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• Thành lập năm 1969, chính thức hoạt động năm 1970. 

• Sứ mệnh

1. Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán 

học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước 

khác trong nghiên cứu toán học.

2. Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đưa ứng 

dụng toán học vào các ngành quản lý kinh tế, kỹ 

thuật.

3. Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toán ở trình 

độ cao

4. Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học.

• Đội ngũ

13 giáo sư, 09 Phó giáo sư, 14 tiến sĩ khoa học, 32 tiến sĩ

VIỆN TOÁN HỌC

Vài nét sơ lược

http://www.math.ac.vn
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• Đào tạo tiến sĩ từ năm 1980. Tới nay đã có trên 150 luận

văn bảo vệ thành công

• Đào tạo cao học từ năm 1998. Tới nay đã có trên 300 

Thạc sĩ

• Hệ cao học quốc tế tại Viện Toán bắt đầu từ năm 2007

• Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quốc tế UNESCO: 

quyết định thành lập 4/2018.

Đào tạo bậc sau đại học ở trình độ cao cho Việt nam

và các nước trong khu vực

Công tác đào tạo tại

Viện Toán học



Nghiên cứu sinh

• 7 chuyên ngành đào tạo: Cơ sở Toán học của Tin
học, Đại số lý thuyết số, Giải tích, Hình học và Tôpô,
Phương trình vi phân và tích phân, Toán ứng dụng,
Xác suất và Thống kê.

• Các luận án bảo vệ đều dựa trên các công bố khoa
học có chất lượng cao.

• Hàng năm có 2-4 đề tài dành cho Nghiên cứu sinh
được tài trợ bởi trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu
Quốc Tế Unesco với kinh phí 200 tr/1 năm.

NCS Đỗ Thái Dương, 

IMU Breakout Graduate Fellowship 

2017-2021



Nghiên cứu sinh

Trong năm 2020-2021, các NCS đang làm việc tại Viện Toán
có 15 công bố. Tiêu biểu:

• . Phan Thanh An, Phong Thi Thu Huyen and Nguyen Thi Le, A modified
Graham's convex hull algorithm for finding the connected orthogonal convex
hull of a finite planar point set, Applied Mathematics and Computation, 397
(2021), 15 pages. (SCI-E)

• Nguyen Dinh Cong, Luu Hoang Duc and Phan Thanh Hong, Lyapunov
spectrum of nonautonomous linear Young differential equations, Journal of
Dynamics and Differential Equations, 32, No. 4 (2020), 1749-1777 (SCI-E)

• Hồ Đăng Phúc, Võ Thị Trúc Giang, Gaussian copula of stable random
vectors and application, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 42,
No. 2 (2020), 887-901. (SCI-E).

• L.X. Dung, T.T. Hien, N.D. Hop, T.N. Trung, Regularity and Koszul property of
symbolic powers of monomial ideals, 2020, Math. Z. (Accepted).

• Ta Thi Hoai An, Nguyen Viet Phuong, A note on Hayman conjecture,
International Journal of Mathematics, 31, No. 6 (2020) (SCI-E).

• Le Viet Cuong, Czornik, Adam and Doan Thai Son, Necessary and
sufficient conditions for assignability of dichotomy spectra of continuous time-
varying linear systems, Automatica, 109466, 8 pages.

NCS Phan Thanh Hồng, 

IMU Breackout Graduate Fellowship 

2019 



Nghiên cứu sinh

Các đề tài NCS xuất sắc được tài trợ bởi Trung Tâm Đào Tạo và Nghiên Cứu Quốc Tế
(Unesco):năm 2020:

1. Lê Viết Cường (Đề tài: Điều kiện cần và đủ để gán được phổ nhị phân cho hệ
điều khiển tuyến tính có hệ số phụ thuộc vào thời gian. CNĐT: PGS.TSKH. Đoàn
Thái Sơn. Kinh phí: 400.000.000đ. Thời gian: 2020-2022).

2. Lê Thị Thu Giang (Đề tài: Một số bài toán ngược cho phương trình elliptic. CNĐT:
GS.TSKH. Đinh Nho Hào. Kinh phí: 400.000.000đ. Thời gian: 2020-2022)

3. Phan Thanh Hồng (Đề tài: Động lực học tiệm cận cho các hệ phương trình ngẫu
nhiên kiểu Young. CNĐT: TS. Lưu Hoàng Đức. Kinh phí: 200.000.000đ. Thời gian:
2020-2021)

4. Nguyễn Thị Lê (Đề tài: Thuật toán hữu hiệu tìm bao lồi trực giao liên thông nhỏ
nhất của tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng. CNĐT: PGS.TS. Phan Thành An. Kinh
phí: 200.000.000đ. Thời gian: 2020-2021)

5. Hoàng Ngọc Yến (Đề tài: Một số vấn đề về đa tạp bốn chiều bậc ba. CNĐT:
PGS.TS. Hoàng Lê Trường. Kinh phí: 300.000.000đ. Thời gian: 2020-2022)



7

• Bắt đầu từ năm 2007. 

