
(BàI vIết nhân DịP gIÁo sư hoàng tụy nhận gIảI thưởng caRathEoDoRy)

gs.tsKh tRần văn nhung

nhiều tài liệu trong nước và quốc 
tế đã viết, đã vinh danh giáo sư 
hoàng tụy. giáo sư là cháu nội 

của cụ hoàng văn Bảng, em trai của 
tổng đốc thành hà nội hoàng Diệu. sau 
45 năm được biết gs. hoàng tụy, với tư 
cách là một học trò từ thời phổ thông 
chuyên toán, tôi muốn nói khái quát về 
ông như sau: giáo sư hoàng tụy là một 
nhà toán học xuất sắc, nổi tiếng thế giới, 
một nhà sư phạm mẫu mực, người có 
nhiều ý tưởng ở tầm chiến lược trên quan 
điểm hệ thống về sáng tạo toán học, về 
chấn hưng khoa giáo và trên cả là xây 
dựng và phát triển đất nước.

Mặc dù đã có nhiều bài viết về gs. hoàng 
tụy, nhưng tôi thấy vẫn còn ít bài viết về 
ông trước khi ông nổi tiếng, tức là khi ông 
còn làm chủ nhiệm Khoa toán, trường 

Đại học tổng hợp hà nội, trước khi cái 
tên tuy’s cut (lát cắt tụy) trở thành quen 
thuộc trong giới toán học trên thế giới và 
trước khi ông chủ trì một nhóm nghiên 
cứu tư vấn gồm những nhà khoa học, 
giáo dục và văn hóa nổi tiếng và giàu 
tâm huyết với đất nước, để đưa ra những 
kiến nghị phát triển giáo dục nước nhà. 
vì thế, trong bài viết này, chúng tôi muốn 
bổ sung thêm vào phần "còn ít bài viết" 
đó, muốn ôn lại những kỉ niệm sâu đậm 
không thể nào quên về gs. hoàng tụy, 
người thầy mẫu mực từ những năm học 
phổ thông chuyên toán ao (1965-1967) 
trên khu sơ tán thái nguyên của trường 
Đại học tổng hợp hà nội. (ao là tên viết 
tắt bí mật của lớp chuyên toán khóa I 
chúng tôi trong những năm chiến tranh 
chống Mỹ, khi đi sơ tán. a1, a2, ... chỉ các 

lớp toán năm thứ nhất, thứ hai... B là vật 
lý, c là hóa học...) 

tôi viết bài này để chúc mừng gs. hoàng 
tụy khi ông là người đầu tiên trên thế 
giới vừa được trao tặng giải thưởng 
constantin caratheodory và để chúc 
mừng Khoa toán - cơ - tin, trường 
ĐhKhtn, ĐhQghn, tròn 55 tuổi (1956-
2011), mà gs. hoàng tụy là chủ nhiệm 
khoa thứ hai (có người nói là chủ nhiệm 
khoa đầu tiên). 11 chủ nhiệm khoa từ 
ngày được thành lập đến nay là các giáo 
sư: lê văn thiêm, hoàng tụy, Phan văn 
hạp, hoàng hữu như, trần văn nhung, 
nguyễn Duy tiến, Phạm trọng Quát, 
Đặng huy Ruận, Phạm Kỳ anh, nguyễn 
hữu Dư và vũ hoàng linh. Điều rất thú 
vị là ngay trong bài viết này, theo góc độ 
chuyên môn, chúng tôi trích dẫn tên của 

thầy tôI - gIÁo sư hoàng tụy

gIÁo Dục
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6 trong số 11 người nói trên. 

