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- Sau khi ñăng tải bài viết "Gi ới khoa học Việt phản ñối chú thích sai về 
bản ñồ Trung Quốc", Bee.net.vn ñã nhận ñược phản hồi của GS.TSKH Nguyễn 
Đăng Hưng (Việt ki ều Bỉ) về sự việc này. 

TIN LIÊN QUAN 
• Giới KH Vi ệt phản ñối chú thích sai về bản ñồ TQ 

  
Chúng tôi xin ñăng tải nội dung bức mail này: 
 
"Xin gởi nội dung mail tôi vửa gởi cho các trí thức Việt Nam: 
 
Các ñồng nghiệp, các bạn thân mến, 
  
Tôi rất vui báo cho các bạn một tin vui, nhỏ thôi, nhưng có tính cách tiêu biểu trong 
những ngày dầu sôi lửa bỏng!  
 
Chuyện nói về bài báo : "Municipal solid waste source-separated collection in China: A 
comparative analysis", published in Volume 31, Issue 8, Pages 1671-1904 (August 2011) 
của các tác giả người Trung Quốc trong ấy có dùng bản ñồ Trung Quốc có vẽ thêm "cái 
lưỡi bò oan nghiệt " mà chúng ta ai cũng biết. Không ăn nhập gì với nội dung bài báo 
nhưng họ cố tình qua mặt mọi người... 
  



 
Bản ñồ Trung Quốc với ñường lưỡi bò trong bài báo trên tạp chí Waste Management 

vi phạm chủ quyền Việt Nam 
  
  
Sau ñó anh Trần Ngọc Tiến Dũng (mà tôi chưa quen), ñã phát hiện và phản ñối với ban 
biên tập cùng các ñồng nghiệp qua một e-mail mà nội dung ñược Bee.net.vn diễn tả chi 
tiết như trên. 
  

"… Tổng biên tập ñang ưu tiên 
xem xét việc này và sẽ cho 



Một nghiên cứu sinh Việt Nam rất trẻ, ñang nghiên cứu 
khoa học sau tiến sỹ (postdoc) tại Phần Lan, TS Lê Văn Út 
(ĐH QG TP.HCM) ñã hưởng ứng sau khi nhận ñược ñiện 
thư của TS Dũng. Đầu tháng 6/2011, TS Lê Văn Út ñã 
tham gia một sê-mi-na tại Padova (Ý) và nhân dịp này có 
gặp TS Raffello Cossu, giáo sư  trưởng khoa công nghệ 
môi trường, Đại học Padova (Ý). Chính giáo sư này là 
Tổng biên tập tạp chí Waste Management, nơi ñăng tải bài 
báo khoa học của các tác giả người Trung Quốc.  

 
Sau khi trở về Phần Lan , TS Út ñã viết e-mail nhắc nhở nhà khoa học này trên tinh thần 
ñiện thư của TS Dũng. 
 
Như ñã chờ ñợi, GSTS Raffello Cossu ñã phản ứng ngay có nội dung như sau. 
 
“… The Editor in Chief is evaluating the matter as a priority and will publish a note on 
the next issue of our Journal, stating that the map of China published in the article 
contained incorrect information… bản dịch: "… Tổng biên tập ñang ưu tiên xem xét việc 
này và sẽ cho ñăng tải trong số tới của tờ báo nói rõ bản ñồ Trung Quốc ñược ñăng tải 
trong bài báo là một thông tin không chính xác…”. 
 
Tôi cho ñây là ñiểm son của tinh thần yêu nước của các trí thức trẻ VN ! Đám hậu sinh 
khá thật ! Trí thức VN ngày nay mà cảnh giác và hành ñộng kịp thời như vậy thì quá hay! 
... 
  
Cùng thời ñiểm TS Út gửi mail nhắc nhở tạp chí Waste Management, nhiều nhà khoa học 
Việt Nam cũng ñã có những phản ứng tương tự. 
  
