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Tạp chí khoa học quốc tế sẽ ñính chính về “ñường lưỡi bò ngụy tạo”

TTO - Tiến sỹ Lê Văn Út, hiện ñang làm việc tại Khoa Toán, ĐH Oulu, Phần Lan, cho Tuổi Trẻ biết, Tổng biên tập Tạp chí
khoa học quốc tế Quản lý chất thải (Journal of Waste Management) ñã thông báo, tạp chí này sẽ ñính chính trong số ra tới
liên quan ñến bản ñồ có ñường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông mà tạp chí này vừa xuất bản.

Qua email trao ñổi, TS Út cho biết: “Vi ệc ñính chính thông tin là chuyện chắc chắn 100%”, và khẳng ñịnh ông ñã nhận ñược
thư hồi ñáp của GS. TS Raffaello Cossu, Khoa công nghệ môi trường, Đại học Padova (Ý) và ñồng thời là Tổng biên tập của
tạp chí nói trên, sau khi TS. Út cùng các nhà khoa học của Việt Nam lên tiếng phản ñối tấm bản ñồ có ñường lưỡi bò minh
họa cho bài viết “Thu gom phân loại chất thải rắn ñô thị tại nguồn: Một phân tích so sánh” của các tác giả Trung Quốc trong
số ra ngày 19-4-2011.

Theo thông tin trên trang của tạp chí này, Waste Management là tạp chí quốc tế chuyên về chất thải rắn trong công nghiệp ở
các nước ñang phát triển, với ñối tượng là các nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý trên thế giới.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, GS.TS Cossu sẽ cho ñăng tải trong số tới của tờ báo nói rõ bản ñồ Trung Quốc ñược ñăng tải
trong bài báo là thông tin không chính xác.
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