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Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh

Một trong những sự kiện trong năm 2006 làm nức lòng người 
Việt trong và ngoài nước là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được 
Hội Khoa học Không gian Hoa Kỳ nhất trí trao tặng giải thưởng 
Dirk Brouwer về các cống hiến trong lĩnh vực Cơ học bay không 
gian.  Giải thưởng mang tên Dirk Brouwer là nhà khoa học gốc 
Hà Lan là người đi tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, đào 
tạo và phát triển lĩnh vực tính toán đường bay của các vật thể 
trong không gian như vệ tinh và các phi thuyền.

 GS Vinh cho biết lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 
28.01.2007 tại Arizona.

1972 Theodore N. Edelbaum
1973 John V. Breakwell
1974 Howard W. Tindall, Jr.
1975 Robert M. L. Baker
1976 Barbara C. Johnson
1977 Ronald L. Berry
1978 No Award Given
1979 Angelo Miele
1980 Paul Herget (Posthumously)
1981 Victor Szebehely



1982 Thomas R. Kane
1983 Giuseppe Colombo
1984 Robert W. Farquhar
1985 No Award Given
1986 Andre Deprit
1987 John L. Junkins
1988 Richard W. Longman
1989 Kyle T. Alfriend 
1989 Peter M. Bainum
1990 Jer-Nan Juang 
1990 Vinod J. Modi
1992 Antonio L. Elias
1993 Robert D. Culp
1994 John E. Prussing
1995 Byron D. Tapley
1996 Richard H. Battin
1997 Gerald R. Hollenbeck
1998 George H. Born
1999 Shannon L. Coffey
2000 Malcolm D. Shuster
2001 Paul J. Cefola
2002 Roger A. Broucke;
2003 David W. Dunham
2004 Kathleen Howell 
2005 F. Landis Markley
2006 Nguyen X. Vinh

Danh sách các nhà khoa học
đã nhận giải thưởng Dirk Brouwer

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1930 tại Yên Bái trong 
một gia đình viên chức ngành bưu điện. Quê cha ông thuộc làng 
Tang Trữ, Huyện Nam Trực, Nam Định. Cha ông sang ở rể bên 
quê vợ tại thôn Nguyệt Mại, Huyện Vụ Bản Nam Định, một vùng 
chiên trũng lam lũ. Ông chịu ảnh hưởng từ ông ngoại là một nhà 
nho thanh liêm. Mẹ ông là một người phụ nữ, tuy không được 
cắp sách đến trường nhưng được cha truyền dạy nghề thuốc, 
nho học và quốc học. Bà có một trí nhớ siêu phàm. Không được 
ngồi cùng lớp với học trò của cha, bà chỉ quanh quẩn dọn dẹp 
bên ngoài gian  học nhưng đã học thuộc lòng nhiều áng văn 
trong các sách kim cổ. Bà thuộc lòng truyện Kiều đến mức có 
thể cắt nghĩa từng chi tiết cũng như lẩy Kiều, bói Kiều. Bà mất 
năm 2002 tại Hải Phòng, hưởng thọ 94 tuổi. Bà cũng là người 
đầu tiên được chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ tạo điều 
kiện để sang thăm các con và các cháu ở hải ngoại từ năm 
1980, nhưng bà đã cảm ơn thịnh tình đó và khước từ vì đã quá 
gắn bó với quê hương. 



Trong giòng họ của GS Vinh có rất ít người ra làm quan hoặc 
thương mại. Một số  người đỗ đạt dù có xuất chính rồi ít lâu sau 
cũng cáo quan về nhà dạy học hoặc nghiên cứu khoa học. Ông 
là một trong những người được coi như là những tấm gương 
sáng cho giới trẻ với những đóng góp đa dạng về cả hai hoạt 
động nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực toán học, điều 
khiển học và văn học.  

Cha ông là phó trưởng ty Bưu điện Kháng chiến Hải Phòng – 
Kiến An đã hy sinh tháng 2 năm 1950 trong chiến dịch chống 
càn. 

Năm 1951 sau khi học xong phần đầu của văn bằng cử nhân 
toán học trong vùng kháng chiến ông mang ước vọng đi theo 
ngành toán.  Đậu thủ khoa kỳ thi Toán Học Đại Cương năm 
1951 ở Hà Nội và được một học bổng để sang Pháp học ngành 
hàng không. Trong ba năm ở Pháp và ở Maroc, 1952-1955, 
ngoài chương trình chuyên môn ông đã tranh thủ hoàn tất 
chương trình cử nhân toán ở Đại học Marseille và đã thi xong 
văn bằng thạc sĩ để chuẩn bị làm tiến sĩ toán học. 