 những Kỉ nIệM Khó Quên

gs. hoàng tụy được tôn vinh ở trong và 
ngoài nước, đã được trao giải thưởng hồ 
chí Minh đợt đầu (năm 1996) về khoa 
học công nghệ, cùng với gs. tạ Quang 
Bửu, gs. lê văn thiêm, gs. nguyễn văn 
hiệu,…, nhận giải thưởng Phan chu 
trinh (năm 2010) và là người đầu tiên 
trên thế giới vừa được hiệp hội Quốc tế về 
tối ưu toàn cục trao giải thưởng cao quý 
mang tên nhà toán học xuất sắc người 
hy lạp constantin caratheodory (1873-
1950), do những đóng góp tiên phong và 
nền tảng trong lĩnh vực này. là tác giả của 
170 công trình khoa học được công bố 
trên các tạp chí toán học nổi tiếng trên 
thế giới, gs. hoàng tụy được thừa nhận 
là “cha đẻ” của lý thuyết tối ưu toàn cục 
(global optimization), trong đó có khái 
niệm quan trọng “tuy’s cut” (lát cắt tụy) 
mang tên ông. 

Khi gs. hoàng tụy đã trở thành nhà toán 
học việt nam nổi tiếng trên thế giới thì 
ngày càng có nhiều bài viết về ông ở trong 
nước và nước ngoài. trong một số bài viết 
của mình, tác giả hàm châu, một chuyên 
gia viết về các nhà khoa học việt nam 
thành đạt, và nhiều người khác thường 
nhắc đến hai nhà toán học việt nam 
tiêu biểu, nổi tiếng thế giới, một già một 
trẻ, đó là gs. hoàng tụy và gs. ngô Bảo 
châu, người đầu tiên của thế giới thứ ba 
được trao giải thưởng Fields cao quý nhất 
về toán học trên thế giới. Đáng chú ý là cả 
hai nhà toán học xuất sắc và tiêu biểu này 
đều “xuất phát” từ trường Đại học tổng 
hợp hà nội. gs. ngô Bảo châu nguyên 
là học sinh Khối chuyên toán khóa 22 
của trường, là người việt nam đầu tiên 
hai lần giành huy chương vàng olympic 
toán quốc tế (1988, 1989) đã sang Pháp 
rồi Mỹ học tập, nghiên cứu rồi đạt đến 
“tột đỉnh vinh quang” (theo lời gs.vs. 
nguyễn văn hiệu) như ngày hôm nay. 
gs. hà huy Khoái cũng đã có những bài 
viết hay về gs. lê văn thiêm, gs. hoàng 
tụy và gs. Fredric Phạm trên tạp chí tia 
sáng. gs. nguyễn Duy tiến đã có bài khá 

độc đáo về gs. ngô Bảo châu trong cuốn 
sách của mình mới được nXB giáo dục in 
năm 2010, về gs. hoàng hữu như trên 
thông tin toán học của hội toán học số 
tháng 3/2011 và cũng sắp hoàn thành bài 
viết về gs. hoàng tụy. 

ngay từ những năm 1963-1964, khi còn 
đang học lớp 8 lớp 9 ở quê, tôi đã được 
biết đến tên thầy hoàng tụy và thầy lê hải 
châu qua các sách giáo khoa toán phổ 
thông, tên các nhà toán học tạ Quang 
Bửu, lê văn thiêm, hoàng tụy, nguyễn 
cảnh toàn, Phan Đình Diệu, hoàng Xuân 
sính, hoàng chúng (em trai thầy hoàng 
tụy), ..., qua Báo toán học và tuổi trẻ. tôi 
còn nhớ những cuốn sách giáo khoa phổ 
thông môn toán ngày ấy rất mỏng, rất cơ 
bản, súc tích và chắt lọc, nhưng vẫn cung 
cấp cho chúng tôi đủ những kiến thức cần 
thiết. vì sao không cần nhiều nhưng vẫn 
đủ? vì các tác giả là những nhà toán học 
và sư phạm uyên thâm, là những thầy giáo 
đã trực tiếp dậy toán ở bậc phổ thông và 
đại học, đã thực sự nghiên cứu toán học 