GS Nguyễn Kim Đan (ở Pháp) viết: 
  
"Kính gửi ông Tổng biên tập, 
 
Trong bài báo nhan ñề: “Thu gom phân loại chất thải rắn 
ñô thị tại nguồn: Một phân tích so sánh” của các tác giả Jun 
Tai, Weiqian Zhang, Yue Che và Di Feng, xuất bản tại Tập 
31, Số 8, ở các trang từ 1671-1904 (tháng 8/2011) trên Tạp 
chí của ông, hình số 2 ñưa ra một bản ñồ ñịa lý của Trung 
Quốc, bao gồm cả “ñường lưỡi bò” mà Trung Quốc tuyên bố là vùng biển thuộc lãnh thổ 
Trung Quốc ở Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa). Đường lưỡi bò này của Trung Quốc 
bao trùm cả các ñảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 
 
Trung Quốc không thể ñưa ra chứng cứ thuyết phục về hoạt ñộng chủ quyền, một cách 
liên tục và hòa bình, trong một thời gian dài tại toàn bộ vùng biển rộng lớn này. Mặc dù 
Trung Quốc tuyên bố về quyền sở hữu ñối với các ñảo ở Trường Sa nhưng thực tế họ 
chưa bao giờ chiếm giữ quần ñảo này cho ñến tận 1988 khi hải quân của họ ñụng ñộ với 
hải quân Việt Nam và lần ñầu tiên trong lịch sử họ giành quyền kiểm soát 6 ñảo ñá. 

ñăng tải trong số tới của tờ 
báo nói rõ bản ñồ Trung Quốc 
ñược ñăng tải trong bài báo là 
một thông tin không chính 
xác…”. 

GS.TS Raffello Cossu, Tổng 
biên tập tạp chí Waste 
Management 

"Chúng tôi rất hoan nghênh sự 
phát hiện kịp thời của của nhà 
khoa học trong và ngoài nước. 
Chúng tôi  tiếp tục theo dõi 
những phản ứng từ  phía tạp 
chí Waste Management về việc 
này. ...". 

GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam 



Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ thêm nhiều ñảo trong các vụ ñụng ñộ sau ñó với Vi ệt 
Nam vào năm 1992 và với Philippines vào năm 1995. 
 
Một cách tự nhiên, Biển Đông là sự kết hợp các chế ñộ kinh tế giữa các quốc gia Đông 
Nam Á và giữa họ với các vùng ñất phía Nam Trung Quốc. Biển Đông là ngôi nhà chung 
của các quốc gia trong khu vực và quy tụ các mối quan tâm chung của các quốc gia bên 
trong và bên ngoài khu vực. Bởi vậy, các vấn ñề của Biển Đông nên ñược xử lý công 
bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và lợi ích của mỗi quốc gia. 
 
Hình số 2 trong bài báo này sẽ gây nên một vấn ñề ngoại giao và chính trị nghiêm trọng 
giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Vì vậy, tôi viết thư này ñề nghị ông xem 
xét lại ñể gỡ bỏ ít nhất là hình minh họa này trong bài báo". 
  
Tiến sĩ Tô Văn Trường là người gửi ñến các nhà báo trong nước thông tin về việc tạp chí 
Waste Management ñăng thông tin sai sự thật về bản ñồ Trung Quốc, ñã giúp Bee.net.vn 
cập nhật phản ứng của các nhà KHVN. Ông vừa gửi mail thông báo thêm:  "Chúng tôi, 
gần chục người ñều ñã nhận ñược phản hồi tích cực từ ban biên tập tạp chí quốc tế về 
quản lý chất thải ở Ý sẽ xem xét chỉnh sửa lại bản ñồ hình chữ U của Trung Quốc trong 
số xuất bản lần tới. Việc tuy nhỏ nhưng thể hiện sự phản ứng nhanh nhạy, kịp thời kết 
hợp hiệu quả giữa các nhà khoa học VN ở trong và ngoài nước vì sự bảo vệ lãnh thổ của 
quóc gia. Nếu có sự lãnh ñạo hướng dẫn vào cuộc của các tổ chức khoa học, chúng tôi tin 
rằng sẽ tăng sức mạnh tiếng nói của cộng ñồng khoa học VN với cộng ñồng quốc tế. 
 
Hôm nay là ngày nhà báo cách mạng VN, xin chức các anh chị nhà báo  luôn khỏe mạnh, 
chân cứng ñá mềm". 
 

 
, 
[In tin] 
Bài báo trên bee.net.vn 
Xuất bản lúc:21/06/2011 08:19:29  
 
 
http://bee.net.vn/channel/2981/201106/Tri-thuc-VN-da-canh-giac-va-hanh-dong-kip-thoi-
1802955/ 