Cha mất sớm, là người anh cả trong gia đình hơn một chục 
người con, học hành căng thẳng như vậy nhưng ông vẫn dành 
chút học bổng ít ỏi gửi về giúp đỡ mẹ tạo điều kiện cho các em 
ăn học. 

Năm 1963 ông sang Hoa Kỳ thi vào hệ nghiên cứu sinh tại ĐH 
Colorado và năm 1965, sau hai năm nghiên cứu căng thẳng, 
ông bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ về Khoa học không gian. 
Biên niên sử của ĐH Colorado đã ghi nhận GS Nguyễn Xuân 
Vinh là người đầu tiên nhận bằng TS về Khoa học không gian 
tại trường này.

Từ năm 1968 ông được bổ nhiệm ngạch PGS tại ĐH Colorado 
và năm 1972 ông được phong GS tại Khoa Kỹ thuật Không gian 
ĐH Michigan.

Cũng trong năm này ông trở lại ĐH Paris để bảo vệ luận án tiến 
sĩ quốc gia về Toán học thuộc chuyên ngành phương trình vi 
phân tuyến tính và phi tuyến.

Theo thông lệ của một số ĐH lớn tại Hoa Kỳ, mỗi năm các GS 
được dành ra một tháng để tạo quỹ thời gian, sau sáu năm các 
GS có thể sử dụng sáu tháng đó cho hoạt động nghiên cứu và 
đào tạo quốc tế. Dĩ nhiên bản thân mỗi GS phải có những cống 
hiến xuất sắc để được các trung tâm đào tạo danh tiếng trên thế 
giới mời đến. Niên học 1974-1975 GS Vinh được mời làm 
nghiên cứu và giảng dạy ở Ecole Nationale Superieure d'Etudes 
Aeropatiales, Pháp, năm 1982 ông là GS thỉnh giảng tại ĐH 
Thanh Hoa, Đài Loan. 



Ông là người Á châu đầu tiên được bầu vào ngày 15/05/1984 
Viện Hàn Lâm Quốc Gia Hàng Không và Không Gian 
(Académie Nationale de l’Air et de l’Espace) của nước Pháp. 

Năm 1986 GS Vinh được bầu là viện sĩ Viên Hàn lâm Không 
gian Quốc tế. 

Năm 1994 GS được tặng Giải thưởng Exellency 2000 award, 
của Pan Asian American Chamber of Commerce.

Tháng Tám năm 1994 GS Vinh được nhận giải Mechanics and 
Control of Flight về những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực 
toán điều khiển tối ưu ứng dụng cho cơ học bay của các vật thể 
bay trong khí quyển và không gian. Ông tâm sự

" Được tặng giải này trước hết phải có những đồng nghiệp đề 
nghị, và sau đó được một ủy ban chọn lựa và vì mỗi năm chỉ 
chọn một người nên cái hy vọng nhận đưọc huy chương này 
thật không bao giờ đến vói ý tưởng tôi" . 

Ngoài những cuốn sách văn học và toán học viết cho giới trẻ 
ông đã xuất bản những cuốn sách khảo cứu sau đây,

- Hypersonics and Planetary Entry Flight Mechanics, 1980 viết 
chung với nhà bác học người Đức, TS Adolf Busemann là cha 
đẻ của phi cơ cánh xuôi, và TS Culp R. D.

- Optimal Trajectories in Atmospheric Flight, 1981.

- Flight Mechanics of High-Performance Aicraft 1993, tái bản 
1995.

Ông tham gia phụ trách chuyên mục cơ học vũ trụ 
(Astrodynamics) của tạp chí khoa học Acta Astronautica, một 
tạp chí chuyên ngành uy tín của Viện Hàn lâm Không gian Quốc 
tế.

Tạp chí Vietnam-USA Magazine số  11 tháng 5-6 năm 2006 giới 
thiệu về GS Nguyễn Xuân Vinh như một cánh chim đầu đàn 
trong ba thế hệ người Việt tại NASA, 

"Nếu có dịp viếng thăm phòng trưng bày những thành tựu chinh 
phục không gian của NASA ở Trung tâm điều khiển bay tại  
Houston, Texas bạn sẽ thấy tên GS TS toán Nguyễn Xuân Vinh 
được tôn vinh hết sức trang trọng. Thời mà đại đa số dân Việt  
Nam còn đi xe đạp thì những nghiên cứu của GS Vinh bằng các 
lý thuyết toán học đã vẽ ra đường bay cho phi thuyền lên Mặt 
Trăng…



GS cũng thường dùng truyện Kiều để giảng toán, một sự kết  
hợp đặc thù giữa hai phạm trù trái ngược giữa văn chương và 
toán học."  

