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Vài nét về thân thế và sự nghiệp của  

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh 

Ban Biên tập VTLV 

 

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. Năm 1951, sau khi học xong phần đầu của văn bằng cử 
nhân toán học, chàng trai trẻ Nguyễn Xuân Vinh mang ước vọng đi 
theo ngành Toán. Ông đậu thủ khoa kỳ thi Toán Học Đại Cương năm 
1952 tại Hà Nội và được học bổng sang Pháp học ngành hàng không. 
Trong ba năm ở Pháp và Maroc năm 1955, ngoài chương trình chuyên 
môn, ông đã sớm hoàn tất chương trình cử nhân toán tại Đại học Aix 
Marseille và đã thi xong văn bằng thạc sĩ để chuẩn bị làm luận án tién 
sĩ toán học.   

 

 

Hình chụp với Đại tướng Gueguen (bạn đồng khóa) và sĩ quan tham mưu Bộ Tư Lệnh Phòng Không Pháp  
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Đầu năm 1955, ông trở về Việt Nam phục vụ trong Bộ Tư Lệnh Không Quân với cấp 
bậc Trung Úy và được nâng cấp Đại úy Trưởng phòng Nhân viên trong Bộ Tư Lệnh Không 
Quân.  

Năm 1956, ông được thăng cấp Thiếu tá và trở thành Tham Mưu Phó Bộ Tư lệnh 
Không Quân. 

Tháng 10 năm 1956, ông được  thăng cấp Trung tá và được bổ nhiệm làm Tham Mưu 
Trưởng Không Quân. Tháng 2 năm 1958, ông được thăng cấp Đại tá và đảm nhiệm chức vụ 
Tư lệnh Không quân. 

  

            Năm 1962, ông sang Hoa Kỳ thi vào Đại học Colorado và chỉ sau hơn hai năm nghiên 
cứu, ông đã  được giải xuất sắc luận án tiến sĩ về Khoa học Không gian năm 1965. Trường đại 
học Colorado đã ghi nhận giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người đầu tiên nhận bằng tiến sĩ về 
Khoa học Hàng không và Không gian. Ông được mời ở lại làm giảng sư ở đại học Colorado, và 
sau đó từ năm 1968, ông được bổ nhiệm ngạch Phó giáo sư tại Đại học Michigan. Năm 1972, 
ông được phong Giáo sư Khoa Kỹ thuật Hàng không và Không gian tại đại học này. Cũng trong 
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năm này ông trở lại đại học Paris để hoàn tất luận án tiến sĩ quốc gia về Toán học thuộc 
chuyên ngành phương trình vi phân. Năm 1982, ông Nguyễn Xuân Vinh là giáo sư dạy Toán 
tại Đại học National Tsing Hua, Đài Loan. 

 

  Năm 1984, ông là người Á châu đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Quốc Gia Hàng 

Không và Không Gian của nước Pháp. Năm 1986, ông được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Không 

gian Quốc tế.  

            Năm 1994, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được tặng Giải thưởng Exellence 2000 Award, của 

Pan Asian American Chamber of Commerce. Giải thưởng này, mỗi năm được trao tặng tại một 

buổi dạ tiệc tổ chức vào tháng Năm ở Washington DC để vinh danh một số người Mỹ gốc Á Châu 

đã đạt được những thành tích vang danh quốc tế. 

 Ông về hưu năm 1999 và được Hội đồng Quản trị Đại học Michigan phong chức Giáo sư 

Danh dự ngành Kỹ thuật Không gian. 

Năm 2006, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được Hội Khoa học 

Không gian Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Dirk Brouwer về các 

cống hiến trong lĩnh vực Cơ học phi hành không gian.  Giải thưởng 

Dirk Brouwer là tên của vị giáo sư Đại Học Yale, một nhà khoa 

học lỗi lạc gốc Hòa Lan, 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.  