và sư phạm, đã tham khảo những sách 
giáo khoa chuẩn mực của các nước có 
nền sư phạm chuẩn mực và tiên tiến trên 
thế giới như nga, Pháp, ... có thể hiểu 
rằng để viết sách giáo khoa chuẩn mực 
cần phải có những bậc thầy chuẩn mực. 
chuẩn mực ở đây được hiểu theo nghĩa 
có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết với 
thực hành, giữa sơ cấp với cao cấp, giữa 
truyền thống với hiện đại, giữa quốc gia 
với quốc tế. chúng tôi rất mừng khi thấy 
rằng hiện nay khi đổi mới chương trình và 
sách giáo khoa phổ thông, Bộ giáo dục 
và Đào tạo, viện Khoa học giáo dục việt 
nam, nhà Xuất bản giáo dục việt nam 
và các tác giả đã dày công nghiên cứu và 
tham khảo có chọn lọc các chương trình, 
sách giáo khoa phổ thông của nước ta từ 
trước đến nay và của các nước tiên tiến 
trên thế giới, theo đúng phương châm 
giáo dục của Đảng ta là ”cơ bản, hiện đại 
và việt nam”. 

năm 1965, thầy hoàng tụy đã dạy cho 
lớp 9 chuyên toán ao khóa I của chúng tôi 

gIÁo Dục

>> nguyên Phó chủ tịch nước 
nguyễn thị Bình trao tặng 

giải thưởng Phan châu trinh             
cho gs. hoàng tụy
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những khái niệm đầu tiên về lôgic toán, 
toán học hữu hạn và lý thuyết đồ thị. Mặc 
dù thầy dậy cho chúng tôi không nhiều, 
vì với cương vị chủ nhiệm khoa thầy rất 
bận, nhưng ấn tượng về những bài giảng 
của thầy trong tôi vẫn còn rất sâu đậm 
cho đến tận ngày nay, sau gần nửa thế 
kỉ. trong phòng học sơ sài thời sơ tán, cái 
bảng đen rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cả 
buổi học thầy viết trên đó mà không cần 
xóa bảng. Đúng là thầy có nghệ thuật sử 
dụng và trình bày trên bảng một cách tối 
ưu! Đôi mắt sáng của thầy luôn hướng về 
phía học trò khi nêu vấn đề, khi đặt câu 
hỏi, khi gợi ý và khi khuyến khích, động 
viên chúng tôi. thầy chú ý dậy học trò 
hiểu được xuất xứ, bản chất và các mối 
liên quan của vấn đề. cách dạy của thầy 
độc đáo và cuốn hút, không sa vào các 
công thức và kỹ thuật, để tránh cho học 
trò “thấy cây mà không thấy rừng”. Mỗi 
khi cần viết lên bảng thì thầy lại viết rất 
nắn nót, cẩn thận, rõ ràng, ví dụ chữ cái 
c, t, …, còn có cả đuôi bên trái. nhiều 
đồng nghiệp cũng nhất trí với tôi rằng 
gs. hoàng tụy là một trong những nhà 
toán học và nhà sư phạm xuất sắc, thể 
hiện qua nghiên cứu khoa học, giảng dạy, 
diễn thuyết, viết sách và trong các đề xuất, 
chủ trương cải cách và phát triển nền toán 
học, khoa học và giáo dục nước nhà.

là một học sinh nhà quê mới ra tỉnh, lần 
đầu tiên khi được nghe những bài giảng 
toán của các thầy hoàng tụy, Phan Đức 
chính, hoàng hữu Đường, nguyễn thừa 
hợp, lê Minh Khanh, nguyễn Duy tiến, 
Đặng hữu Đạo, vừa trẻ vừa giỏi vừa tràn 

