¬ng vµ toµn côc,
®èi ®ång ®iÒu Ðtale, ®èi ®ång ®iÒu
crystalline, m« t¶ c¸c L-hµm trong ng«n
ng÷ ®èi ®ång ®iÒu, c¸c “m«tip”, ThËt khã
h×nh dung ®−îc r»ng, tÊt c¶ nh÷ng t− t−ëng
lín nh− thÕ cña To¸n häc chØ xuÊt hiÖn
trong mét c¸i ®Çu, vµ chØ trong kho¶ng 10
n¨m! §iÒu xuyªn suèt trong toµn bé sù
nghiÖp cña Grothendieck chÝnh lµ cè g¾ng
cña «ng nh»m “thèng nhÊt” toµn bé To¸n
häc, xãa nhßa ranh giíi gi÷a H×nh häc, §¹i
sè, Sè häc, Gi¶i tÝch. T− t−ëng ®ã cña
Grothendieck cã ¶nh h−ëng lín trong sù
ph¸t triÓn cña To¸n häc hiÖn ®¹i, vµ ®−îc
thÓ hiÖn trong nhiÒu c«ng tr×nh cña nhiÒu
nhµ to¸n häc ®−îc gi¶i th−ëng Fields sau
«ng: Deligne, Drinfeld, Kontsevich,
Voevodsky, Lafforgue.
Grothendieck ®· gãp phÇn lµm cho
IHES thùc sù trë thµnh mét trong vµi ba
trung t©m lín nhÊt cña To¸n häc thÕ giíi.
ChØ mét chi tiÕt sau ®©y còng cho ta thÊy
râ ®iÒu ®ã: tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay,
IHES míi cã 10 ng−êi lµ "gi¸o s− chÝnh
thøc" (professeur permanent) th× ®· cã 7
ng−êi ®o¹t gi¶i Fields, ®ã lµ: Alexandre
Grothendieck, RenÐ Thom, Jean Bourgain,
Alain Connes, Pierre Deligne, Maxim
Kontsevich, Laurent Laforgue.
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Grothendieck ®· lµm mét cuéc c¸ch
m¹ng thùc sù trong To¸n häc. ¤ng ®Ó l¹i
dÊu Ên cña m×nh trong mäi lÜnh vùc cña
To¸n häc hiÖn ®¹i. Ng−êi ta cã thÓ nhËn ra
¶nh h−ëng cña Grothendieck ngay c¶ khi
kh«ng thÊy trÝch dÉn ®Þnh lÝ cô thÓ nµo cña
«ng. §iÒu nµy còng gièng nh− ¶nh h−ëng
cña Picasso ®Õn thÈm mÜ cña thêi ®¹i chóng
ta: ta nhËn ra Picasso kh«ng chØ qua c¸c bøc
häa cña «ng, mµ thÊy Picasso ngay trong
h×nh d¸ng cña nh÷ng vËt dông hµng ngµy.
ViÖc Grothendieck ®ét ngét rêi bá IHES,
vµ nãi chung, rêi bá To¸n häc n¨m 1970, vµo
thêi k× thiªn tµi cña «ng ®ang ë ®Ønh cao, ®·
lµm x«n xao giíi To¸n häc. Cho ®Õn tËn b©y
giê, ng−êi ta vÉn kh«ng thËt hiÓu râ t¹i sao.
NhiÒu ng−êi cho r»ng «ng kh«ng ®ång ý víi
viÖc IHES nhËn mét sè tiÒn tµi trî cña c¸c c¬
quan qu©n sù (vµo thêi ®iÓm ®ã, sè tiÒn nµy
lµ vµo kho¶ng 3,5% ng©n s¸ch cña ViÖn).
¤ng lµ ng−êi lu«n cã nh÷ng quan ®iÓm riªng
cña m×nh, vµ cã thÓ lµ nh− nhiÒu ng−êi quan
niÖm, «ng kh¸ "ng©y th¬" vÒ chÝnh trÞ. Gi¸o
s− Louis Michel kÓ l¹i: cã mét lÇn, «ng chØ
cho Grothendieck xem b¶n th«ng b¸o vÒ mét
héi nghÞ quèc tÕ mµ Grothendieck ®−îc mêi
lµm b¸o c¸o viªn chÝnh. Trong phÇn liÖt kª
c¸c c¬ quan tµi trî cã NATO, vµ Michel hái
Grothendieck xem cã biÕt NATO lµ g×
kh«ng, th× Grothendieck tr¶ lêi "kh«ng"! Sau
khi ®−îc gi¶i thÝch NATO lµ g×,
Grothendieck ®· viÕt th− cho ban tæ chøc héi
nghÞ ®Ó ph¶n ®èi. Vµ cuèi cïng, v× kh«ng
muèn mÊt Grothendieck, ban tæ chøc ®µnh
chÞu mÊt NATO!
VËy mµ con ng−êi cã vÎ nh− ng©y th¬ vÒ
chÝnh trÞ, kh«ng biÕt NATO lµ g×, ®· ®Õn
th¨m vµ gi¶ng bµi t¹i ViÖt Nam trong thêi
gian chiÕn tranh. Mét sè ng−êi b¹n gÇn gòi
víi «ng, nh− gi¸o s− Pierre Cartier, cho r»ng
ViÖt Nam chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn
nh©n lµm thay ®æi quan niÖm cña
Grothendieck. Nh×n thÊy nh÷ng g× chiÕn
tranh mang l¹i cho loµi ng−êi, Grothendieck
nghi ngê vÒ ý nghÜa cña khoa häc. ¤ng cho
r»ng khoa häc ®· bÞ lîi dông ®Ó lµm h¹i loµi

ng−êi. ChuyÕn th¨m ViÖt Nam cña «ng ®·
g©y mét tiÕng vang lín trong céng ®ång
to¸n häc quèc tÕ. Khi ®Õn ViÖt nam (n¨m
1967), «ng ®äc bµi gi¶ng vÒ §¹i sè ®ång
®iÒu t¹i Hµ Néi. Th−êng th× Gi¸o s− T¹
Quang Böu (lóc ®ã lµ Bé tr−ëng Bé §¹i häc
vµ Trung häc chuyªn nghiÖp) hoÆc Gi¸o s−
§oµn Quúnh phiªn dÞch cho «ng. Ng−êi ta
thËt sù kinh ng¹c v× sù b×nh tÜnh cña «ng:
c¸c bµi gi¶ng cña «ng th−êng bÞ ng¾t qu·ng
v× nh÷ng lÇn m¸y bay Mü b¾n ph¸ thµnh
phè. VËy mµ «ng, ng−êi ®Õn tõ mét ®Êt
n−íc ®· tõ l©u kh«ng cã chiÕn tranh, kh«ng
hÒ tá ra m¶y may lo sî. Nh−ng råi th× c¸c
bµi gi¶ng cña «ng còng ph¶i chuyÓn lªn khu
s¬ t¸n, v× kh«ng thÓ nµo gi¶ng bµi khi mµ
buæi häc bÞ ng¾t qu·ng hµng chôc lÇn v×
m¸y bay. ë khu s¬ t¸n, cã mét h×nh ¶nh vÒ
«ng mµ kh«ng bao giê t«i quªn. §ã lµ cã
mét lÇn, t«i thÊy «ng cëi trÇn ngåi ®äc s¸ch,
c¸i ¸o −ít mµu "phßng kh«ng" (tªn gäi cña
“mµu cá óa” thêi chiÕn tranh) v¾t trªn bôi
sim. Hái ra míi biÕt, «ng giµnh toµn bé va li
cña m×nh ®Ó mang theo s¸ch vë sang tÆng
c¸c nhµ to¸n häc ViÖt nam, vµ chØ cã bé
quÇn ¸o duy nhÊt mÆc trªn ng−êi! VËy nªn
mçi lÇn giÆt, «ng ph¶i chê quÇn ¸o kh« ®Ó
mÆc l¹i chø kh«ng cã quÇn ¸o ®Ó thay!
Trong thêi gian «ng ë ViÖt Nam, mçi tuÇn
«ng ®Òu nhÞn ¨n ngµy thø s¸u. Khi c¸c nhµ
to¸n häc Ph¸p biÕt chuyÖn, hä ®Òu rÊt ng¹c
nhiªn v× kh«ng thÊy «ng cã thãi quen ®ã khi
ë Ph¸p. Vµ ng−êi ta cho r»ng chØ cã thÓ cã
mét c¸ch gi¶i thÝch: «ng muèn tiÕt kiÖm
mét phÇn l−¬ng thùc cho ViÖt Nam! Theo
lêi «ng nãi, chuyÕn ®i ViÖt Nam ®· lµm «ng
thËt sù ng¹c nhiªn: ë mét ®Êt n−íc ngµy
®ªm ph¶i ®èi ®Çu víi cuéc chiÕn tranh ¸c
liÖt bËc nhÊt trong lÞch sö, ng−êi ta vÉn d¹y
to¸n, häc to¸n, vµ biÕt ®Õn nh÷ng thµnh tùu
hiÖn ®¹i nhÊt cña To¸n häc! Tõ sù ng¹c
nhiªn ®ã, «ng ®· c«ng bè “®Þnh lÝ” cña
m×nh trong bµi viÕt vÒ chuyÕn th¨m ViÖt
Nam (®−îc l−u hµnh rÊt réng r·i thêi ®ã ë
c¸c tr−êng ®¹i häc ph−¬ng T©y): "Tån t¹i
mét nÒn to¸n häc ViÖt Nam".
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"§Þnh lÝ" trªn ®©y cña Grothendieck ®·
lµm thÕ giíi to¸n häc biÕt ®Õn nÒn to¸n häc
ViÖt nam trong chiÕn tranh. ChuyÕn ®i cña
Grothendieck ®· më ®Çu cho mét lo¹t
chuyÕn ®i th¨m vµ gi¶ng bµi cña nhiÒu nhµ
to¸n häc lín ®Õn ViÖt Nam, trong ®ã nhiÒu
nhÊt vÉn lµ c¸c nhµ to¸n häc Ph¸p: L.
Schwartz, A. Martineau, P. Cartier, B.
Malgrange, Y. Amice,...Cã thÓ nãi chuyÕn ®i
cña Grothendieck lµ mét cét mèc quan träng
trong lÞch sö hîp t¸c khoa häc gi÷a c¸c nhµ
to¸n häc ViÖt nam vµ c¸c nhµ to¸n häc Ph¸p.
Tõ sau n¨m 1993, Grothendieck kh«ng
cßn ®Þa chØ b−u ®iÖn n÷a, kh«ng ai cã thÓ
liªn l¹c víi «ng, ngo¹i trõ mét sè ng−êi
b¹n gÇn gòi. ¤ng sèng trong mét c¨n nhµ
nhá bªn s−ên d·y PyrÐnÐes. Cã lÏ bé ãc
lín bËc nhÊt cña To¸n häc ®ã ®ang muèn
giµnh thêi gian suy ngÉm vÒ cuéc ®êi. C¶
cuéc ®êi «ng lµ mét chÆng ®−êng gian nan

