
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG PHỐI HỢP VỚI PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 

 TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC  

“PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG, LÝ THUYẾT TỐI ƯU 

VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN” 

 

Được sự chỉ đạo từ phía Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Toán - Ứng dụng phối 

hợp với phòng Quản lý khoa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phương trình đạo 

hàm riêng, lý thuyết tối ưu và các vấn đề liên quan”. Mục đích của hội thảo nhằm tạo một 

diễn đàn để các chuyên gia trao đổi ý tưởng và kết quả nghiên cứu mới về các lĩnh vực 

phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết tối ưu và các chủ đề liên 

quan. Hội thảo cũng hướng tới việc cung cấp thêm một số kiến thức quan trọng cho các 

đối tượng là các giảng viên trong khoa đang nghiên cứu cùng lĩnh vực, các học viên Cao 

học chuyên ngành Toán Giải tích; sinh viên của khoa Toán - Ứng dụng yêu thích nghiên 

cứu khoa học. 

Hội thảo diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2019 tại P. HB305 trường Đại học Sài 

Gòn, dưới sự tổ chức của TS. Phan Hoàng Chơn và TS. Lê Minh Triết khoa Toán - Ứng 

dụng cùng với các báo cáo mời: PGS.TS. Kiều Phương Chi, TS. Tạ Quang Sơn, TS. Lê 

Minh Triết, Đại học Sài Gòn; TS. Trần Vũ Khanh, Đại học Tân Tạo; PGS.TS. Cao Hoàng 

Tân, Đại học Suny, Hàn Quốc; TS. Nguyễn Minh Tùng, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Đức Vinh, Đại học Tôn Đức Thắng; 

GS. Somyot Plubtieng, GS. Narin Penot, GS. Rabian Wangkeeree, Đại học Naresuan, 

Thái Lan.  

Có 6 báo cáo mời liên quan đến chủ đề phương trình đạo hàm riêng, 6 báo cáo 

liên quan đến lý thuyết tối ưu và những vấn đề liên quan được trình bày. 

Hội thảo đã thu hút một số giảng viên trong khoa, học viên cao học và sinh viên 

đến tham dự. 

Thông qua chuỗi báo cáo này, Khoa Toán - Ứng dụng cũng giới thiệu được cho 

học viên cao học và sinh viên những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực phương trình 

đạo hàm riêng, lý thuyết tối ưu và các vấn đề liên quan, góp phần trọng yếu trong việc 

thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp thuộc chuyên ngành cao 

học của các anh chị học viên và sinh viên. Ngoài ra, qua hoạt động này, các thầy cô giảng 



viên của khoa cũng có thêm điều kiện được giao lưu, trao đổi khoa học với các đồng 

nghiệp trong và ngoài nước. Hội thảo cũng mở ra một bước tiến quan trọng trong việc 

hợp tác nghiên cứu và đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Toán giải tích trong thời gian sắp 

tới. 

Hoạt động của hội thảo được kết thúc với buổi dã ngoại thăm khu rừng ngập mặn 

ở Cần Giờ ngày 6/7/2019. 

 Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hoạt động: 

 

Các khách mời chụp hình trước khi Hội thảo diễn ra 

 

TS. Tạ Quang Sơn báo cáo chủ đề “Weak-stability and saddle point theorems for 

a multiobjective optimization problem with an infinite number of constraints” 



 

 

GS. Somyot Plubtieng, Đại học Naresuan, Thái Lan báo cáo chủ đề “A new line 

search algorithm for split equilibrium problems” 

 

GS. Narin Penot, Đại học Naresuan, Thái Lan báo cáo chủ đề “The Additive 

Convex Minimization Problems and Incremental Type Algorithms” 



 

PGS.TS. Cao Hoàng Tân, Đại học Suny, Hàn Quốc báo cáo chủ đề “Optimal 

Control for a Sweeping Process with Applications to the Crowd Motion Model” 

 

TS. Trần Vũ Khanh, Đại học Tân Tạo báo cáo chủ đề “Hypoellipticity of degenerate 

elliptic operators” 



 

TS. Lê Minh Triết, Đại học Sài Gòn báo cáo chủ đề “On a three dimensional 

Cauchy problem for inhomogeneous Helmholtz equation associated with perturbed 

wave number” 



 

Thăm resort Cần Giờ 

 

Chuẩn bị tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ 


