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Các nhà khoa học tiêu biểu 
trong công bố quốc tế và 

đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2020

VNU’s outstanding scientists                  
with  international publications 

Gương mặt nhà khoa học                                                       
tiêu biểu trong công bố quốc tế và 
đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2020

VNU’s outstanding scientists                  
with  international publications 

TT
No.

Họ và tên
Full name

Đơn vị 
VNU’s unit

Thành tích tuyên dương
Achievements

1
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 

Prof.Dr.Sc. Nguyen Dinh Duc

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

VNU University of Engineering and Technology

- Tác giả chính/tác giả liên hệ của 23 bài báo khoa học công bố trên 
tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

- Một trong 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh 
hưởng lớn nhất năm 2020 (theo công bố của Tạp chí PLoS Biology 
của Hoa Kỳ)

- Main/corresponding author of 23 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

- One of the two VNU scientists listed in the world's Top 100,000 
most influential scientists 2020 (according to PLOS Biology, USA)

2
PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

Assoc.Prof.Dr. Le Hoang Son

Viện Công nghệ thông tin

VNU Institute of Information technology

- Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
Q1 trở lên

- Một trong 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh 
hưởng lớn nhất năm 2020 (theo công bố của Tạp chí PLoS Biology 
của Hoa Kỳ)

- Author of 2 scientific articles published in journals of Group Q1 
or higher

- One of the two VNU scientists listed in the world's Top 100,000 
most influential scientists 2020 (according to PLOS Biology, USA)

3
PGS.TS. Ngô Quốc Anh 

Assoc.Prof.Dr. Ngo Quoc Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 04 bài báo công bố trên 
tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

Main/corresponding author of 5 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals, of which 4 published in journals listed in the group 
of 5% most prestigious journals in the respective field

4
TS. Đặng Kinh Bắc 

Dr. Dang Kinh Bac

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 4 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals
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5
TS. Phạm Thanh Đồng 

Dr. Pham Thanh Dong

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 06 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 8 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

6
PGS.TS. Phạm Tiến Đức 

Assoc.Prof.Dr. Pham Tien Duc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 08 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 8 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

7
TS. Nguyễn Thu Hà

Dr. Nguyen Thu Ha

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 3 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

8
GS.TS. Trương Quang Hải 

Prof.Dr. Truong Quang Hai

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

VNU Institute of Vietnamese Studies and 
Development Sciences

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 4 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

9
TS. Mai Hồng Hạnh 

Dr. Mai Hong Hanh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 4 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

10
TS. Nguyễn Thị An Hằng

Dr. Nguyen Thi An Hang

Trường Đại học Việt Nhật

VNU Vietnam - Japan University

Tác giả của 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí 
uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng. 

Author of 2 articles published in journals listed in the group of 5% 
most prestigious journals in the respective field.

11
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Dr. Nguyen Thi Thu Hoai

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 3 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức                                      
Prof.Dr.Sc. Nguyen Dinh Duc

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn
Assoc.Prof.Dr. Le Hoang Son

Năm 2020, Tạp chí PloS Biology của Hoa 
Kỳ công bố danh sách 100.000 nhà khoa học 

hàng đầu thế giới có ảnh hưởng lớn nhất năm 
2020. Việt Nam có 3 nhà khoa học đứng trong nhóm 

10 nghìn nhà khoa học xuất sắc, trong đó có 2 nhà khoa 
học của ĐHQGHN. Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, đứng 

đầu trong danh sách các nhà khoa học Việt Nam là GS.TSKH 
Nguyễn Đình Đức - xếp hạng 5.798 thế giới, PGS.TS Lê Hoàng Sơn - 

xếp hạng 9.261 thế giới, đứng thứ 3 Việt Nam. Như vậy, hai nhà khoa học 
của ĐHQGHN nằm trong nhóm 1,4% nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất 

trong số 7 triệu nhà khoa học trong cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến 
năm 2019.

In 2020, PLOS Biology published a list of the world's top 100,000 most 
influential scientists, including 3 scientists from Vietnam, of whom 

2 were from VNU, namely Prof. Dr. Sc. Nguyen Dinh Duc ranked 
5,798th, top Vietnamese scientist, and Assoc. Prof. Dr. Le 

Hoang Son ranked 9.261st globally and 3rd in Vietnam. 
Accordingly, the wo scientists from VNU featured 

among 1.4% of the 7 million scientists worldwide 
from 1960 to 2019.
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12
PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền 

Assoc.Prof.Dr. Le Thi Thu Hien

Trường Đại học Giáo dục 

VNU University of Education

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
Q1 trở lên

Author of 2 scientific articles published in journals of Group Q1 or 
higher

13
ThS.NCS. Đặng Khang 

MSc. Dang Khang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

Author of 2 scientific articles published in journals listed in the 
group of 5% most prestigious journals in the respective field

14
GS.TS. Nguyễn Đức Khương

Prof.Dr. Nguyen Duc Khuong

Khoa Quốc tế

VNU International School

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 04 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 02 bài báo công bố trên tạp 
chí thuộc nhóm Q1 trở lên

Main/corresponding author of 4 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals, 2 of which were published in journals of Group 
Q1 or higher

15
TS. Nguyễn Đình Lãm

Dr. Nguyen Dinh Lam

Trường Đại học Công nghệ 

VNU University of Engineering and Technology

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 5 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

16
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan 

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Hong Loan

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả của 02 giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ 

Author of 2 patented utility solutions

17
TS. Nguyễn Phương Mai

Dr. Nguyen Phuong Mai

Khoa Quốc tế

VNU International School

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 3 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

18
PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Assoc.Prof.Dr Dang Hoang Minh

Trường Đại học Giáo dục 

VNU University of Education

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
Q1 trở lên

Author of 2 scientific articles published in journals of Group Q1 or 
higher

19
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh 

Assoc.Prof.Dr Nguyen Ngoc Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 02 bài báo công bố trên 
tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

Main/corresponding author of 5 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals, 2 of which were published in journals listed in the 
group of 5% most prestigious journals in the respective field
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20
TS. Phan Quốc Nguyên

Dr. Phan Quoc Nguyen

Khoa Luật 

VNU School of Law

Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
Q1 trở lên

Author of 2 scientific articles published in journals of Group Q1 or 
higher

21
PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Assoc.Prof.Dr. Nguyen An Thinh

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 3 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

22
TS. Đinh Văn Toàn

Dr. Dinh Van Toan

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 3 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

23
PGS.TS. Trần Mạnh Trí 

Assoc.Prof.Dr. Tran Manh Tri

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả của 04 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

Author of 4 articles published in journals listed in the group of 5% 
most prestigious journals in the respective field

24
TS. Trần Đình Trinh 

Dr. Trang Dinh Trinh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus

Main/corresponding author of 5 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals

25
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 

Assoc.Prof.Dr. Bui Thanh Tung

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

Tác giả chính/tác giả liên hệ của 05 bài báo khoa học trên tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus, trong đó có 03 bài báo công bố trên 
tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

Main/corresponding author of 5 scientific articles in Scopus/ISI 
indexed journals, 3 of which were published in journals listed in the 
group of 5% most prestigious journals in the respective field

26
TS. Trần Quang Tuyến

Dr. Tran Quang Tuyen

Khoa Quốc tế

VNU International School

Tác giả của 03 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 
Q1 trở lên

Author of 3 scientific articles published in journals of Group Q1 or 
higher
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