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Thời niên thiếu

- Sinh ngày 23/7/2010

- Quê quán: Hoành Sơn, Nam Đàn, Nghệ An

- Gia cảnh: Bố cử nhân nho học làm giáo viên, mẹ

bán hàng xén, có thơ đăng báo, nhà ngèo

- Lúc nhỏ: ở Quảng Nam

-1917: nổi tiếng học giỏi vì đỗ cao khi thi Hán văn,

tiếng Việt và toán

- 1919: ra Huế học tiểu học

- 1922: thi tiểu học đứng thứ 22





1922-1926: học Quốc học Huế

- thi đỗ thứ 11, cùng lứa với Phan Thanh, Khương

Hữu Dụng

- học cả tiếng Pháp lẫn chữ Hán

- không thích học toán, thích kỹ thuật

- gia đình quen Phan Bội Châu, cụ cả Thiêm và bà

Thanh (anh em ruột bác Hồ) vì cùng quê

- 1926: thi tốt nghiệp cho cả 3 trường Quốc học

(Huế, Quy Nhơn, Vinh), đứng thứ ba (295 điểm),

đỗ đầu là Hoàng Xuân Hãn (395 điểm)



1926-1929: học trường Bưởi

 Pháp gọi là Trung học bảo hộ, đào tạo công chức 

người Việt trung cao cấp (ngày nay là trường 

Chu Văn An)

 Mỗi năm chỉ tuyển 120 học sinh (1/10000 dân)

 Cựu học sinh: Lê Văn Thiêm, Nguyễn Đình 

Ngọc

 Đỗ đầu thi tú tài Việt và tú tài Tây ban toán, 

được học bổng của Hội Như Tây du học sang 

Pháp 



1929-1934: du học Pháp

 Học lớp toán chuyên ở trường trung học Louis le 

Grand, nơi chuẩn bị học sinh thi vào 3 trường 

ĐH nổi tiếng nhất của Pháp (cựu học sinh: 

Galois, Hadamard, Hermite, Poincare, Schwartz, 

Lions,Yoccoz, Laforgue, Villani)

 Có đi nghe giảng ở Viện Henri-Poincare 

 1930-1934: học cử nhân toán ở ĐH Sorbonne, và 

cơ học ở ĐH Bordeaux

 trao đổi khoa học ở ĐH Oxford (cơ học lượng tử)





1934-1945: dạy học ở Huế

 1934-1942: dạy toán, tiếng Anh, khoa học tự 

nhiên ở các trường tư Phú Xuân và Thiên Hựu 

 Huấn luyện thể thao (điền kinh, bóng bàn, bơi)

 1938: sang Anh học đào tạo hướng đạo sinh, về 

nước làm thủ lĩnh hướng đạo sinh Trung Kỳ

 1942-1945: phụ trách nghiên cứu ở hãng Điện 

nước SIPEA, thiết kế máy móc và đường dây 

điện

 1945: dạy ở Quốc học





1945-1954

 1945:  tham gia Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, tham 

nghị trưởng Bộ Ngoại giao (bác Hồ là bộ trưởng), 

giảng Vật lý tại ĐH Hà Nội

 1946-1961:  thứ  trưởng Bộ Quốc phòng (1947 có 

lúc giữ cương vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

 1954: thay mặt Chính phủ VN ký hiệp định đình 

chiến Geneve

 Viết nhiều sách và tài liệu khoa học: Thống kê 

thường thức, Vật lý cương yếu, Nguyên tử - Hạt 

nhân - Vũ trụ tuyến, Sống 



 Patti, sĩ quan tình báo Mỹ  ở Đông Dương bên 

cạnh Việt  Minh, viết sách về thời kỳ này:

“Một vị khách đợi tôi ở biệt thự. Đó là ông Tạ 

Quang Bửu, một người Việt Nam ưu tú, có lẽ 

gần 30 tuổi. Tôi nhớ hình như đã trông thấy ông 

ở đâu đó nhưng không chắc lắm. Tôi và 

Bernique bắt tay ông. Ông tự giới thiệu là “do 

Bộ Nội vụ cử tới”. Ông nói tiếng Anh hoàn hảo 

với giọng đặc Oxford, không lơ lớ chút nào, 

khiến tôi sững sờ kinh ngạc...”



 Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 1948 ở Việt Bắc, 

ông Nguyễn Xiển nói: “Trong thời kỳ kháng 

chiến này, ông Bửu là nhà khoa học viết được 

nhiều nhất, do vậy có thể ảnh hưởng nhiều nhất 

đến các thế hệ đương thời.”

 Rồi ông Xiển dự báo: “Với những người mở 

đường như ông Bửu, ông Thiêm, chắc chắn nước 

ta sẽ có hàng trăm nhà toán học có tài không kém 

nước khác”.