• Năm đầu tiên học tại Viện Toán học, giảng viên là các giáo sư

Viện toán và các giáo sư nước ngoài.

• Năm thứ hai tiếp tục học tại nước ngoài, chủ yếu là Pháp, 

nhận bằng của nước ngoài.

• 4 khoá đầu tiên kinh phí từ Chính phủ Việt Nam. Học viên có

học bổng, đi nước ngoài băng tiền của VN.

• Từ khoá thứ năm, không còn kinh phí từ chính phủ. Năm thứ

nhất hỗ trợ kinh phí từ Viện Toán học. Năm thứ hai, Viện

Toán học cùng các đối tác tìm kiếm các học bổng cho học

viên.

Cao học quốc tế của Viện Toán học
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• Khoá 7: 8 học viên (1 dự thính)/ 7 đang

làm PhD (1 đi làm PhD ngay), 1 vừa bảo

vệ luận án

• Khoá 8: 8 học viên (2 dự thính)/ 6 đang

làm PhD

• Khoá 9: 10 học viên/ 3 đang làm PhD (1 đi

làm PhD ngay)

• Khoá 10: 11 học viên/ 1 sẽ chuyển tiếp làm

PhD từ 9/2018

• Khoá 11: 7 học viên/ 5 đã có học bổng đi

học tiếp tại Pháp

Cao học quốc tế của Viện Toán học
(Cập nhật năm 2019)

• Khoá 1: 10 học viên/ 9 tiến sĩ (2 đi làm PhD 

ngay)

• Khoá 2: 11+1 học viên/ 6 tiến sĩ (2 đi làm PhD 

ngay)

• Khoá 3: 10 học viên/7 tiến sĩ

• Khoá 4: 9 học viên/ 4 tiến sĩ (1 đi làm PhD 

ngay)

• Khoá 5: 6 học viên/ 2 tiến sĩ

• Khoá 6: 8 học viên/ 3 tiến sĩ
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Hỗ trợ tài chính từ VINIF:

• 10 suất học bổng cao học (120tr/1 

năm)

• Hỗ trợ chương trình đào tạo 2 tỷ/1 

năm

Hỗ trợ tài chính từ chương trình

Simons:

• Chương trình Sinh viên thực tập

nghiên cứu khoa học (30 suất /1 

năm)

Hỗ trợ tài chính từ trung tâm quốc tế

Đào Tạo và Nghiên cứu Toán học

(Unesco), Viện Toán học:

• Đề tài tài năng trẻ

Cao học quốc tế Viện Toán học
(Giai đoạn 2019-nay)

Học viên của chương trình đã nhận được học bổng VINIF:

• Khóa 2019-2021 (7 Toán ứng dụng, 2 Đại số Lý Thuyết số )

• Khóa 2020-2022 (10 Toán ứng dụng, 1 Đại số Lý thuyết số)

Đề tài tài năng trẻ:

1. Nguyễn Khánh Hưng (Đề tài: Đối đồng điều crystalline và isocrystals.

CNĐT: GS.TSKH. Phùng Hồ Hải. Kinh phí: 150.000.000đ. Thời gian:

2020-2022)

2. Nguyễn Quang Khải (Đề tài: Số học của xuyến đại số và nhóm lũy

đơn. CNĐT: GS.TSKH. Nguyễn Quốc Thắng. Kinh phí: 200.000.000đ.

Thời gian: 2020-2022).

3. Vũ Hồng Sơn (Đề tài: Độ dao động trong mô hình thẩm thấu. CNĐT:

TS. Cấn Văn Hảo. Kinh phí: 190.000.000đ. Thời gian: 2020-2022)

4. Tống Thị Thảo (Đề tài: Biến đổi Laplace, Định lý giá trị cuối cùng và

ứng dụng trong nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp

phương trình vi phân bậc phân số. CNĐT: TS. Hoàng Thế Tuấn. Kinh phí:

180.000.000đ. Thời gian: 2021-2022)

5. Lê Minh Thuận (Đề tài: Lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức.

CNĐT: TS. Nguyễn Đăng Hợp. Kinh phí: 210.000.000đ. Thời gian: 2020-

2022)



Cao học quốc tế 2021

Cácmốc thời gian quan trọng:

• Trước 16h ngày 16/7/2021: Hồ sơ nộp tại
Trung tâm Đào Tạo Sau đại học, Viện Toán
học, Phòng 102 Nhà A6, 18 Hoàng quốc Việt

• Lịch dự kiến phỏng vấn: 26-27/7/201

Chi tiết liên hệ: Email: daotao@math.ac.vn,
Website: http://math.ac.vn/training

Thông tin hỗ trợ/ học bổng:

• 07 học bổng VINIF cho theo học thạc

sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng (120 

triệu/ năm)

•Tham gia các đề tài tài năng trẻ của

Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên

cứu Toán học (TT Unesco), Viện

Toán học

•Hỗ trợ tham gia các trường chuyên

biệt, ngoại ngữ …..

mailto:daotao@math.ac.vn



