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Mục đích: Trao đổi khoa học giữa các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh của
các chương trình đào tạo phối hợp giữa Việt Nam với Pháp và một số quốc gia khác.

Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học về
Toán và về việc triển khai các chương trình đào tạo mới tại Viện Toán học.

Đối tượng: Các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh của các chương trình đào
tạo phối hợp về Toán giữa Việt Nam với Pháp và một số quốc gia khác;

Các sinh viên mới tốt nghiệp, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực Toán
học có quan tâm.
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Ban tổ chức và Ban chương trình

Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, Trưởng ban)

Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Trần Văn Thành (Viện Toán học)

Khổng Phương Thúy (Viện Toán học)

Nguyễn Bích Vân (Viện Toán học)

Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học)
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CHƯƠNG TRÌNH





Thứ 7, 1 tháng 12

Buổi sáng

7:45-8:30 Đăng ký đại biểu

8:30-8:40 Khai mạc

8:40-9:00 Đào Văn Thịnh (National University of Singapore)
Bhargava-Shankar conjecture on the average size of n-Selmer
groups of elliptic curves over function fields

9:00-9:20 Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)
Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals

9:20-9:40 Trần Nguyễn Khánh Linh (Đại học Sư phạm Huế)
Computing modules of Kähler differentials

9:40-10:00 Giải lao

10:00-10:20 Bùi Văn Chiến (Đại học Khoa học Huế)
Quasi-shuffle algebras and representations of some special func-
tions on their transcendence bases

10:20-10:40 Huỳnh Minh Hiền (Đại học Quy Nhơn)
Partner orbits and action differences of the geodesic flow on
compact factors of the hyperbolic plane

10:40-11:00 Giải lao

11:00-11:20 Trần Thị Thu Hương (Đại học Việt Đức)
Rank computing problem of divisors on graphs

11:20-11:40 Trần Đức Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Lifting maps from the symmetrized polydisc G4
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Buổi chiều

14:00-14:20 Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)
On the maximum of stationary Gaussian fields

14:20-14:40 Phong Thị Thu Huyền (Viện Toán học)
Thuật toán Graham

14:40-15:00 Lê Xuân Thanh (Viện Toán học)
Robust storage loading problems under uncertainty

15:00-15:20 Giải lao

15:20-15:40 Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)
A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate
complex Hessian type equations

15:40-16:00 Nguyễn Huyền Mười (Viện Toán học)
Finite–time stability of nonlinear singular switched discrete–
time systems with time–varying delay

16:00-16:20 Giải lao

16:20-16:40 Lương Thái Hưng (Viện Toán học)
Transverse (in)stability and asymptotic analysis of the
Zakharov-Rubenchik system and related wave type equations

16:40-17:00 Nguyễn Thị Vân Anh (Viện Toán học)
On partial regularities and monomial preorders

18:00-20:00 Banquet
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Chủ nhật, 2 tháng 12

Buổi sáng

8:30-8:50 Dương Anh Tuấn (Đại học Sư phạm Hà Nội)
A Liouville type theorem for nonlinear elliptic systems involving
advection terms

8:50-9:10 Nguyễn Thạc Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà
Nội)
Harmonic 1-forms and weighted Bi-Ricci curvatures

9:10-9:30 Nguyễn Thế Cường (Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà
Nội)
The Poincaré series of the Steinberg summand revisited

9:30-9:40 Giải lao

9:40-10:00 Võ Đức Thịnh (Đại học Đồng Tháp)
Một số vi phân suy rộng và áp dụng vào bài toán tối ưu

10:00-10:20 Nguyễn Bích Vân (Viện Toán học)
Classification of simple modules over Leavitt path algebras

10:20-10:30 Giải lao

10:30 - 12:30 Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong đào
tạo sau đại học về Toán và về việc triển khai các chương trình
đào tạo mới tại Viện Toán học.

10:30-10:50 Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học).

10:50-11:10 Đỗ Đức Thái (Đại học Sư Phạm Hà Nội).

11:10-11:20 J. S. Dhersin (Đại học Paris 13).

11:20-11:30 L. Schwarz (Đại học Paris 13).