GS. Lê Văn Thiêm:

“Năm 1951, đến thăm anh Bửu tại một ngôi nhà lá 

dùng làm trụ sở của cơ quan Bộ Quốc phòng giữa 

rừng Tuyên Quang, tôi kinh ngạc và thú vị khi 

thấy, tuy chìm ngập trong công việc, anh vẫn 

dành thời gian đọc các sách báo toán nổi tiếng 

qua tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức...”.

“năng lực tự học của anh Bửu gần như là một thiên 

huyền thoại!”





Sau 1954

 1956-1962: Hiệu trưởng ĐH Bách khoa, phụ 

trách viêc xây dựng các tổ chức khoa học VN

 1958-1965: phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Uỷ ban 

khoa học nhà nước (chủ tịch: Trường Chinh, Võ 

Nguyên Giáp), trưởng ban Sinh học – Địa lý

 1960-1967: Đặt nền móng cho công nghệ  thông 

tin (sử dụng máy tính  điện tử)

 1965-1976:  Bộ trưởng đầu tiên Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp, tổ chức thi vào đại học 

và thi tuyển đi du học (trực tiếp ra đề toán)  









 GS Nguyễn Văn Hiệu:

“Đầu năm 1958, tại giảng đường Trường đại học 

Tổng hợp Hà Nội, GS. Tạ Quang Bửu thuyết 

trình về phát minh vật lý mới đoạt Giải thưởng 

Nobel của hai nhà bác học người Mỹ gốc Hoa là 

Lý Chính Đạo và Dương Chấn Ninh về sự không 

bảo toàn tính chẵn lẻ trong tương tác yếu. Buổi 

thuyết trình hôm ấy đã mang đến cho tôi một 

niềm hứng thú vô biên và đột ngột. … Cho nên, 

ngay sau khi được cử sang làm việc tại Viện Liên 

hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna ở Liên Xô, tôi 

say mê lao vào nghiên cứu lĩnh vực nói trên”





Tạ Quang Bửu và Toán học
 Quảng bá kiến thức Toán học hiện đại

 Tổ chức các hoạt động và thể chế cho nền Toán 

học VN (chỉ đạo cải tiến giáo trình và phương pháp 

giảng dạy, tổ chức các lớp toán chuyên ở các 

trường đại học, gửi cán bộ đi học Toán, thành lập 

Ban Toán và Viện Toán)

 Xây dựng các mối quan hệ quốc tế  (Grothendieck, 

Schwartz, Frederik Pham, Le Dung Tráng,…)

 Nâng đỡ nhiều học sinh có năng khiếu toán học 

phát triển (Nguyễn Tố Như, Phạm Ngọc Ánh, Đỗ 

Bá Khang,…)









GS Phan Đình Diệu về Định lý Godel: 

“Các cấu trúc Bourbaki được xây dựng trên cơ sở lý 

thuyết tập hợp và logic cổ điển là nền tảng để phát 

triển toàn bộ toán học. Đó là niềm tin ban đầu mà các 

bài giảng của Anh (tức GS Tạ Quang Bửu) đã góp 

phần xác lập trong nhận thức của tôi. Nhưng rồi niềm 

tin đó sớm bị lung lay. … Có lần tôi mang những thắc 

mắc về quan niệm “đúng, sai” trong toán học hỏi ý 

kiến Anh thì tôi biết được là tuy Anh thuyết giảng về 

Bourbaki, nhưng Anh cũng biết khá rành về các 

khuynh hướng khác và Anh nói với tôi về cái đúng 

của toán học phải tìm ngoài toán học.”

















GS Hoàng Tuỵ: “Anh Bửu trên cương vị của mình 

đã hết lòng ủng hộ những ý tưởng và chủ trương 

của chúng tôi. Từ những việc như tổ chức các 

seminar khoa học, hội nghị khoa học, tổ chức phản 

biện và bảo vệ luận án, biên soạn và xuất bản tạp 

chí khoa học để trao đổi quốc tế, thành lập Hội 

Toán học, tổ chức những buổi nói chuyện khoa học 

cho công chúng rộng rãi, cho đến việc mở các lớp 

bồi dưỡng kiến thức hiện đại cho thầy giáo toán, 

mở các lớp chuyên toán, tham gia Olympic Toán 

quốc tế, v.v.... tôi chưa thấy có thời kỳ nào đời sống 

học thuật hào hứng như những năm1959-1964 khi 

anh Bửu làm Tổng thư ký Ủy ban Khoa học.