đầy nhiệt huyết, tôi có cảm giác như mình 
đang được bố mẹ cho ra phố xem “trò ảo 
thuật” vậy. Đã thế trong môi trường mới 
của lớp chuyên toán đầu tiên có nhiều 
bạn giỏi cả toán và tiếng nga đến từ 
nhiều tỉnh thành trên miền Bắc, như bạn 
hoàng văn Kiếm, Đỗ thanh sơn, nguyễn 
Đình Bạn, nguyễn nam hồng, nguyễn 
lam sơn, nguyễn viết chính, Phan trịnh 
hải, nguyễn văn Xoa, nguyễn hữu Dung, 
cao công tường,… càng khiến tôi bị 
“ngợp” . Đến nay mặc dù những kiến 
thức cụ thể thu được từ bài giảng của các 
thầy có thể đã bị quên mất nhiều, nhưng 
ấn tượng, ký ức về trình độ, tài năng, tâm 
huyết và lòng yêu nghề của các bậc thầy 
vẫn còn đọng lại mãi trong suốt cuộc đời 
chúng tôi như một chất men say. Đúng 
như William a. Warrd đã nói: "người 
thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy 
giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng 
biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách 
truyền cảm hứng." 

vào một ngày cuối thu đầu đông năm 
1967, khi bắt đầu vào học lớp toán năm 
thứ nhất của Khoa toán, trường Đại học 
tổng hợp hà nội, ở khu sơ tán tại tỉnh 
thái nguyên, chúng tôi được đón gs. 
chủ nhiệm khoa hoàng tụy đến thăm 
và nói chuyện để khai giảng khóa học. 
tất cả chúng tôi đã bị cuốn hút bởi câu 
chuyện hấp dẫn ông kể. có lúc ông nói 
vui: “Khi tôi nói tiếng anh ở nước ngoài 
người ta lại khen tôi giỏi tiếng Pháp.” ông 
đã cho chúng tôi biết nền toán học nga 
đồ sộ sau này cũng được bắt đầu, phát 
triển và rẽ nhánh từ trường phái ban đầu 

về lý thuyết hàm biến thực của n.n. luzin 
(1883-1950). càng ngày khi ngẫm lại câu 
chuyện của thầy tụy tôi càng thấy trong 
hơn nửa thế kỉ vừa qua, nền toán học Xô 
viết đã có ảnh hưởng to lớn, tích cực đến 
nền toán học việt nam và hình như quá 
trình xây dựng, phát triển và phân nhánh 
của toán học nước nhà cũng theo một 
lộ trình gần tương tự như ở nước nga. 
nhiều chuyên ngành toán học và các giáo 
sư hàng đầu cũng đã được sinh ra từ giải 
tích, từ việc ứng dụng trực tiếp hoặc gián 
tiếp giải tích, nhất là giải tích hiện đại, vào 
các lĩnh vực khác, như tối ưu hóa, giải tích 
số, toán ứng dụng, xác suất-thống kê, 
tô-pô, lý thuyết số, mật mã, đại số trừu 
tượng, hóa học, sinh học, vật lý, thiên 
văn,…

năm 1984, khi tôi đang học tập và nghiên 
cứu khoa học tại trường Đại học tổng 
hợp Bremen (chlB Đức), thì gs. hoàng 
tụy được gs. D. hinrichsen mời đến làm 
việc và báo cáo trong seminar về kết quả 
nghiên cứu bài toán tối ưu của ông. Mặc 
dù đã nhiều lần được nghe gs. hoàng 
tụy giảng bài hoặc báo cáo seminar, hội 
nghị, nhưng đó là lần đầu tiên tôi được 
nghe ông giảng bài ở nước ngoài. tôi đã 
được chứng kiến các bạn quốc tế tham 
dự hôm đó rất thán phục nội dung toán 
học và tính sư phạm cao trong bài giảng 
của ông. gs. hoàng hữu Đường cũng đã 
được gs. l. arnlod mời đến báo cáo khoa 
học tại trường này về số mũ lyapunov. 
sau hai báo cáo của hai ông hoàng, 
hoàng tụy và hoàng hữu Đường, các 
bạn Đức cho rằng các giáo sư toán học 

gIÁo Dục

>> Phó thủ tướng chính phủ nguyễn Xuân Phúc đến chúc 
mừng giáo sư hoàng tụy nhân dịp gs. hoàng tụy nhận giải 
thưởng “constantin caratheodory Prize” - giải thưởng danh 
giá mang tên nhà toán học lừng danh người Đức (gốc hy lạp).
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việt nam đều là nhà sư phạm giỏi, đều 
viết bảng rất đẹp! Một số giáo sư khác 
như nguyễn thế hoàn, vũ Quốc Phóng, 
nguyễn hữu việt hưng, nguyễn Khoa 
sơn (avh), nguyễn Đình công (avh), hồ 
sĩ Đàm,… cũng đã từng đến làm việc và 
báo cáo khoa học tại đây.