®i t×m ch©n lý. NÕu nh− c¸c ch©n lý to¸n
häc t×m ®Õn víi «ng nhiÒu mét c¸ch ®¸ng
ng¹c nhiªn, th× trong cuéc ®êi, nh− Cartier
nãi, Grothendieck kh«ng t×m ®−îc cho
m×nh mét chç mµ «ng thÊy tho¶ m·n.
Trong rÊt nhiÒu n¨m, «ng kh«ng ph¶i lµ
c«ng d©n cña mét quèc gia nµo, vµ ®i kh¾p
n¬i trªn thÕ giíi víi tÊm hé chiÕu cña Liªn
hîp quèc. XuÊt th©n trong mét gia ®×nh Do
Th¸i gi¸o truyÒn thèng, Grothendieck ®−îc
nh÷ng ng−êi kh¸ng chiÕn theo ®¹o Tin
Lµnh che chë, vµ cuèi cïng, «ng quan t©m
nhiÒu ®Õn PhËt Gi¸o. ¤ng lu«n sèng theo
nh÷ng nguyªn t¾c cña riªng m×nh, vµ nhiÒu
khi c¶m thÊy thÊt väng tr−íc cuéc sèng.
Cuéc ®êi Grothendieck lµ mét cuéc ®êi
®Çy vinh quang, ®Çy bi kÞch, mang ®Ëm
chÊt “tiÓu thuyÕt”, mµ trong mét bµi viÕt
nhá kh«ng thÓ nµo nãi hÕt ®−îc.

Gi¸o s− Hµ Huy Kho¸i ®−îc bÇu lµm ViÖn sÜ
ViÖn Hµn l©m khoa häc thÕ giíi thø ba
NguyÔn ViÖt Dòng (ViÖn To¸n häc)
Trong phiên họp tại Trieste, Italy ngày 23 tháng 11 vừa qua, Giáo sư Hà Huy Khoái,
Viện trưởng Viện Toán học đã được bầu là Viện sĩ của VHLKH thế giới thứ ba. Ông là
người Việt Nam thứ tám được bầu là viện sĩ của Viện Hàn lâm này. Năm nay có 68
người mới được bầu làm Viện sĩ, trong đó có 5 nhà Toán học: Barbosa, João Lucas
(Brazil), Caicedo, Xavier (Columbia), de Melo, Wellington (Brazil), Hà Huy Khoái (Việt
nam) và Yoccoz, Jean Christophe (Pháp). Dưới đây là những đánh giá của Viện Hàn lâm
khoa học thế giới thứ ba về Giáo sư Hà Huy Khoái.
Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư Hà Huy Khoái là Giải tích. Ông đã xây dựng
mở rộng lý thuyết Nevannlina cho các hàm p-adic. Ông cũng chứng minh định lý nội suy
cho các hàm giải tích p-adic không giới nội và áp dụng nghiên cứu các L-hàm p-adic.
Vài nét về tiểu sử GS Hà Huy Khoái:
Giáo sư Hà Huy Khoái tốt nghiệp ĐHTH Hà Nội năm 1967 dưới sự hướng dẫn của
GS Lê Văn Thiêm. Ông bảo vệ luận án Phó tiến sĩ năm 1978, luận án Tiến sĩ khoa học
năm 1984 tại Viện Toán Steklov, Matxcova dưới sự hướng dẫn của GS Y. Manin. Ông
được phong Phó giáo sư năm 1984 và Giáo sư năm 1991. Ông làm Viện trưởng Viện
Toán học từ năm 2001.
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Ban quốc tế về giảng dạy toán học (ICMI) và
Đại hội quốc tế về giáo dục toán học lần thứ 10 (ICME 10)
NguyÔn §×nh TrÝ (§HBK Hµ Néi)
1. Ban quốc tế về giảng dạy toán học International Commission on
Mathematical Instruction (ICMI)

với đại diện quốc gia của các nước thành
viên của ICMI lập thành Đại hội đồng của
ICMI. Đại hội đồng của ICMI họp 4 năm
một lần vào dịp đại hội quốc tế về giáo dục
toán học. ICMI có các nhiệm vụ chính sau:

Đó là một ban của Liên hiệp Hội Toán
học quốc tế (International Mathematical
Union - IMU). ICMI được thành lập tại Đại
hội Toán học thế giới (ICM) họp tại Roma
năm 1908 với nhiệm vụ đặt ra lúc đó là tiến
hành nghiên cứu so sánh về phương pháp và
kế hoạch giảng dạy toán ở trường trung học
ở một số vùng trên thế giới. Chủ tịch đầu
tiên của ICMI là nhà toán học Đức Felix
Klein (1849-1925). Trong các chủ tịch ICMI
sau này, có thể kể Jacques Hadamard (từ
1935 đến đại chiến thế giới thứ 2), Marshall
Stone (1959-62), André Lichnerowicz
(1963-66), Hans Freudhenthal (1967-70),
Hassler Whitney (1979-82), Jean-Pierre
Kahane (1983-90), Michel de Guzman
(1991-98). Ngay từ đầu ICMI đã công nhận
tờ báo quốc tế “L’enseignement
Mathématique” (ra số đầu từ 1899) là cơ
quan ngôn luận chính thức của mình. Sau
thời kỳ gián đoạn hoạt động giữa hai cuộc
đại chiến thế giới, ICMI được tổ chức lại vào
năm 1952.
Ban điều hành của ICMI, trong đó có
chủ tịch và thư ký, được đại hội đồng của
IMU bầu ra. Trong nhiệm kỳ 2003-2006,
chủ tịch của ICMI là giáo sư Hyman Bass
(Mỹ), thư ký của ICMI là giáo sư Bernard
Hodson (Canada).
Những nước là thành viên của IMU
đương nhiên là thành viên của ICMI.
Ngoài 72 thành viên ấy, với sự chấp thuận
của ban điều hành của IMU, ICMI còn kết
nạp thêm một số nước không là thành viên
của IMU. Ban điều hành của ICMI cùng

a) Tổ chức đại hội quốc tế về giáo
dục toán học (International Congress of
Mathematics Education) (ICME), họp 4
năm một lần, vào giữa hai kỳ họp ICM.
Đại hội ICME 10 vừa họp tại Copenhagen
từ 4 đến 11/7/2004.
b) Tổ chức những nghiên cứu theo
chuyên đề, gọi là ICMI study. Ban điều
hành của ICMI cử ra Ban chương trình
quốc tế cho việc nghiên cứu ấy. Ban này có
nhiệm vụ xác định các đề tài nghiên cứu,
mời các nhà khoa học tham gia nghiên cứu
và tổ chức việc nghiên cứu. Kết quả của
nghiên cứu được công bố trong ICMI
Studies Series, được Kluwer Academic
Publishers xuất bản. Cho đến nay đã có các
nghiên cứu sau được thực hiện:
• Ảnh hưởng của máy tính và Tin học đối
với Toán học và giảng dạy toán (1985)
• Toán học trong nhà trường trong những
năm 90 (1986)
• Toán học với tư cách là một môn học
mang tính dịch vụ (1987)
• Toán học với khả năng nhận thức (1988)
• Phổ biến kiến thức toán học (1989)
• Đánh giá trong giáo dục toán học (1991)
• Giới và giáo dục toán học (1993)
• Thế nào là nghiên cứu trong giáo dục
toán học? Kết quả của các nghiên cứu
đó? (1994)
• Triển vọng của giảng dạy hình học trong
thế kỷ 21 (1995)