Ghi chép về đại số, số học, tô pô

 Lý thuyết tập hợp (Thomas Jech)

 Sự hình thành và phân bố các số nguyên tố

 Vành địa phương và số bội (Serre)

 Tô pô đại cương

 Tô pô đại số

 Các không gian tô pô mờ

 Đại số Lie (Tondeur)

 G-phạm trù



Ghi chép về giải tích

 Phép tính vi tích phân

 Biến đổi Fourier

 Lý thuyết thế (distribution)

 Độ đo và tích phân

 Vành đại số và ứng dụng trong giải tích hàm 

(Mikusinski)

 Trải của ánh xạ khả vi











Gs Tụỵ khi nghe nói về Vận trù đã nhờ GS Bửu tìm 

hiểu nhân một chuyến đi Trung Quốc: “Chuyến ấy 

anh mang về chuyển ngay cho tôi cả một đống tài liệu 

dày cộp, gồm những ghi chép rất tỉ mỉ của bản thân 

anh trong các buổi gặp và hỏi chuyện các bạn đồng 

nghiệp Trung Quốc về Vận trù học, kèm theo đầy đủ 

các tài liệu liên quan chủ yếu bằng tiếng Trung Quốc. 

Tôi thầm nghĩ giá bản thân tôi được giao làm mỗi việc 

ấy trong một chuyến đi chắc chắn cũng không thể làm 

tốt hơn… Chính nhờ sự giúp đỡ hiệu quả đó của anh 

mà từ những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, một 

phong trào sâu rộng áp dụng vận trù học đã lôi cuốn 

hàng nghìn người khắp các ngành tham gia.”





 Grothendieck (1967) in his report: 

“Tôi đã có nhiều dịp gặp ông Tạ Quang Bửu, bộ 

trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp và cũng là một nhà toán học như tôi đã nói 

trước đây. Đó là một người đặc biệt thông minh, có 

văn hóa và hiểu biết. Dù thực chất tự học toán, 

nhưng ông là một trong những nhà toán học Việt 

Nam có hiểu biết toán học đa dạng và vững vàng 

nhất, từ Giải tích hàm đến máy logic của Turing... 

Ông đã tham dự tất cả các bài giảng của tôi trong 

tuần đầu tiên ở Hà Nội, và là một trong số hiếm 

những người nghe thể hiện sự có mặt của mình 

bằng những câu hỏi cắt ngang.”



Schwartz (1968) in his autobiography: “That trip has 

left an indelible impression on me because of its 

diversity and intensity. I became forever closely 

linked to Vietnam. I have since returned there 

several times, but for purely scientific reasons, at the 

invitation of the École Polytechnique in Hanoi, or 

the Ministry of Higher Education and Training.”

“Vietnam has left its mark on my life … My fight 

for the freedom of that country is the longest in my 

life. … I am something of a Vietnamese. When I run 

into a Vietnamese, or hear Vietnamese spoken in a 

bus, I feel inexplicably happy.”

Ông đưa tin GS Bửu mất trên tờ Le Monde 28/8/86





Chomsky (1970), nhà ngôn ngữ học hàng đầu của 

Mỹ (dùng rất nhiều toán trong nghiên cứu):

Khi ông bắt đầu bài giảng ở Hà Nội thì người ta đã 

phải thay người phiên dịch thứ nhất. Đến khi người 

phiên dịch thứ hai cũng lúng túng thì một ông già 

đứng lên giải thích và sau một hồi thì thay thế người 

phiên dịch này. Sau đấy ông mới biết đó là bộ 

trưởng Tạ Quang Bửu: 

“I think there are few countries where the Minister 

of Higher Education could have taken over the task 

of translating an advanced technical lecture of this 

sort, or would have been willing to do so.”







 Hoàng Tụy: 

 “Anh Bửu đã từng được Giáo sư L. Schwartz nhận 

xét rất nghiêm túc là một trong những Bộ trưởng 

Đại học xuất sắc nhất mà ông từng được biết. Dĩ 

nhiên đó là dựa trên trình độ năng lực khoa học 

vượt trội đối với nhiệm vụ nhưng tôi nghĩ trước 

hết là nhờ năng lực ấy đi đôi với cái tâm thật sự 

trong sáng, tấm lòng rộng mở, thương yêu bao 

dung đối với mọi người, nhất là người yếu thế và 

người trẻ, biết sống tử tế, có nguyên tắc, có trách 

nhiệm, không hẹp hòi cực đoannhưng cũng không 

ba phải, luôn hướng tới gần như say mê cái mới, 

cái đẹp, cái chân thật, cái cao cả …”



Thay cho lời kết

Trong cuốn sách “Sống” (xuất bản 1948 ở chiến 

khu Việt Bắc): 

“ Điều cốt yếu không phải:  Sống là gì? Điều cốt 

yếu: Làm gì trong lúc sống.”

Hoàng Tụy: “khi anh mất, tôi đã có một cảm giác 

hụt hẫng vì cái khoảng trống anh để lại quá lớn. Đã 

gần ba mươi năm rồi, khoảng trống ấy vẫn chưa

lấp được, tuy người trẻ, giỏi và tâm huyết ngày nay 

không thiếu”