11:30-12:30 Thảo Luận.
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TÓM TẮT BÁO CÁO



On partial regularities and monomial preorders

Nguyen Thi Van Anh

Institute of Mathematics - VAST

My PhD-project has two main research directions, partial regularities and mono-
mial preorders. We define partial regularities as the refinements of the Castelnuovo-
Mumford regularity. In this first direction, we conclude our main results on the
following topics: relationship of partial regularities and related invariants, like a-
invariants or the Castelnuovo-Mumford regularity of the syzygy modules; algebraic
properties of partial regularities vis a filter-regular sequence or a short exact se-
quence; generalizing a well-known result for the Castelnuovo-Mumford regularity
to the case of partial regularities of stable and squarefree stable monomial ideals;
finally extending an upper bound proven by Caviglia-Sbarra to partial regularities.
For the second direction, we develop a theory on monomial preorders, in which we
prove several statements from the classical theory of monomial orders for the case of
monomial preorders. Our main results are: a characterization of monomial preorders
by real matrices, which extends a result by Robbiano on monomial orders; secondly,
leading term ideals with respect to monomial preorders can be studied via flat de-
formations of the given ideal; finally, comparing invariants of the given ideal and the
leading term ideal with respect to a monomial preorder.

Lifting maps from the symmetrized polydisc G4

Tran Duc Anh

Hanoi National University of Education

Lifting map problems arise naturally from Nevanlinna-Pick interpolation problem
for the unit spectral ball, the set of all square matrices whose spectral radius is
smaller than 1. We give necessary and sufficient local conditions for the problem in
the case of G4..
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The Poincaré series of the Steinberg summand revisited

Nguyen The Cuong

Hanoi University of Science - VNU

Let Fq denote the finite field of q elements, where q is a power of a prime p. In
this talk, we present an identity for Poincaré series of representations of the general
linear groups GLn(Fq), similar to that of Newton-Girard identities for symmetric
polynomials. As a consequence, we compute the Poinca é series of the Steinberg
summand in the polynomial rings Fq[x1, · · · , xn].

This is joint work with Nguyen Dang Ho Hai..

Harmonic 1-forms and weighted Bi-Ricci curvatures

Nguyen Thac Dung

Hanoi University of Science - VNU

In this talk, we introduce Lp harmonic 1-forms on a complete noncompact orien-
table stable hypersurface that is immersed in a Riemannian manifold with weighted
Bi-Ricci curvature bounded from below. We show that there are several vanishing
properties for this class of harmonic 1-forms. Moreover, we also consider immersed
f -minimal hypersurfaces in a weighted Riemannian manifold and prove that if such
a hypersurface is weighted stable then the space of L2 weighted harmonic 1-forms
is trivial. As a consequence, any weighted stable minimal surface must have genus
zero. This is a joint work with N. V. Duc and J. C. Pyo.
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Partner orbits and action differences of the geodesic flow on compact
factors of the hyperbolic plane

Huynh Minh Hien

Quy Nhon University

In this report, we consider the geodesic flow on compact factors of the hyperbolic
plane. We present the existence of the periodic partner orbit for a given periodic orbit
with a small-angle self-crossing in configuration space and an estimate for the action
difference between the orbit pair. An inductive argument to deal with higher-order
encounters is also introduced.

Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals

Nguyen Dang Hop

Institute of Mathematics - VAST

The behavior of the depths of ordinary powers of a homogeneous ideal is fairly
well-known. Let k be a field, R a standard graded polynomial ring over k, and I a
homogeneous ideal of R. By a classical result of Brodmann, the function depth R/In

is always convergent.

In a recent joint work, we have settled a conjecture due to Herzog and Hibi, which
predicts that the converse of Brodmann’s theorem is true. In effect, we prove that
for any field k and any non-negative convergent numerical function f , there exist a
polynomial ring R over k and a monomial ideal I in R such that depth R/In = f(n)
for all n.

Questions about symbolic powers tend to be (though not always) more intricate
than those about ordinary powers. In this talk, we discuss what can be said about
the depths of symbolic powers of polynomial ideals. This is joint work with Ngo Viet
Trung
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On the maximum of stationary Gaussian fields

Pham Viet Hung

Institute of Mathematics - VAST

In this talk, we present the relation between the asymptotic formula of the tail
distribution of the maximum of Gaussian fields and the geometric functionals of
the domain such as: Euler-Poincare characteristic, volume, area surface,.... Some
extensions for the conjunction probability is also discussed.

Rank computing problem of divisors on graphs

Tran Thi Thu Huong

Vietnamese-German University

In this talk, we present the rank computing problem of divisors on graphs. Basic
concepts, general context and current research direction on the problem will be
given. Some results on particular classes of graphs like wheel graphs, the glueing of
two complete graphs will be discussed also.