12

• Vai trò của lịch sử toán học trong dạy và
học toán (1998)
• Dạy và học Toán ở trình độ đại học
(1998)
• Tương lai của dạy và học Đại số (2001)
• Giáo dục toán học trong những truyền
thống văn hóa khác nhau: nghiên cứu so
sánh giữa các nước Đông Á và phương
tây (2002)
• Áp dụng và mô hình hóa trong giáo dục
Toán học (2004)
Nhân dịp tạp chí “L’enseignement
Mathématique” được 100 năm, ICMI đã tổ
chức tại Geneve vào tháng 10/2000 một
symposium nhằm nhìn lại sự tiến triển của
giáo dục toán học thế kỷ trước và xác định
phương hướng phát triển cho tương lai.
2. Đại hội quốc tế về giáo dục toán học
lần thứ 10 (ICME10)
Đại hội ICME 10 được Đan Mạch đăng
cai đã tổ chức tại Copenhagen từ 4 đến
11/7/2004 với sự cộng tác của các nước Bắc
Âu (Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Iceland).
Có gần 2500 đại biểu từ 91 nước tham dự.
Các đoàn đông gồm có: Mỹ 359, Đan Mạch
159, Thụy điển 146, Anh 140, Trung Quốc
100, Na Uy 99, Đức 96, Iceland 92, Nhật
89, Canada 67, Pháp 53, Phần Lan 44.
Trong khi các hội nghị khoa học quốc tế
thường có chủ đề chính, thì những hội nghị
như ICME 10 không có chủ đề chính được
xem như “siêu thị” cho mọi người đến đại hội
từ mọi miền trên thế giới. Tuy nhiên nhìn vào
đề tài của các survey teams và đề tài của các
mini-conferences, cũng có thể thấy sự quan
tâm của cộng đồng những người nghiên cứu
giảng dạy toán học đặt vào đâu.
Các đề tài của survey teams là :
- Quan hệ giữa nghiên cứu và thực hành
trong giáo dục toán học.
- Lập luận, chứng minh và kiểm chứng
trong giáo dục toán học.
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- Các hình thức của giáo dục toán học
thong qua kiểm tra.
- Thông tin và công nghệ truyền thong
trong giáo dục toán học.
Các đề tài của mini-conferences là :
- Giáo viên toán : tuyển dụng và phát
triển nghiệp vụ.
- Giáo dục toán học trong xã hội và văn
hóa
- Toán học và giáo dục toán học
- Công nghệ trong giáo dục toán học
- Triển vọng của nghiên cứu giáo dục
toán học từ các môn khoa học khác.
Ngoài 8 báo cáo toàn thể, đại hội còn
tổ chức các mini-conferences, các nhóm
khoa học chuyên đề, các nhóm thảo luận
theo chủ đề, các cuộc thảo luận bàn tròn,
các buổi trình bầy về nền giáo dục toán
học của các nước Nga, Ru-ma-ni, Hàn
Quốc, Mehico. Nhiều triển lãm (mang tính
thương mại hoặc không) về các sản phẩm
phần mềm giáo dục, về máy tính đã được
tổ chức.
Hai giải thưởng ICMI đã được trao lần
đầu tại ICME 10. Giải thưởng Klein được
trao cho giáo sư Guy Brousseau (Pháp) vì
những đóng góp quan trọng cho giáo dục
toán học, đặc biệt trong xây dựng phương
pháp nghiên cứu dựa vào phương pháp và
quan niệm của xã hội học và các khoa học
khác.
Giải thưởng Freudental* được trao cho
giáo sư Celia Hoyles (Anh) về những
nghiên cứu sâu sắc đưa công nghệ vào dạy
và học toán.
Đại hội đồng của ICMI đã được tổ
chức trong những ngày họp ICME 10.
ICME 11 sẽ được tổ chức tại Montereray –
Mehico từ 6 đến 13/7/2008.

*

Hans Freudenthal là chủ tịch ICMI vào
năm 1967 và là người chịu trách nhiệm tổ
chức đại hội ICME 1 năm 1969

T−ëng nhí Ph¹m Anh Minh
Lª TuÊn Hoa
To¸n ë ViÖt Nam trong t×nh tr¹ng thiÕu th«ng
tin, thiÕu kh«ng khÝ häc thuËt ®· khã. Lµm
To¸n ë HuÕ l¹i cµng khã h¬n biÕt chõng nµo.
Êy thÕ mµ mµ víi tµi n¨ng hiÕm hoi, víi sù
miÖt mµi say mª, ngoµi viÖc ®¶m b¶o giê d¹y,
anh vÉn t×m ®−îc thêi gian ®Ó nghiªn cøu vµ
v−¬n lªn tÇm quèc tÕ. Anh ®· cã h¬n 35 bµi
b¸o ®−îc ®¨ng vµ nhËn ®¨ng trªn c¸c t¹p chÝ
quèc tÕ, trong ®ã cã nhiÒu t¹p chÝ ®Çu ngµnh
cña Mü, Anh, Hµ Lan. Nhê nh÷ng kÕt qu¶
nghiªn cøu xuÊt s¾c cña m×nh anh ®· ®−îc
mêi ®Õn nghiªn cøu t¹i mét sè tr−êng ®¹i häc
cña Anh, Ph¸p, Mü, NhËt, §øc vµ ®−îc mêi
b¸o c¸o t¹i nhiÒu héi nghÞ quèc tÕ.
Mét minh chøng cho sù ®¸nh gi¸ cao cña
céng ®ång To¸n häc ViÖt Nam ®èi víi anh
lµ t¹i Héi nghÞ To¸n häc toµn quèc lÇn thø 5
tæ chøc t¹i HuÕ th¸ng 9 n¨m 2002, anh ®−îc
mêi ®äc b¸o c¸o toµn thÓ. Víi nh÷ng c«ng
tr×nh nghiªn cøu chñ yÕu lµm trong n−íc tõ
n¨m 1996 cña m×nh, th¸ng 5 võa qua anh ®·
b¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n tiÕn sÜ khoa häc
(Habilitation) t¹i §HTH Paris 13, Ph¸p.
N¨m 2002 anh ®−îc c«ng nhËn lµ Phã Gi¸o
s−. LÇn cuèi cïng t«i gÆp anh lµ vµo th¸ng 8
võa qua khi anh tham dù vµ ®äc b¸o c¸o t¹i
Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« §¹i sè tæ chøc ë
Hµ Néi. Nãi chuyÖn víi t«i, anh trµn ¾p bao
nhiªu kÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ dù ®Þnh cuèi
n¨m l¹i ra ViÖn To¸n tr×nh bµy xªmina.
B×nh th−êng tr«ng anh hoµn toµn khoÎ
m¹nh, kh«ng thÊy cã biÓu hiÖn èm ®au nµo.
Êy thÕ mµ mét c¬n nhåi m¸u c¬ tim ®· bÊt
thÇn c−íp ®i mét tµi n¨ng to¸n häc. Anh
mÊt ®i cßn ®Ó l¹i nh÷ng c«ng tr×nh dang dë.
NhiÒu nghiªn cøu sinh, häc sinh cña anh
bçng nhiªn kh«ng cßn thÇy dÉn d¾t trong
con ®−êng t×m hiÓu khoa häc cña m×nh. Nçi
®au cµng nh©n lªn trong bèi c¶nh ®Ó chÊn
h−ng gi¸o dôc, chóng ta cÇn rÊt nhiÒu nhµ
gi¸o giái, nh÷ng nhµ gi¸o ®ång thêi lµ nhµ
nghiªn cøu xuÊt s¾c.

Mét chiÒu tèi se se l¹nh cña ngµy thø b¶y,
23/10/2004, bçng nhiªn chóng t«i nhËn ®−îc
mét tin d÷ khÈn cÊp b¸o tõ HuÕ: anh Ph¹m
Anh Minh võa ®ét ngét qua ®êi c¸ch ®ã Ýt
phót. Kh«ng ai cã thÓ tin ®−îc ®iÒu ®ã. MÆc
dï vËy trong thêi ®¹i th«ng tin ngµy nay,
ch¼ng mÊy chèc nhiÒu ng−êi trong céng
®ång to¸n häc ®· biÕt ®−îc tin nµy. Dï
kh«ng muèn tin nh−ng vÉn ph¶i chÊp nhËn
sù thËt phò phµng nµy. Mét mÊt m¸t qu¸ lín.
Anh lµ nhµ to¸n häc xuÊt s¾c nhÊt cho
tíi nay cña HuÕ. Cßn kh¸ trÎ vµ ®Çy tiÒm
n¨ng, nhiÖt huyÕt. N¨m nay anh míi 44
tuæi vµ nh− giíi chóng t«i th−êng ®ïa: anh
lµ s¶n phÈm quèc néi mét tr¨m phÇn tr¨m.
Anh sinh ra v lín lªn ë HuÕ. Sau khi tèt
nghiÖp tr−êng §H Khoa häc HuÕ, anh ra
tr−êng §HTH Hµ Néi lµm nghiªn cøu sinh
d−íi sù h−íng dÉn cña TS Huúnh Mïi –
ng−êi cha ®Î cña chuyªn ngµnh T«p« §¹i sè ë
ViÖt Nam. N¨m 1990 anh b¶o vÖ luËn ¸n TiÕn
sÜ vµ l¹i trë vÒ HuÕ ©m thÇm c«ng viÖc cña
mét ng−êi nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y. Lµm
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Danh s¸ch c¸c TiÕn sÜ To¸n häc b¶o vÖ trong n−íc tõ th¸ng
06/2003 – 06/2004*
§· ®−îc cÊp b»ng TS ®Õn Q§ sè 5219 ngµy 13/9/2004
Tt