Từ nhiều năm qua, là giáo sư đại học tại Michigan, hàng năm 
giáo sư thường tham dự và được mời thuyết trình tại những Hội 
nghị về hàng không và không gian quốc tế tại nhiều quốc gia 
trên thế giới  như Anh, Pháp, Áo, Đức, Úc, Canada, Brasil, Hàn 
Quốc, Nhật, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary và 
Israel. Ông cũng được mời thỉnh giảng và tham gia các hội đồng 
chấm luận văn TS tại các đại học lớn của Hoa Kỳ và quốc tế 
như  ĐH California ở Berkeley, ĐH Princeton, ĐH McGill ở 
Montréal, Canada, Viện Hàn lâm Khoa Học Ấn Độ ở Bangalore, 
Institut National Polytechnique de Toulouse. 

Nhiều công trình của GS Vinh được dịch ra tiếng Nga và đăng 
trên các tạp chí thông tin chuyên ngành khoa học ở Liên xô. 
Ông cũng có công trình viết chung với các nhà khoa học Nga và 
cũng từng được các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và 
Nga mời sang trao đổi khoa học.

Lĩnh vực chuyên sâu của ông là thiết kế quỹ đạo tối ưu để thu 
hồi vật bay.

Nhận Giải Mechanics and Control of Flight 
của American Institute of Aeronautics and Astronautics (1994) 

 

Nhiều học trò của GS Vinh đã thành danh như Nguyễn thị Hà, 
Brian Nguyễn,  Nguyễn Khánh Lưu. Đặc biệt là tiến sĩ Jennie R. 
Johannessen, một nữ chuyên gia rất xuất sắc làm việc cho cơ 



quan Jet Propulsion Laboratory thuộc Đại Học Caltech ở 
Pasadena , California, là trung tâm điều khiển vệ tinh thám sát 
Thái Dương Hệ. Cô là người phụ trách nhóm tính toán qũy đạo 
cho vệ tinh nhân tạo Galileo trong Chương trình thám hiểm Mộc 
Tinh. 

 

Thăm Đại Tướng Guéguen là bạn học đồng khoá 
ở Bộ Tư Lệnh Phòng Không Pháp (1989) 

 

GS Vinh đặc biệt say mê văn học và toán học. Ông đã từng 
được nhận giải thưởng quốc gia về văn học với bút danh Toàn 
Phong. Ở Đại Học Michigan ông đã cùng với các sinh viên và 
phụ huynh vận động cho tiếng Việt được giảng dậy như là một 
sinh ngữ và từ mười năm nay những lớp học ấy lúc nào cũng 
thu hút được một số đông sinh viên Việt và Mỹ theo học. Ông 
luôn luôn nhắn nhủ giới trẻ Việt Nam trau dồi khoa học kỹ thuật 
tiến tiến của nước người đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc.  

Cháu trai lớn của ông là một chuyên gia về văn chương miền 
Nam Hoa Kỳ. Cháu trai thứ hai là một bác sĩ y khoa.  Cháu gái 
tốt nghiệp về quản trị và kinh doanh và cháu trai út đã nhận các 
văn bằng kỹ sư điện tử và thạc sĩ tài chính ở Đại Học Chicago 
Âu Mỹ. 

 



Nhận lời chúc mừng của ứng cử viên Phó tổng thống 
Hoa Kỳ Jack Kemp trong lễ phát giải 

Excellence 2000 Award ở Hoa Thịnh Đốn (1996) 

 

            
Trong những năm tháng khó khăn của kháng chiến chống Pháp chàng thanh 
niên Nguyễn Xuân Vinh đã tứng đi bộ vượt hàng trăm cây số qua các vùng 
khói lửa để tìm tới thụ giáo các GS đầu đàn của Việt Nam như GS Phó Đức 
Tố, GS Nguyễn Thúc Hào, GS Nguyễn Xiển. Các bạn đồng học với ông như 
GS Nguyễn Đình Trí ĐH BK Hà Nội, GS Ngô Quốc Quýnh ĐH QG Hà Nội và 
sau này, GS Đặng Đình Áng, cố GS Nguyễn Đình Ngọc luôn luôn giữ một 
cảm tình về ý chí tự học và cuộc sống khiêm nhường, bình dị của GS Vinh.

Xuân Trung