Thuật toán Graham

Phong Thị Thu Huyền

Viện Toán học

Bài toán tìm bao lồi của hữu hạn điểm trong mặt phẳng là một trong những bài
toán đầu tiên cơ bản của hình học tính toán. Chúng tôi trình bày lại một thuật toán
của Graham (1987) để giải bài toán trên.
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Transverse (in)stability and asymptotic analysis of the Zakharov-Rubenchik
system and related wave type equations

Luong Thai Hung

Institute of Mathematics - VAST

The transverse stability describes the orbital stability of a 1-D solitary wave under
the time evolution of a 2-D model, It is a very interesting and also difficult topic in
PDE. The nonlinear transverse stability for a class of PDE was recently studied by
Fredric Rousset and Nikolay Tvetzkov, they gave a general method for a large class
of equation including the (cubic) nonlinear Schroedinger equation. However, It is
nontrivial to extend their method to another class of PDE of Schroedinger type, for
example, the transverse stability is still unknown for the Davey-Stewartson system,
Zakharov system and Zakharov-Rubenchik system. In this talk, we introduce briefly
the transverse stability and our recent results on this problem.

Computing modules of Kähler differentials

Tran Nguyen Khanh Linh

Hue University of Education

Let X be a subscheme of Pn. We give an algorithm to compute the module of Kähler
differentials of X and implement this algorithm in ApCoCoA.

Finite–time stability of nonlinear singular switched discrete–time systems
with time–varying delay

Nguyen Huyen Muoi

Institute of Mathematics - VAST

In this paper, we study finite–time stability of nonlinear swithched discrete-time
systems with time-varying delay. By constructing a new set of Lyapunov–Krasovskii
functionals, delay-dependent LMI conditions ensure the regularity, causal and finite–
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time stability of the system. Numerical examples are given to illustrate the effecti-
veness of the proposed method.

Key words: Finite–time stability, singular systems, switching law time–varying
delay, disturbances, linear matrix inequality.

A viscosity approach to the Dirichlet problem for degenerate complex
Hessian type equations

Do Hoang Son

Institute of Mathematics - VAST

A viscosity approach is introduced for the Dirichlet problem associated to complex
Hessian type equations on domains in Cn. The arguments are modelled on the
theory of viscosity solutions for real Hessian type equations developed by Trudinger.
As consequence we solve the Dirichlet problem for the Hessian quotient equations.
We also establish basic regularity results for the solutions.

Robust storage loading problems under uncertainty

Le Xuan Thanh

Institute of Mathematics - VAST

We consider storage loading problems under uncertainty where the storage area is
organized in fixed stacks with a limited height. Incoming items arriving at a partly
filled storage area have to be assigned to stacks under the restriction that not every
item may be stacked on top of every other item and taking into account that some
items with uncertain data will arrive later. Following the robust optimization para-
digm, we propose different MIP formulations for the strictly and adjustable robust
counterparts of the uncertain problem. Furthermore, we show that in the case of in-
terval uncertainties the computational effort to find adjustable robust solutions can
be reduced. Computational results are presented for randomly generated instances
with up to 480 items. The results show that instances of this size can be solved in
reasonable time and that including robustness improves solutions where uncertainty
is not taken into account.
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Bhargava-Shankar conjecture on the average size of n-Selmer groups of
elliptic curves over function fields

Dao Van Thinh

National University of Singapore

Recently, the problem related to the size of the Selmer group has been investigated
vastly by many mathematicians such as M . Bhargava, Poonen, B. Gross, A. Shan-
kar... It is essential due to the role of the Selmer group in BSD-conjecture. In the
case of elliptic curves over the rational field Q, the average size of n-Selmer groups
is expected to be the sum of divisors of n. This conjecture is confirmed in case n < 6
by Bhargava et. al. Of course, people may ask a similar question in the function
fields setting, and this talk is all about it. Precisely, we will see that the average size
of n-Selmer groups (n < 6) of elliptic curves over a function field Fq(C) is bound by
an expression that tends to the sum of divisors of n when q goes to infinity. Note
that the case Quốc Hồ did n = 2, Lê H. V. Bảo, Ngô Bảo Châu (2014), and the
claim for n = 3 and C is the projective line, was done by de Jong (2002).

Một số vi phân suy rộng và áp dụng vào bài toán tối ưu

Võ Đức Thịnh

Trường Đại học Đồng Tháp

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số khái niệm và quy tắc tính cho một
số vi phân suy rộng. Sau đó, chúng tôi trình bày một số áp dụng của các vi phân
suy rộng này vào việc nghiên cứu các điều kiện tối ưu và tính ổn định của ánh xạ
nghiệm.

Từ khóa. Điều kiện tối ưu; Tính ổn định của ánh xạ nghiệm; Vi phân suy rộng.
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Classification of simple modules over Leavitt path algebras

Nguyen Bich Van

Institute of Mathematics - VAST

We use Steinberg algebras to describe simple modules over Leavitt path algebras of
an arbitrary directed graph as induced modules from irreducible representations of
the isotropy groups..
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