Hä vµ tªn NCS
C¬ quan c«ng t¸c

Ngµy b¶o vÖ
C¬ së ®µo t¹o

Tªn ®Ò tµi luËn ¸n
Chuyªn ngµnh

1

Lª ThÞ Hoµi Thu
Tr−êng C§SP
Qu¶ng B×nh
(2758)

18/06/2003
ViÖn To¸n häc

2

NguyÔn V¨n Quý
Tr−êng §H Tµi
chÝnh kÕ to¸n HN
(nay lµ Häc viÖn Tµi
chÝnh) (2852)
Chu V¨n Thä
Tr−êng §HSP TP
HCM (2878)

01/07/2003
ViÖn To¸n häc

Néi suy hµm chØnh h×nh vµ
ph©n h×nh p-adic vµ øng
dông.
1.01.03 - §¹i sè vµ lÝ thuyÕt
sè
Ph−¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n
tèi −u víi rµng buéc c©n
b»ng a-phin
1.01.09 – VËn trï häc

26/08/2003
Tr−êng §HSP TP
HCM

Bµi to¸n ng−îc trong träng
lùc häc.
1.01.01 – To¸n gi¶i tÝch

4

NguyÔn MËu H©n
§H HuÕ
(2905)

15/08/2003
ViÖn CNTT

5

Mai Xu©n Th¶o
Tr−êng §H Hång
§øc
(2921)

19/09/2003
ViÖn CNTT

6

§oµn Quang M¹nh
Së GD §T H¶i
Phßng (2965)

27/09/2003
ViÖn To¸n häc

7

NguyÔn Anh TuÊn
ViÖn ChiÕn l−îc vµ
ch−¬ng tr×nh gi¸o
dôc (2983)

11/10/2003
ViÖn CL vµ
ch−¬ng tr×nh
gi¸o dôc

Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn
mét sè ph−¬ng ph¸p tæ chøc
xö lÝ trong c¸c c¬ së d÷ liÖu
ph©n t¸n vµ song song.
1.01.10 - §¶m b¶o to¸n häc
cho m¸y tÝnh vµ hÖ thèng
tÝnh to¸n.
XÊp xØ hµm nhiÒu biÕn trong
kh«ng gian Besov b»ng ph©n
r· sãng nhá.
1.01.07 – To¸n häc tÝnh
to¸n
C¸c ®Þnh lÝ kiÓu Picard vµ
tËp x¸c ®Þnh duy nhÊt cho
¸nh x¹ chØnh h×nh p-adic
nhiÒu biÕn
1.01.03 - §¹i sè vµ LÝ thuyÕt
sè
Båi d−ìng n¨ng lùc ph¸t
hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
cho häc sinh THCS trong
d¹y häc kh¸i niÖm to¸n häc
(thÓ hiÖn qua mét sè kh¸i
niÖm ®¹i sè ë THCS)

3

*

Tin do TS Nguyễn Lê Hương Cung cấp.
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Ng−êi h−íng
dÉn
khoa häc
GS. TSKH. Hµ
Huy Kho¸i
TS. Mþ Vinh
Quang
GS. TSKH. Lª
Dòng M−u

GS. §Æng §×nh
¸ng
TS. §inh Ngäc
Thanh
PGS. TSKH.
NguyÔn Xu©n
Huy

GS. TSKH.
§inh Dòng
GS. TSKH.
NguyÔn H÷u
C«ng
GS. TSKH. Hµ
Huy Kho¸i

PGS. TS. Ng«
H÷u Dòng
TS. TrÇn V¨n
Vu«ng

8

Cao V¨n Nu«i
Tr−êng §HSP - §H
§µ N½ng (3080)

19/06/2003
ViÖn To¸n häc

9

TrÇn Träng Nguyªn
Tr−êng §HSP HN2
(3081)

17/09/2003
ViÖn To¸n häc

10

TrÇn ThÞ Loan
Tr−êng §HSP Hµ
Néi (3082)

17/08/2003
Tr−êng §HSP
Hµ Néi

11

Bïi Huy Ngäc
Tr−êng C§SP Nam
§Þnh
(3105)

30/11/2003
Tr−êng §H Vinh

12

NguyÔn ThÞ Hång
Loan
Tr−êng §H Vinh
(3366)

29/04/2004
Tr−êng §H Vinh

13

TrÇn V¨n Tr−êng
Ban C¬ yÕu ChÝnh
phñ (3371)

22/05/2004
Trung t©m khoa
häc, kÜ thuËt vµ
c«ng nghÖ qu©n
sù

14

NguyÔn §¨ng Khoa
Häc viÖn Hµnh
chÝnh quèc gia

04/05/2004
Tr−êng §H B¸ch
khoa HN

15

NguyÔn V¨n Long
Tr−êng §H Giao
th«ng vËn t¶i (3453)

24/05/2004
Tr−êng §H B¸ch
khoa HN

5.07.02 – PPGD to¸n häc
Qu¸ tr×nh Markov vµ tÝch
chËp ngÉu nhiªn.
1.01.04 – LÝ thuyÕt x¸c
suÊt vµ Thèng kª to¸n häc
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph−¬ng
tr×nh vi ph©n ngÉu nhiªn
ph©n thø vµ øng dông trong
tµi chÝnh.
1.01.04 – LÝ thuyÕt x¸c
suÊt vµ Thèng kª to¸n häc
Sù æn ®Þnh vµ æn ®Þnh bé
phËn ®èi víi ph−¬ng tr×nh vi
ph©n trong kh«ng gian
Banach.
1.01.02 – Ph−¬ng tr×nh vi
ph©n vµ tÝch ph©n
T¨ng c−êng khai th¸c néi
dung thùc tÕ trong d¹y häc
sè häc vµ ®¹i sè nh»m n©ng
cao n¨ng lùc vËn dông to¸n
häc vµo thùc tiÔn cho häc
sinh trung häc c¬ së.
5.07.02 – PPGD To¸n häc
VÒ m«®un gi¶ Buchsbaum.
1.01.03 - §¹i sè vµ lÝ thuyÕt
sè

Nghiªn cøu mét sè ph−¬ng
ph¸p sinh d·y gi¶ ngÉu
nhiªn øng dông trong mËt
m·.
1.01.04 – LÝ thuyÕt x¸c
suÊt vµ Thèng kª to¸n häc
Nghiªn cøu mét vµi khÝa
c¹nh cña lÝ thuyÕt tËp th« vµ
øng dông.
1.01.10 - §¶m b¶o to¸n häc
cho m¸y tÝnh vµ hÖ thèng
tÝnh to¸n.
§¹i sè gia tö më réng ®Çy
®ñ vµ øng dông nghiªn cøu
®é ®o tinh mê.
1.01.10 - §¶m b¶o to¸n häc
cho m¸y tÝnh vµ hÖ thèng
tÝnh to¸n.

16

GS. TSKH.
NguyÔn V¨n
Thu
PGS. TS. TrÇn
Hïng Thao
GS. TS.
NguyÔn V¨n
H÷u
GS. TS. Vò
TuÊn
PGS. TS. CÊn
V¨n TuÊt
PGS. TS. §µo
Tam
TS. NguyÔn
ViÖt H¶i

GS. TSKH.
NguyÔn Tù
C−êng
PGS. TS. Ng«
Sü Tïng
PGS. TS.
Hoµng V¨n
T¶o
PGS. TS.
NguyÔn TrÇn
Lý
PGS. TS. Hå
ThuÇn
PGS. TS.
NguyÔn Thanh
Thuû
PGS. TS. Vò
Lôc
PGS. TSKH.
NguyÔn C¸t
Hå

Nh×n ra thÕ giíi
7.
8.

S. Smirnov, Geneva Univ., Switzerland.
X. Tolsa, Univ. Autonoma Barcelona,
Spain.
9. W. Tucker, Uppsala Univ., Sweden.
10. O. Venjakob, Math. Inst. Univ. Heidelberg,
Germany.

