
NGƯỜI BẢO VỆ LUẬN ÁN 

TIẾN SĨ KHOA HỌC
TRONG NƯỚC 
ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

CÁCH Đây HơN 20 NăM, MộT NHà KHOA HỌC LỚN - MộT 
TRÁI TIM TRàN ĐẦy TâM HUyẾT, KHÁT KHAO SÁNG TạO Và 
VƯợT KHó TRONG LAO ĐộNG KHOA HỌC Đã NGừNG ĐẬp 
KHI TUổI ĐỜI CòN TRàN ĐẦy SứC SốNG. ôNG Là Cố GS.TSKH 
HOàNG HữU ĐƯỜNG - NGƯỜI BẢO VỆ THàNH CôNG LUẬN ÁN 
TIẾN SĨ KHOA HỌC TRONG NƯỚC ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM. CUộC 
ĐỜI Và NHữNG ĐóNG Góp CủA ôNG GắN LIềN VỚI qUÁ TRìNH 
xây dựNG NGàNH TOÁN HỌC GIẢI TíCH Ở VIỆT NAM.

GS. Hoàng Hữu Đường sinh ngày 19/2/1936 tại Huế, trú quán tại thôn Bích Khê, xã 
Triệu Long, huyện Triệu Hải, tỉnh quảng trị. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc tại Khoa Toán 
trường ĐH Sư phạm Khoa học Việt Nam, năm 1956, Hoàng Hữu Đường trở thành 
một trong những cán bộ giảng dạy đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
Mặc dù còn trẻ, không có điều kiện được ra nước ngoài học tập, trao đổi, nhưng kể 
từ khi còn là sinh viên cho đến lúc trở thành cán bộ giảng dạy đại học, ông vẫn luôn 
tỏ rõ là một tài năng hiếm có. Ở trong nước, với những điều kiện nghiên cứu hết sức 
khó khăn, không có người hướng dẫn, thiếu sách báo và tài liệu tham khảo, bằng con 
đường tự học, với một nghị lực phi thường và lòng say mê cao độ, Hoàng Hữu Đường 
đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Năm 1974, khi Nhà nước chưa ban hành chính thức qui chế đào tạo sau đại học ở 
nước ta, Hoàng Hữu Đường là người đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ 
Toán-Lý trong nước. Và năm 1982 cũng ở giảng đường trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội, ông lại là người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đầu tiên ở trong nước.

GS. Hoàng Hữu Đường là tác giả của 36 công trình khoa học đã được công bố trong 
và ngoài nước bằng các thứ tiếng Việt, Nga, Anh, pháp. Những công trình quan trọng 
nhất là vấn đề liên quan đến lý thuyết véc-tơ đặc trưng do chính giáo sư đưa ra từ năm 
1967. Kết quả này đạt được khi giáo sư đang giảng dạy và làm việc ở khu sơ tán, trong 
những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh. Một số giáo sư nổi tiếng của Liên 
xô đã đánh giá đó là “những kết quả rất tuyệt vời và là những đóng góp thực sự cho 
lý thuyết toán học của sự ổn định, ứng dụng trong lý thuyết dao động của các hệ cơ 
học”. Trong thời gian nghiên cứu và giảng dạy sau đó, giáo sư đã được mời đi trao đổi 
khoa học tại một số nước châu âu và làm chuyên gia tại Madagascar. ông qua đời 
ngày 27/12/1987 khi mới 52 tuổi.

Trong suốt những năm tháng ấy của cuộc đời, GS. Hoàng Hữu Đường luôn gắn 
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bó với Tổ Bộ môn Giải 
tích. Kể từ năm 1961, 
khi bộ môn chính thức 
được thành lập, giáo sư 
đã cùng các thầy giáo của 
Bộ môn bắt tay ngay vào 
việc hoàn thiện và biên 
soạn các giáo trình cơ 
bản của ngành giải tích 
toán học. Những giáo 
trình này không ngừng 
được bổ sung, hoàn thiện 
và cập nhật với sự phát 
triển chung của ngành 
giải tích trên thế giới. Mặc 
dù hiện nay, do đặc thù mới trong 
việc đào tạo, ở Khoa Toán - Cơ - Tin 
học, Trường ĐHKHTN, đã có sự hiệu 
chỉnh, thay đổi giáo trình giảng dạy, 
nhưng chúng ta vẫn không thể nào 
quên được các giáo trình giải tích hiện 
đại mà GS. Hoàng Hữu Đường và GS. 
phạm Ngọc Thao đã dày công biên 
soạn. Như lời của pGS.TS Trần Huy Hổ 
đã nói: “Bộ môn Giải tích - nơi khởi 
nguồn của những cái đầu tiên”, thì 
việc đưa lý thuyết giải tích hiện đại vào 
chương trình giảng dạy cho sinh viên 
khoa toán là một trong những sự kiện 
đầu tiên đó.