Trong thời gian dạy học ở University of Michigan, Giáo sư 

Vinh đã tích cực vận động và tận lực hỗ trợ cho việc mở các lớp 

dạy tiếng Việt cho sinh viên của trường. Năm 1999, Ban Tổ chức 

Giải Khuyến học tại thành phố St Louis, thuộc tiểu bang Missouri, 

đổi tên giải thưởng hàng năm, thiết lập từ 1992, thành “Giải Khuyến học Truyền thống Nguyễn 

Xuân Vinh”. Trong các giải thưởng được trao tặng, đây là giải cao quý nhất dành cho học sinh nào 

hội đủ các yếu tố học giỏi, có tinh thần phục vụ cộng đồng, và có tinh thần Việt Nam. (1) 
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Nguyễn Xuân Vinh không những là một khoa học gia, một nhà giáo dục mà còn là một nhà 

văn với bút hiệu Toàn Phong. Những tác phẩm được nhiều người 

biết đến như Đời Phi Công, Theo Ánh Tinh Cầu, Tìm Nhau Từ 

Thuở… Riêng quyển Đời Phi Công, đoạt giải Văn chương Toàn 

quốc năm 1961 đã lôi cuốn giới thanh niên trẻ Việt Nam nô nức 

gia nhập Không Lực Việt Nam trong thập niên 1960-1970. 

Theo một bản lược kê lập năm 2012, giáo sư đã viết 5 quyển 

sách về văn chương (trong đó quyển Đời Phi Công được giải 

thưởng Văn Chương Toàn Quốc Việt Nam Cộng Hòa năm tác giả 

28 tuổi), 3 quyển sách về khoa học không gian được lưu trữ tại 

hơn 200 thư viện đại học trên toàn thế giới, và vào khoảng 100 

tiểu luận mang tính cách thâm cứu về toán học và quỹ đạo tối ưu.  
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 Trong tác phẩm cuối cùng “Thiên Chức của Nhà Giáo” do nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật thực hiện 

và xuất bản trong năm 2018, ông đã tâm sự: “Tôi có ba cái nghiệp, là 

Nghiệp Văn, Nghiệp Bay và Nghiệp Giáo. Giờ nghĩ lại thì nghiệp văn 

và nghiệp bay tôi đã không làm được trọn vẹn, chỉ còn nghiệp giáo thì 

suốt đời đã mang nặng, và cho đến bây giờ những chức vụ nào tôi đã 

gánh vác, cũng đã qua đi và nếu nhắc lại thì cũng phải thêm một chữ 

cựu, như cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoá I Thủ Đức-Nam Định, cựu Tư 

Lệnh Không Quân VNCH, chỉ còn danh chức Professor Emeritus of 

Aerospace Engineering mà Hội Đồng Nhiếp Chính của Đại Học 

Michigan đã ban tặng tôi khi nghỉ hưu năm 1998 là còn vĩnh viễn.  

Vì thế nên cuốn sách này tôi viết không phải như là một nhà văn tô 

điểm thêm cho cuộc đời của mình, mà là tường thuật chính xác của 

một nhà giáo, một nhà toán học hàng không và không gian. Cũng vì 

vậy tôi xin qúy độc giả lượng thứ cho tôi khi in lại trên những trang sách ít nhiều tài liệu như là 

minh chứng cho lời viết.” (1) 

Ngày 19 tháng 10, 2016, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã tìm gặp Chúa và tin nhận Ngài qua 

việc lãnh nhận ba Bí Tích: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể tại thánh đường Saint Bonaventure 

Church, Huntington Beach, CA và đã chọn thánh Anphongsô, một vị tiến sĩ Hội Thánh làm Bổn 

Mạng. 

 

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh qua đời tại tư gia ở Costa Mesa, California ngày 23 tháng 7 năm 

2022 ở tuổi 92, để lại bao sự luyến thương trong lòng những người mến mộ. 

San Jose 7/25/22 

(1) Trích trong quyển “Thiên Chức Của Nhà Giáo” 