Héi nghÞ To¸n häc ch©u ¢u
lÇn thø 4 (4ECM)
Héi nghÞ To¸n häc Ch©u ¢u lÇn thø 4, tªn
viÕt t¾t lµ 4ECM (The Fourth European
Congress of Mathematics), cña Héi To¸n
häc Ch©u ¢u, EMS (European Mathematical
Society), ®· ®−îc tæ chøc t¹i §¹i häc
Stockholm, Thuþ §iÓn tõ 27/6 – 2/7/2004.
T¹i lÔ khai m¹c, danh s¸ch 10 nhµ to¸n
häc trÎ ®o¹t gi¶i EMS-2004 ®· ®−îc c«ng
bè. Gi¶i th−ëng EMS lÇn thø nhÊt ®· ®−îc
trao t¹i Paris (1992), lÇn thø hai t¹i
Budapest (1996), lÇn thø ba t¹i Barcelona
(2000) vµ lÇn nµy lµ lÇn thø t−. Gi¶i th−ëng
EMS ®−îc trao cho c¸c nhµ to¸n häc ch©u
¢u cã c«ng tr×nh xuÊt s¾c, ë ®é tuæi 35
hoÆc d−íi 35 vµ tr−íc ®ã ch−a lÇn nµo
®−îc gi¶i EMS. Mçi gi¶i trÞ gi¸ 5.000
EUR. Héi To¸n häc ch©u ¢u ®· cö mét
Ban xÐt gi¶i th−ëng EMS-2004 gåm nhiÒu
nhµ to¸n häc cã tªn tuæi, thuéc nhiÌu lÜnh
vùc kh¸c nhau vµ thuéc nhiÒu quèc gia
kh¸c nhau sau ®©y:

Nh÷ng ng−êi ®o¹t gi¶i ®−îc mêi b¸o c¸o
c«ng tr×nh cña m×nh t¹i 4ECM.
Ngoµi ra cßn cã gi¶i th−ëng Carl Axel
Froeberg cña t¹p chÝ Gi¶i tÝch sè BIT. Gi¶i
th−ëng ®Æt ra ®Ó t−ëng nhí Carl-Axel
Froberg, ng−êi ®· s¸ng lËp ra T¹p chÝ BIT,
®−îc trao vµo c¸c n¨m ch½n cho mét t¸c gi¶
trÎ ng−êi B¾c ¢u, t¸c gi¶ cña mét bµi b¸o
®−îc ®¸nh gi¸ lµ xuÊt s¾c nhÊt ®· ®−îc ®¨ng
trªn t¹p chÝ BIT hai n¨m gÇn ®©y. LÇn nµy
gi¶i ®−îc trao cho Anna Karin Tornberg,
Courant Institute of Mathematical Sciences,
New york, USA, vÒ bµi b¸o “Multidimensional quadrature of singular and
discontinuous functions” ®¨ng ë BIT 42:3
pp. 644-669. Anna Karin tèt nghiÖp §¹i häc
Stockholm vµ hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i Courant
Institute of Mathematical Sciences, New
york, USA.
Trong danh s¸ch nh÷ng ng−êi ®−îc gi¶i,
chóng ta thÊy cã nhiÒu nhµ to¸n häc ngoµi
ch©u ¢u. Së dÜ nh− vËy v× Ban Tæ chøc Héi
nghÞ quan niÖm nh÷ng nhµ to¸n häc ch©u
¢u lµ nh÷ng nhµ to¸n häc cã quèc tÞch
ch©u ¢u hoÆc ®ang lµm viÖc t¹i ch©u ¢u.
Héi nghÞ còng lµ dÞp ®Ó nh÷ng ng−êi
tham dù ®−îc t×m hiÓu vÒ c¸c thµnh tùu
to¸n häc trªn mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ ë
lÜnh vùc To¸n øng dông. TËn dông c¬ héi
Héi nghÞ ®−îc tæ chøc t¹i Stockholm, n¬i
tiÕn hµnh trao gi¶i th−ëng Nobel hµng
n¨m, Ban tæ chøc Héi nghÞ ®· mêi 2 nhµ
khoa häc ®−îc gi¶i th−ëng Nobel vµ 4 nhµ
khoa häc lín kh¸c ®Õn nãi chuyÖn vÒ c¸c
c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh vµ mèi
liªn hÖ gi÷a chóng víi To¸n häc.

Nina Uraltseva (St. Petersburg) – Tr−ëng ban;
Enrico Arbarello (Rome); Victor Buchstaber
(Moscow); John Coates (Cambridge, UK); Bertil
Gustafsson (Uppsala); Stefan Hildebrandt (Bonn);
Jean-Francois Le Gall (Paris); Vladimir Lin
(Haifa); Leonid Polterovich (Tel Aviv); Domokos
Szasz (Budapest); Dimitri Yafaev (Rennes);
Eduard Zehnder ( Zurich).

Sau ®©y lµ danh s¸ch 10 nhµ to¸n häc trÎ
®o¹t gi¶i kú nµy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

F. Barthe, Inst. Math., Toulouse.
S. Bianchini, Inst. Appl. Calcolo “M.
Picone”, Italy.
P. Biran, School Math. Sci., Tel-Aviv
University, Israel.
E. Lindenstrauss, Clay Math. Inst., USA.
A. Okounkov, Princeton Univ., USA.
S. Serfaty, Courant Inst. Math. Sci., USA.
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Proceedings cña Héi nghÞ sÏ do nhµ xuÊt
b¶n riªng cña EMS in vµ hy väng sÏ ra vµo
mïa xu©n sang n¨m. Héi nghÞ lÇn nµy
kh«ng cã th¶o luËn bµn trßn nh− Héi nghÞ
c¸c lÇn tr−íc ®ã.

Héi nghÞ To¸n häc ch©u ¢u lÇn thø 5,
5ECM, sÏ ®−îc tæ chøc t¹i Amsterdam, Hµ
Lan vµo n¨m 2008.

Quü ph¸t triÓn ®Æc biÖt
(SDF) cña L§THTG
§Ó cã thÓ tµi trî mét phÇn chi phÝ ®i dù
ICM cho c¸c Nhµ To¸n häc cña c¸c n−íc
®ang ph¸t triÓn, L§THTG thµnh lËp Quü
ph¸t triÓn ®Æc biÖt, SDF (Special
Development Fund). Quü do c¸c héi to¸n
häc thµnh viªn cña L§THTG tù nguyÖn
®ãng gãp. T¹i ICM-2002, B¾c kinh, Trung
Quèc, Quü ®· tµi trî cho 95 nhµ to¸n häc
thuéc c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn chi phÝ ®i l¹i
dù Héi nghÞ, trong ®ã ViÖt nam chiÕm 10
suÊt. T¹i ICM-2006, Madrid, T©y Ban Nha,
L§THTG dù kiÕn n©ng con sè nµy lªn 120130. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy, L§THTG ®·
kªu gäi c¸c héi to¸n häc thµnh viªn thuéc
c¸c n−íc ®· ph¸t triÓn (c¸c n−íc giÇu) t¨ng
c−êng sù ®ãng gãp

cho SDF. Mét sè héi to¸n häc ®· cã s¸ng
kiÕn ®Ò nghÞ c¸c héi viªn cña m×nh ®ãng
gãp vµo quü SDF khi hä ®ãng héi phÝ. C¸c
héi to¸n häc sau ®©y ®· cã ®ãng gãp quan
träng cho quü SDF : Héi To¸n häc Mü,
Héi To¸n häc Lu©n §«n, Héi To¸n häc c¸c
n−íc Brazil, §øc, PhÇn Lan, Ph¸p, Hµ Lan,
NhËt, Na Uy, Thôy §iÓn vµ Thôy SÜ.
C¸c ®ãng gãp cho quü SDF cã thÓ göi bÊt
cø lóc nµo, b»ng bÊt cø ngo¹i tÖ nµo cã thÓ
chuyÓn ®æi ®−îc, ®Õn tµi kho¶n cña
L§THTG. Ban §iÒu hµnh cña L§THTG
®· thµnh lËp mét TiÓu ban quèc tÕ ®Ó ph©n
phèi c¸c tµi trî tõ Quü SDF.

Tin To¸n häc thÕ giíi
vµ tham gia giíi thiÖu c¸c nhµ to¸n häc cã uy
tÝn vµ n¨ng lùc vµo Ban xÐt gi¶i th−ëng Abel.

B¾t ®Çu nhËn ®Ò cö cho Gi¶i th−ëng
Abel-2005

Gi¶i th−ëng Ramanujan

ViÖn Hµn l©m Na Uy th«ng b¸o b¾t ®Çu nhËn
®Ò cö Gi¶i th−ëng Abel-2005. Gi¶i th−ëng
Abel lµ mét gi¶i th−ëng quèc tÕ To¸n häc
giµnh cho thµnh tùu xuÊt s¾c thuéc c¸c lÜnh
vùc To¸n häc, bao gåm c¶ C¬ së to¸n häc cña
Tin häc, VËt lý to¸n, X¸c suÊt, Gi¶i tÝch sè vµ
TÝnh to¸n khoa häc, Thèng kª, vµ c¶ øng
dông cña To¸n häc vµo c¸c ngµnh khoa häc.
Gi¶i th−ëng ®−îc trao lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m
2003, trÞ gi¸ 6 triÖu NOK tiÒn Na Uy, t−¬ng
®−¬ng víi 750.000 EUR. Gi¶i th−ëng Abel
kh«ng ph¶i lµ gi¶i th−ëng cña L§THTG,
nh−ng L§THTG ®¸nh gi¸ cao gi¶i th−ëng nµy