Cố GS.TSKH Hoàng Hữu Đường là 
một trong những giáo sư đã hướng 
dẫn thành công các luận án tiến sĩ 
toán học đầu tiên ở Việt Nam. Trong 
số những người đã từng được thầy 
hướng dẫn viết luận án tiến sĩ hoặc 
luận văn tốt nghiệp đại học, hiện 
nay đã trở thành những chuyên gia 
giỏi như pGS. Cấn Văn Tuất, TS. 
Tôn quốc Bình, pGS.TSKH Nguyễn 
Văn Minh... Nói về những đóng góp 
trong đào tạo của cố GS. Hoàng Hữu 
Đường, GS.TS Nguyễn Thế Hoàn đã 
viết: “Là một nhà toán học nhạy cảm 
anh mạnh dạn đi tìm hiểu những vấn 
đề thời sự nhất của toán học mà anh 
biết được. Khi “nguyên lý cực đại” của 

pôntragin ra đời, anh lao vào nghiên 
cứu bài toán tối ưu và hướng dẫn một 
số sinh viên thời bấy giờ theo hướng 
nghiên cứu này. Tuy bản thân anh chỉ 
viết một công trình về điều khiển tối ưu, 
nhưng một số học trò của anh sau khi 
tốt nghiệp đại học đã đi sâu vào hướng 
nghiên cứu này và trở thành những 
chuyên gia có tên tuổi mà tiêu biểu là 
GS.TSKH. phạm Hữu Sách. Những năm 
1968-1970, Trường ĐH Tổng hợp Hà 
Nội chuyển về khu sơ tán Đông Anh. 
Khoa Toán “đóng đô” ở xã Đông Hội. 
Ở đó, mặc dù cuộc sống kham khổ, vất 

vả, nhưng anh vẫn say sưa đọc lý thuyết 
phương trình vi phân ngẫu nhiên và giảng dạy cho sinh viên năm cuối Khoa 
Toán hướng nghiên cứu mới mẻ này. Vài năm sau, anh chuyển sang nghiên 
cứu lý thuyết kỳ dị trong phương trình vi phân. Sau đó tuy anh không tiếp 
tục nghiên cứu phương trình vi phân ngẫu nhiên, nhưng dưới ảnh hưởng của 
chuyên đề anh dạy, một số học trò của anh đã tiếp tục đi sâu hướng nghiên 
cứu này và đạt được những kết quả đang kể như GS.TSKH Trần Văn Nhung với 
lý thuyết số mũ của phương trình vi phân với tham số ngẫu nhiên; pSG.TSKH 
phạm Trần Nhu với một số kết quả của điều khiển tối ưu các hệ ngẫu nhiên… 
Đối với lý thuyết kỳ dị, anh Đường cũng thu được một số kết quả và đã hướng 
dẫn hai nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ theo hướng nghiên 
cứu này là Nguyễn Văn Minh và Tôn quốc Bình”.

GS. Hoàng Hữu Đường là một người nghiên cứu sâu và rộng về phương trình vi 
phân, nhưng có lẽ bài toán mà ông quan tâm nhất và cũng đạt được nhiều kết 
quả sâu sắc nhất là bài toán về ổn định nghiệm. Để giải quyết một số trường 
hợp tới hạn trong lý thuyết ổn định, ông đã xây dựng lý thuyết vectơ đặc trưng, 
lý thuyết về hệ m - khả qui, m - chính qui.

Sau đó theo hướng nghiên cứu này, giáo sư đã hướng dẫn một số nghiên cứu 
sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ như: Đoàn Trịnh Ninh, Cấn Văn Tuất. 
Cũng cần nói thêm rằng tất cả các kết quả nghiên cứu của giáo sư là do tự tìm 
tòi, nghiên cứu ở trong nước, không hề được sự hướng dẫn của ai.

Cuộc đời giản dị và khiêm nhường; ý chí vượt khó khăn, ham học, năng động 
trong nghiên cứu khoa học của GS. Hoàng Hữu Đường vẫn luôn để lại cho các 
thế hệ sau này những kinh nghiệm quí giá. ông là tấm gương sáng về tinh thần 
lao động kiên trì, về khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu và giảng 
dạy toán học.

                                                                                          >> HƯỚNG dƯơNG

* Bài viết sử dụng tư liệu Hội thảo kỷ niệm 20 năm ngày mất của GS. Hoàng Hữu 
Đường do PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn và PGS.TS. Đặng Đình Châu cung cấp.
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