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10 năm Gặp gỡ Mùa Hè
Trần Vĩnh Hưng

(Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ)

Gặp Gỡ Mùa Hè (GGMH, tên tiếng
Anh: Summer Meeting) là một cuộc gặp
toán học hằng năm kể từ năm 2008 do
cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học, Đại học
Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí
Minh (VNUHCM University of Science)
đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.

Trong những lần đầu, GGMH diễn ra
vào một ngày trong dịp hè dưới hình thức
giống như một diễn đàn, nơi mà các cựu
sinh viên trình bày các báo cáo về hướng
nghiên cứu của mình đồng thời trao đổi
thêm kinh nghiệm về xin học bổng và
thông tin du học. Các buổi gặp gỡ diễn
ra khá thân mật, và các bạn sinh viên đại
học đã có khá nhiều cơ hội để tìm hiểu
thêm về một số hướng nghiên cứu toán

đương đại cũng như thông tin du học hữu
ích.

Sau 5 năm đầu, GGMH đã được nâng
tầm lên thành một hội nghị toán học
chính thức và quy củ kể từ hè 2014. Mỗi
hội nghị diễn ra trong vòng 2 ngày với sự
tham dự của các cựu sinh viên đang làm
giáo sư, postdoc ở nước ngoài, các giảng
viên làm việc ở các đại học ở Thành phố
Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Các hội
nghị đã diễn ra một cách cởi mở, hoàn
toàn miễn phí cho người tham dự, và luôn
thu hút khoảng 100 người đăng ký tham
gia. Hội nghị lần thứ 8 (2016) đánh dấu
một bước ngoặt mới khi lần đầu tiên có
các giáo sư nước ngoài tham gia báo cáo,
và điều này được duy trì từ đó đến nay.

Hội nghị Gặp gỡ Mùa Hè lần thứ 10, từ 12-13/7/2018. Nguồn: Tác giả
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Hè 2018 này, Gặp gỡ Mùa Hè lần thứ
10 đã diễn ra vào hai ngày 12-13 tháng
7, và đã kết thúc rất trọn vẹn và thành
công. Trong hội nghị đặc biệt kỷ niệm 10
năm này, ban tổ chức đã mời một danh
sách báo cáo viên rất ấn tượng bao gồm
các giáo sư

1. Harvey T. Banks (North Carolina State
University, USA).
2. Chung Nhân Phú (Sungkyunkwan Uni-
versity, South Korea).
3. Đặng Đức Trọng (VNUHCM University
of Science).
4. Lê Quang Nẫm (Indiana University,
USA).
5. Lê Long Triều (University of Toledo,
USA).
6. Nguyễn Hoài Minh (École polytech-
nique fédérale de Lausanne, Switzer-
land).
7. Nguyễn Văn Truyền (University of
Akron, USA).
8. Jinhae Park (Chungnam National Uni-
versity, South Korea).
9. Phan Văn Tuộc (University of Ten-
nessee, USA).

Một điểm đáng lưu ý là ngoài hai giáo
sư nước ngoài (Harvey T. Banks và Jin-
hae Park), những giáo sư còn lại đều xuất
thân là cựu sinh viên của Khoa Toán-
Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Thành phố Hồ Chí Minh. Những nét độc
đáo về truyền thống này là một trong
những nền tảng vững chắc để tạo ra con
đường phát triển toán học và nghiên cứu
toán học của trường nói riêng, và của Việt
Nam nói chung. Sự quay trở về đều đặn
của các cựu sinh viên cũng tạo ra các cầu
nối nhất định để liên kết với Khoa Toán-
Tin học của trường về mặt nghiên cứu
và tuyển sinh viên đi học tiến sĩ ở nước
ngoài.

Các khách mời của các kỳ Gặp gỡ Mùa
Hè còn thường xuyên giao lưu với các nhà
toán học trong nước, đặc biệt là các giảng
viên của các trường đại học trong khu vực
Thành phố Hồ Chí Minh, và truyền cảm
hứng cho các bạn sinh viên trong nước.
Kể từ hè năm 2015, các lớp học hè chuyên
đề liên tục được mở ra trong khuôn khổ
Gặp gỡ Mùa Hè giúp cho các bạn sinh
viên đại học và cao học tiếp cận được
thêm với các hướng nghiên cứu hiện đại
của toán học.

Những năm gần đây, ban tổ chức
chương trình của Gặp gỡ Mùa Hè bao
gồm Huỳnh Quang Vũ (VNUHCM Uni-
versity of Science), Nguyễn Tiến Khải
(North Carolina State University, USA),
Trần Vĩnh Hưng (University of Wisconsin-
Madison, USA). Ngoài ra, Gặp gỡ Mùa Hè
có thể hoạt động trơn tru một phần là nhờ
ban tổ chức địa phương bao gồm Bùi Lê
Trọng Thanh, Lý Kim Hà, Ông Thanh Hải,
Võ Đức Cẩm Hải.

Hai nhà toán học Lê Hải Khôi và Lê Long Triều

lần đầu gặp nhau sau khi viết chung 4 bài báo.

Nguồn: Tác giả

Hội nghị Gặp gỡ Mùa Hè được tài
trợ bởi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Toán-Tin học
và Quỹ Gặp gỡ Mùa Hè. Các thông tin
chính thức về hội nghị, các báo cáo,
và lớp hè được duy trì trên trang web
www.math.hcmus.edu.vn/summer_meeting