Trung t©m quèc tÕ VËt lý lý thuyÕt Abdus
Salam (ICTP), Trieste, Italy, phèi hîp víi
L§THTG vµ ®−îc sù tµi trî cña Quü
th−ëng niÖm Abel, Na Uy, thµnh lËp Gi¶i
th−ëng Ramanujan mang tªn mét nhµ to¸n
häc næi tiÐng ng−êi Ên §é, dµnh cho c¸c
nhµ to¸n häc trÎ tuæi thuéc c¸c n−íc ®ang
ph¸t triÓn. Gi¶i th−ëng ®−îc trao hµng n¨m
cho thµnh tùu to¸n häc xuÊt s¾c nhÊt cña
c¸c nhµ to¸n häc trÎ tuæi ®ang lµm viÖc t¹i
mét n−íc ®ang ph¸t triÓn. Ng−êi nhËn gi¶i
ph¶i d−íi 45 tuæi. Gi¶i th−ëng trÞ gi¸
10.000$.
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C¸c gi¶i th−ëng nµy ®−îc c«ng bè vµo c¸c
n¨m lÎ, cßn viÖc trao huy ch−¬ng vµ nh÷ng
ng−êi ®−îc gi¶i th−ëng ®−îc mêi ®Õn b¸o
c¸o t¹i Héi nghÞ quèc tÕ vÒ gi¶ng d¹y to¸n
häc vµo n¨m sau. Gi¶i th−ëng ®−îc xÐt bëi
mét Ban gi¶i th−áng gåm nhiÒu nhµ gi¸o
xuÊt s¾c (theo mét truyÒn thèng ®· cã tõ
l©u cña L§THTG, tªn cña c¸c thµnh viªn
nµy ®−îc gi÷ bÝ mËt) vµ chñ tÞch cña Ban
gi¶i th−ëng hiÖn thêi lµ GS MichÌle
Artique cña §¹i häc Paris 7.

Gi¶i th−ëng Shaw
Gi¶i th−ëng Shaw-2004 vÒ To¸n häc ®−îc
trao cho GS Shiing-Shen-Chern cña §H
Nankai (Trung quèc) vÒ thµnh tùu xuÊt s¾c
trong lÜnh vùc H×nh häc vi ph©n toµn côc.
Gi¶i th−ëng Shaw lµ mét gi¶i th−ëng t−
nh©n, do Run Run Shaw, mét tû phó Hång
K«ng s¸ng lËp, ®−îc trao hµng n¨m. N¨m
nay lµ n¨m ®Çu tiªn cña gi¶i. Gi¶i trÞ gi¸ 1
triÖu ®«la

Gi¶i th−ëng Felix Klein vµ gi¶i
th−ëng Hans Freudenthal

Gi¶i Felix Klein 2003 ®−îc trao cho GS
Guy Brousseau, Häc viÖn ®µo t¹o gi¸o viªn
vïng Aquitain, Bordeaux vÒ c«ng lao ph¸t
triÓn c¸c t×nh huèng d¹y häc vµ ¸p dông
vµo viÖc d¹y vµ häc To¸n.

LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ph¸t triÓn cña
m×nh, Ban Quèc tÕ vÒ Gi¶ng d¹y To¸n häc
(BQTGDTH) cña L§THTG ®· lËp 2 gi¶i
th−ëng :
•

•

Gi¶i Hans Freudenthal 2003 ®−îc trao cho
GS Celia Hoyles, ViÖn Gi¸o dôc thuéc
§H London vÒ c«ng tr×nh nghiªn cøu sö
dông c«ng nghÖ trong gi¶ng d¹y To¸n häc.

Gi¶i th−ëng Felix Klein, mang tªn vÞ
chñ tÞch ®Çu tiªn cña BQTGDTH
(1908-1920), tÆng cho nh÷ng ng−êi cã
c«ng lao to lín ®ãng gãp cho sù
nghiÖp gi¶ng d¹y to¸n häc.

LÔ trao huy ch−¬ng vµ nh÷ng ng−êi ®o¹t
gi¶i tr×nh bÇy b¸o c¸o mêi ®· ®−îc tiÕn
hµnh t¹i Héi nghÞ quèc tÕ vÒ gi¶ng dËy
To¸n häc lÇn thø 10, tæ chøc t¹i
Copenhagen, §an M¹ch, 4-11/7/2004.

Gi¶i th−ëng Hans Freudenthal,
mang tªn vÞ chñ tÞch thø 8 cña
BQTGDTH (1967-1970), tÆng cho c¸c
c«ng tr×nh nghiªn cøu xuÊt s¾c vÒ
gi¶ng d¹y to¸n häc.

Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« ®¹i sè
Hµ Néi - Th¸ng 8/2004
NguyÔn ViÕt §«ng (§HKHTN, §HQG Tp Hå ChÝ Minh)
NguyÔn ViÖt Dòng, Vò ThÕ Kh«i (ViÖn To¸n häc)
Tõ ngµy 9/8 ®Õn 20/8/2004, Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« ®¹i sè ®· diÔn ra
t¹i Gi¶ng ®−êng lín 19 Lª Th¸nh T«ng, §HKHTN (§HQG Hµ Néi).
Ban Ch−¬ng tr×nh cña Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ gåm c¸c gi¸o s− John Hubbuck (Univ. of
Aberdeen, Aberdeen), NguyÔn H. V. H−ng (VNU, Hanoi), Haynes Miller (MIT,
Cambridge), Goro Nishida (Kyoto Univ., Kyoto), Stewart Priddy (Northwestern Univ.,
Evanston), Lionel Schwartz (Univ. Paris 13, Paris).
Ban Tæ chøc gåm c¸c nhµ to¸n häc sau ®©y: 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 Tp Hå ChÝ Minh), Ph¹m ViÖt
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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. Paris 13), NguyÔn Sum (§H Qui Nh¬n),
Phan Do·n Tho¹i (NXB Gi¸o dôc).
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ
nµy ®· qui tô ®−îc nhiÒu
nhµ T«p« ®¹i sè tõ nhiÒu
n−íc trªn thÕ giíi (Mü,
Anh, Ph¸p, NhËt, §øc,
Scotland, Cana®a, T©y
Ban Nha, §an M¹ch,
BØ...) cïng víi c¸c nhµ
to¸n häc ViÖt Nam, c¸c
NCS, sinh viªn cña
§HQG Hµ Néi, §HQG
Tp Hå ChÝ Minh, ViÖn
To¸n häc, §HSP Hµ Néi,
§HSP Tp Hå ChÝ Minh,
§HSP Kü ThuËt Tp Hå
ChÝ Minh, §H HuÕ, §H
Qui Nh¬n, §H CÇn Th¬,
§H §µ L¹t...
Tr−êng hÌ (9-14/8/2004) bao gåm 3 gi¸o tr×nh sau ®©y, mçi gi¸o tr×nh cã 6 bµi gi¶ng,
mçi bµi mét giê:
John Hubbuck: Invariant theory and the Steenrod algebra,
Haynes Miller: The theory of p-compact groups,
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 t−¬ng øng.
Héi nghÞ (16-20/8/2004) ®· diÔn ra víi 21 b¸o c¸o mêi, mçi b¸o c¸o 45 phót. Héi nghÞ
còng dµnh trän mét buæi (Problem Section) ®Ó trao ®æi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò, nh÷ng gi¶ thuyÕt
mµ c¸c nhµ to¸n häc tham dù Héi nghÞ ®ang quan t©m.
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ nµy nh»m kû niÖm 60 n¨m ngµy sinh cña GS Huúnh
Mïi. T¹i ®©y, GS §µo Träng Thi (Gi¸m §èc §HQG Hµ Néi), GS Ph¹m Kú Anh (Chñ
nhiÖm Khoa To¸n-C¬-Tin häc, §HKHTN, §HQG Hµ Néi), GS Lionel Schwartz (Gi¸m
®èc Trung t©m CNRS, §H Paris 13), GS NguyÔn Duy TiÕn (Tr−ëng Ban ®iÒu hµnh HÖ
§µo t¹o Cö nh©n Khoa häc Tµi n¨ng, §HKHTN, §HQG Hµ Néi) ®· cã c¸c bµi ph¸t biÓu
®¸nh gi¸ cao nh÷ng ®ãng gãp cña GS Huúnh Mïi trong lÜnh vùc T«p« ®¹i sè, vµ trong
viÖc ®µo t¹o nhiÒu thÕ hÖ häc trß.
Tr−êng hÌ vµ Héi nghÞ quèc tÕ vÒ T«p« ®¹i sè lµ c¬ héi tèt ®Ó c¸c sinh viªn, nghiªn
cøu sinh, c¸c nhµ to¸n häc trÎ ViÖt Nam tiÕp xóc, häc hái c¸c chuyªn gia hµng ®Çu trong
lÜnh vùc nµy. §©y còng lµ n¬i c¸c nhµ T«p« ®¹i sè trong vµ ngoµi n−íc trao ®æi c¸c kÕt
qu¶ nghiªn cøu, c¸c ý t−ëng khoa häc vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c.
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Tin tøc héi viªn vµ ho¹t ®éng to¸n häc
LTS: §Ó t¨ng c−êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau trong céng ®ång c¸c nhµ to¸n häc ViÖt Nam, Toµ so¹n mong nhËn
®−îc nhiÒu th«ng tin tõ c¸c héi viªn HTHVN vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh, c¬ quan m×nh hoÆc ®ång nghiÖp cña
m×nh

Mêi gÆp mÆt

Gi¸o s−:
1. Lª MËu H¶i (§HSP Hµ Néi)
2. Lª TuÊn Hoa (ViÖn To¸n häc)

"Mõng Xu©n Êt DËu"
BCH Héi To¸n häc ViÖt Nam tr©n träng
kÝnh mêi tÊt c¶ c¸c héi viªn cña Héi
®ang cã mÆt t¹i Hµ Néi tíi dù buæi gÆp
mÆt truyÒn thèng hµng n¨m cña Héi ®Ó
mõng Xu©n Êt DËu.

Phã gi¸o s−:
1. §Ëu ThÕ CÊp (§HSP Tp. HCM)
2. NguyÔn V¨n Ch©u (ViÖn To¸n häc)
3. NguyÔn Gia §Þnh (§HKH HuÕ)
4. Lª V¨n H¹p (§HSP HuÕ)
5. NguyÔn §øc HiÕu (HV KTQS)
6. Phan Trung Huy (§HBK Hµ Néi)
7. NguyÔn C¶nh L−¬ng (§HBK HN)
8. NguyÔn Héi NghÜa (§HQG Tp
HCM)
9. NguyÔn §×nh Ph− (§HKHTN Tp
HCM)
10. NguyÔn Thµnh Quang (§H Vinh)
11. NguyÔn TiÕn Quang (§HSP HN)
12. Th¸i ThuÇn Quang (§HSP Qui
Nh¬n)
13. Hoµng Quèc Toµn (§HKHTN HN)
14. NguyÔn Xu©n Viªn (HV KTQS)

Thêi gian: 16h, Thø 4, Ngµy 2/2/2005
(tøc 24 Th¸ng Ch¹p n¨m Gi¸p
Th©n).
§Þa ®iÓm: Héi tr−êng (tÇng 3), P301,
ViÖn To¸n häc, 18 Hoµng Quèc
ViÖt, Hµ Néi.
RÊt mong sù cã mÆt cña c¸c quý vÞ.
(Lêi mêi nµy thay cho giÊy mêi riªng)

Chóc mõng
1. TiÕn sÜ danh dù
• ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam
võa ra quyÕt ®Þnh phong tÆng häc vÞ TiÕn
sÜ danh dù cho ba nhµ to¸n häc xuÊt s¾c,
®ång thêi cã ®ãng gãp lín cho c«ng t¸c
®µo t¹o To¸n häc cña ViÖt Nam. §ã lµ:

Sinh ho¹t khoa häc:
1. Nhận lời mời của Trường ĐHSP, ĐH Huế,
từ ngày 12 đến ngày 17/10/2004, Giáo sư
Miguel Ferrero, Viện Toán, Trường Đại học
bang Rio Grande do Sul Porto Algere của Brazil
đã đến thăm và làm việc với Khoa Toán của
Trường. Giáo sư đã đọc bài giảng về: “Partial
actions of groups on algebras” cho cán bộ trẻ,
học viên cao học và nói chuyện về tình hình
giảng dạy, nghiên cứu toán học ở Brazil với cán
bộ và giáo viên Khoa Toán của Trường.

1. GS FrÐdÐric Pham, §HTH Nice
2. GS Lª Dòng Tr¸ng, ICTP
3. GS Eberhard Zeidler, ViÖn To¸n
Max-Planck t¹i Leipzig
• GS NguyÔn Khoa S¬n (ViÖn Khoa häc vµ
C«ng nghÖ ViÖt Nam) ®−îc nhËn b»ng
TiÕn sÜ danh dù cña tr−êng §HTH
Kharkov, Ucraina.
2. Chøc danh míi ®−îc phong

2. Nh©n chuyÕn ®i c«ng t¸c t¹i Tp Hå ChÝ
Minh, GS-TSKH §ç Ngäc DiÖp (ViÖn To¸n
häc) ®· gi¶ng b i cho sinh viªn vµ gi¶ng viªn
trÎ vÒ ®Ò tµi “H×nh häc kh«ng giao ho¸n”. §©y
lµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ “Bµi gi¶ng Héi
To¸n häc” nh»m giíi thiÖu nh÷ng h−íng lín
vµ ®Ò tµi nghiªn cøu thêi sù cña To¸n häc.

Xin chóc mõng c¸c gi¸o s− vµ phã gi¸o s−
ngµnh To¸n míi ®−îc Nhµ n−íc phong
n¨m 2004. Sau ®©y lµ danh s¸ch cô thÓ:
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Th«ng b¸o héi nghÞ

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ TIN HỌC TRỢ GIÚP CHO GIẢNG DẠY,
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC
Thái Nguyên, 1-2/4/2005
Vào đầu tháng 4 năm 2005, ĐH Thái Nguyên và trường ĐHBK Nội sẽ đồng tổ chức cuộc hội
thảo khoa học về Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán
học với các mục tiêu: tổng kết, đánh giá kết quả triển khai những kết luận của cuộc hội thảo lần thứ
nhất về vấn đề này (được tổ chức năm 1999, tại trường ĐHBK Hà Nội); trao đổi những kết quả
nghiên cứu, những phần mềm mới phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học; đề xuất
với lãnh đạo ngành, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo các cấp những phương án khả thi để tiếp
tục xây dựng và phát triển cơ sở vật chất về công nghệ thông tin, những phần mềm mới... trong thời
gian tới. Tham gia tổ chức hội thảo còn có Viện Toán học (Viện KHCNVN) và trường ĐH KHTN
(ĐHQG Hà Nội).
Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào việc thông tin và thảo luận về 4 chủ đề khoa học sau:
1. Đánh giá tình hình và thực trạng ứng dụng công cụ tin học trong việc dạy, học toán.
2. Thông tin về xu hướng hiện đại hóa và tin học hóa việc dạy, học toán trong khu vực và trên
thế giới.
3. Giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới và trình diễn các sản phẩm phần mềm.
4. Đề xuất các phương hướng và giải pháp phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy,
nghiên cứu và ứng dụng toán học.
Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày: 01 và 02 tháng 4 năm 2005, tại Đại học Thái Nguyên,
thành phố Thái Nguyên.
Với sự quan tâm sâu sắc đến cuộc hội thảo này, nhiều đồng chí lãnh đạo là Bộ trưởng, Thứ
trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Đại học quốc gia Hà
Nội... đã nhận lời mời của Ban tổ chức tham gia vào Ban cố vấn để trực tiếp chỉ đạo công tác
chuẩn bị nội dung cũng như tổ chức hội thảo. Ban tổ chức hội thảo gồm các đồng chí lãnh đạo các
cơ quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số trường đại học, viện nghiên cứu, nhiều nhà khoa
học, nhà quản lý, nhà giáo có uy tín trong các lĩnh vực toán học, công nghệ thông tin ở một số Sở
Giáo dục - Đào tạo và nhà trường các cấp.
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức trong nước và quốc tế đang làm
việc tại Việt Nam, các cơ quan, cá nhân là những người quản lý, nhà khoa học, nhà giáo... đang
công tác ở các lĩnh vực có liên quan, hoặc quan tâm đến nội dung hội thảo ngay từ bây giờ hãy
đăng ký dự và viết báo cáo tham luận trong hội thảo (theo 4 chủ đề khoa học nêu trên).
Mọi chi tiết xin liên hệ (vào giờ hành chính):
1. GS. Lê Hùng Sơn hoặc TS. Tống Đình Quỳ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà C14, P.
104, đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (84-4)8682414; 8692137;
Fax: (84-4)8692006. Email: fami-office@mail.hut.edu.vn
2. TS. Trần Thị Việt Trung hoặc Th.S. Lê Tiến Dũng, Ban Quản lý khoa học và Quan hệ quốc
tế - Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: (0280)851588; Fax:
(0280)852665. Email: qlkh_dhtn@tnu.edu.vn .
Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình và thiết thực của các quý cơ quan,
tổ chức và đại biểu.
ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Lê Cao Thăng
GĐ ĐH THÁI NGUYÊN

GS. TS. Hoàng Bá Chư
PHT TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
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Thông báo thứ nhất

Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về xác suất và thống kê

“Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”
Ba Vì – Hà Tây, 12-14/5/2005
Viện Toán học cùng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
Hội nghị toàn quốc lần thứ ba “Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” tại Ba
Vì – Hà Tây từ ngày 12 đến 14/5/2005. Đây là sinh hoạt khoa học qui mô toàn quốc của các nhà
khoa học làm về nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy xác suất thống kê, tiếp tục truyền thống của
hội nghị toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Nha Trang năm 1983 và lần thứ hai tổ chức ở Hà Tây
năm 2001. Đề tài trọng điểm về xác suất thống kê thuộc chương trình NCCB cấp nhà nước sẽ chịu
trách nhiệm chính về chương trình và tài chính của hội nghị.
Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trong ngành trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng
và giảng dạy của mình trong thời gian qua. Các cán bộ trẻ và các nghiên cứu sinh, học viên cao học
và sinh viên sẽ có điều kiện để tìm hiểu về tình hình hoạt động khoa học của hướng nghiên cứu trọng
điểm này ở nước ta, cũng như gặp gỡ trao đổi với các thày và với thế hệ đi trước để nâng cao kiến
thức và xác định phương hướng làm việc lâu dài của mình. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy
tín trong lĩnh vực xác suất thống kê tham gia hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ khoa học trong
ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự.
• Ban tổ chức: Tô Văn Ban, Nguyễn Đình Công (Trưởng ban), Tô Anh Dũng, Dương Tôn
Đảm, Trần Lộc Hùng, Hồ Đăng Phúc (Thư ký), Nguyễn Văn Quảng, Đặng Hùng Thắng
(Đồng trưởng ban), Trần Văn Thành, Đào Quang Tuyến, Vũ Viết Yên.
• Ban chương trình: Nguyễn Đình Công, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Quý Hỷ,
Đinh Quang Lưu, Tống Đình Quỳ, Đặng Hùng Thắng, Trần Hùng Thao, Nguyễn Văn Thu
(Đồng trưởng ban), Nguyễn Duy Tiến (Đồng trưởng ban), Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bác Văn.
• Các báo cáo chính: Tô Anh Dũng, Trần Lộc Hùng, Nguyễn Văn Hữu, Đinh Quang Lưu, Hồ
Đăng Phúc, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Duy Tiến, Trần Mạnh Tuấn.
• Thông tin cập nhật về hội nghị có thể tham khảo trên trang web chính thức của hội nghị.
(http://www.math.ac.vn/conference/xstk05/).
• Hội nghị phí: 100.000 đồng.
• Tài trợ tham dự hội nghị: Các đại biểu tham dự hội nghị được tài trợ ăn ở tại Ba Vì – Hà
Tây trong khoảng thời gian hội nghị và được xe của hội nghị đón từ Hà Nội (ngày 12/5/05) và
đưa về Hà Nội (ngày 14/5/005). Các đại biểu ở ngoài Hà Nội có thể xin tài trợ vé đi lại từ địa
phương nơi công tác tới Hà Nội. Đơn xin tài trợ tham dự hội nghị cần ghi rõ: họ và tên, cơ
quan công tác, vị trí công tác và trình độ chuyên môn, địa chỉ liên hệ, tên báo cáo và tóm tắt
báo cáo tại hội nghị, mức xin tài trợ.
• Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị xin liên hệ với
PGS.TSKH. Đặng Hùng Thắng
Khoa Toán- Cơ –Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc Gia Hà Nội
E-mail: hungthang@hn.vnn.vn

PGS.TSKH. Nguyễn Đình Công
Viện Toán Học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Phone: 04-7563474
Email: ndcong@math.ac.vn
hoặc các thành viên khác trong Ban tổ chức.
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Héi nghÞ To¸n häc thÕ giíi 2006 (ICM-2006)
LTS. Th«ng Tin To¸n Häc sÏ th−êng xuyªn göi tíi B¹n ®äc nh÷ng Th«ng tin míi nhÊt vÒ ICM2006. Kú nµy lµ néi dung Th«ng b¸o sè 3 cña Ban Tæ chøc Héi nghÞ ICM-2006 vÒ vÊn ®Ò xin tµi
trî tham gia ICM-2006.
Ban Tæ chøc ICM-2006 vµ Ban Tæ chøc ®Þa ph−¬ng dù kiÕn sÏ tµi trî cho mét sè l−îng h¹n chÕ c¸c
nhµ to¸n häc trÎ tuæi vµ c¸c nhµ to¸n häc ®· tr−ëng thµnh tõ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ tõ c¸c
n−íc chËm ph¸t triÓn (c¸c n−íc nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ thµnh viªn cña L§THTG) chi phÝ ®i
l¹i vµ ¨n ë trong nh÷ng ngµy tham dù ICM-2006. Ban tæ chøc ®Þa ph−¬ng còng sÏ dµnh mét phÇn
tµi trî cho c¸c nhµ to¸n häc ®· tr−ëng thµnh tõ c¸c n−íc ch©u Mü La tinh, tõ c¸c n−íc Trung CËn
§«ng vµ cho c¸c nhµ to¸n häc trÎ tuæi T©y Ban Nha, n−íc chñ nhµ cña ICM-2006.
Cô thÓ Ban Tæ chøc sÏ xÐt tµi trî cho c¸c nhµ to¸n häc thuéc 5 nhãm sau ®©y :

2.

C¸c nhµ to¸n häc trÎ, tuæi ≤ 35, tÝnh ®Õn ngµy khai m¹c Héi nghÞ, thuéc tÊt c¶ c¸c n−íc ®ang
ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn.
C¸c nhµ to¸n häc ®· tr−ëng thµnh, thuéc c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn.

3.

C¸c nhµ to¸n häc ®· tr−ëng thµnh, thuéc c¸c n−íc Ch©u Mü La tinh.

4.

C¸c nhµ to¸n häc ®· tr−ëng thµnh, thuéc c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn vïng
Trung-cËn-®«ng.

5.

C¸c nhµ to¸n häc trÎ T©y Ban Nha, tuæi ≤ 32.

1.

Mçi ng−êi chØ “apply” vµo mét trong 5 nhãm trªn. “Form” chung cho c¶ 5 nhãm vµ c¸c th«ng tin
chi tiÕt thªm cho tõng nhãm sÏ ®−îc th«ng b¸o vµo mïa HÌ n¨m 2005. Hå s¬ xin tµi trî ngoµi
“Form” ra, cßn cã Lý lÞch khoa häc tãm t¾t (qu¸ tr×nh ®µo t¹o, häc vÞ, chøc vô c«ng t¸c vµ danh
s¸ch c¸c c«ng tr×nh ®· c«ng bè). §−¬ng sù còng cÇn khai râ cã b¸o c¸o t¹i ICM-2006 hay kh«ng
(kÓ c¶ b¸o c¸o ë d¹ng ¸p phÝch (poster) ).
Thêi h¹n chãt nhËn hå s¬ lµ 1/1/2006. KÕt qu¶ xÐt duyÖt sÏ ®−îc c«ng bè sau ngµy 1/5/2006. C¸c
c©u hái cã liªn quan ®Õn viÖc xin tµi trî ®Ò nghÞ göi vÒ grants@icm2006.org sau ngµy 6/9/2004.

Manuel de Leon, Chñ tÞch ICM-2006

Nh÷ng mèc thêi gian quan träng cña ICM-2006
2004

: 6/9

2005

: Mïa HÌ : NhËn hå s¬ xin tµi trî.
: 31/10

2006 : 1/1
1/5 →

: B¾t ®Çu nhËn gi¶i ®¸p c¸c c©u hái liªn quan ®Õn xin tµi trî ICM-2006.
: H¹n chãt ®Ò nghÞ ®¨ng ký tæ chøc c¸c héi nghÞ vÖ tinh cña ICM-2006.
: H¹n chãt ®¨ng ký xin tµi trî ICM-2006.
: Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt tµi trî ICM-2006.

19-20/8 : Häp §¹i Héi §ång, Santiago de Compostela.
22-30/8 : ICM-2006, Madrid.
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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 c¸c h×nh thøc sau ®©y:
1. §ãng tËp thÓ theo c¬ quan (kÌm theo danh s¸ch héi viªn).
2. §ãng trùc tiÕp hoÆc göi tiÒn qua b−u ®iÖn ®Õn c« Khæng Ph−¬ng Thóy theo ®Þa chØ trªn.
3. §ãng b»ng tem th− (lo¹i tem kh«ng qu¸ 1000§, göi cïng phiÕu ®¨ng kÝ).
(Theo quyÕt ®Þnh cña §H ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 5 cña Héi, b¾t ®Çu tõ n¨m 2005, héi phÝ
mçi héi viªn t¨ng lªn thµnh 50 000 ®ång mét n¨m)
BCH Héi To¸n Häc ViÖt Nam

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

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

Héi phÝ n¨m 2005

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
ڤ
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:

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:

50 000 §

KÝ tªn:

N÷

ڤ
ڤ

Tæng céng:

ڤ

H×nh thøc ®ãng:

ڤ

§ãng tËp thÓ theo c¬ quan (tªn

c¬
quan):

ڤ
ڤ

§ãng trùc tiÕp
Göi b−u ®iÖn (xin göi kÌm b¶n
chôp th− chuyÓn tiÒn)

§ ڤãng 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

Ph¹m Trµ ¢n

Liªn ®oµn To¸n häc thÕ giíi ................................1

Hµ Huy Kho¸i

Alexandre Grothendieck .................................... .. 8

NguyÔn ViÖt Dòng Gi¸o s− Hµ Huy Kho¸i ®−îc bÇu lµm ViÖn sÜ
ViÖn Hµn l©m khoa häc thÕ giíi thø ba ............................. 11
NguyÔn §×nh TrÝ

Ban quèc tÕ vÒ gi¶ng d¹y to¸n häc (ICMI)

vµ §H quèc tÕ vÒ gi¸o dôc to¸n häc lÇn thø 10 (ICME 10). 12
Lª TuÊn Hoa
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Danh s¸ch TiÕn sÜ To¸n häc ................................................................. 15
Nh×n ra thÕ giíi...................................................................................... 17
Tin To¸n häc thÕ giíi ........................................................................... 18
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