 nhà Khoa học có tư Duy chIến 
lược và hệ thống

về lịch sử hình thành của Khối chuyên 
toán ao, sau này tôi được nghe một số 
thầy, trong đó có gs. nguyễn Duy tiến, 
kể lại rằng: ý tưởng đầu tiên về việc mở 
lớp chuyên toán ao ở việt nam thuộc 
về gs. hoàng tụy, nguyên là chủ nhiệm 
khoa toán, trường Đhth hà nội, có 
tham khảo cách làm của các nhà toán 
học Xô viết vĩ đại như a. n. Kolmogorov, 
P. s. alexandrov, I. M. gelfand,… tôi 

cho rằng gs. hoàng tụy còn tham khảo 
cả kinh nghiệm của hungary, một nước 
nhỏ nhưng rất mạnh về toán, khi lập ra 
lớp toán năng khiếu đầu tiên. Đề xuất của 
gs. hoàng tụy được sự ủng hộ mạnh mẽ 
của gs. lê văn thiêm, Phó hiệu trưởng, 
người anh cả của nền toán học việt nam 
hiện đại; của gs. ngụy như Kon tum, 
hiệu trưởng; của gs. tạ Quang Bửu, Bộ 
trưởng Bộ Đh và thcn và của thủ tướng 
Phạm văn Đồng, người mà khi còn sống 
luôn luôn quan tâm đến giáo dục, đặc 
biệt là việc đào tạo học sinh giỏi. lúc đầu, 
được gọi là “lớp toán đặc biệt”, sau được 
đổi thành tên khiêm tốn hơn là “lớp toán 
dự bị” rồi “lớp chuyên toán”. 

tác giả hàm châu kể lại rằng chính gs. 
hoàng tụy cũng là một trong số những 
nhà toán học đầu tiên của ta đã tham 

khảo kinh nghiệm và nhờ sự giúp đỡ của 
liên Xô, chDc Đức và một số nước Xhcn 
anh em, để phân tích, cân nhắc, đề xuất 
và cuối cùng năm 1974 việt nam đã cử 
đoàn gồm 5 học sinh giỏi đầu tiên đi dự 
thi olympic toán quốc tế (IMo 1974) tại 
chDc Đức và ngay lần đầu tiên đó hoàng 
lê Minh đã giành huy chương vàng, vũ 
Đình hòa huy chương bạc, Đặng hoàng 
trung và tạ hồng Quảng huy chương 
đồng và nguyễn Quốc thắng thiếu 1 
điểm thì được huy chương đồng. lê tuấn 
hoa, năm đó cũng đã được vào “short 
list” của đội tuyển để luyện thi, chuẩn bị, 
nhưng cuối cùng chưa được đi dự thi, vì 
năm đầu tiên cả đoàn chỉ có 5 học sinh, 
chứ không phải 8 như sau này, mà anh 
hoa đứng thứ 6. nay gs. tsKh. lê tuấn 
hoa đã trở thành chủ tịch hội toán học 
việt nam và giám đốc Điều hành viện 
nghiên cứu cao cấp về toán. anh kể lại 
rằng: gs. Bộ trưởng tạ Quang Bửu cũng 
rất quan tâm, ủng hộ và hàng tuần ông 
đều đến thăm thầy và trò ở cơ sở số 9 phố 
hai Bà trưng xem việc chuẩn bị đội tuyển 
đầu tiên ra sao.

có lẽ gs. hoàng tụy và gs. Phan Đình 
Diệu là hai trong số các nhà toán học việt 
nam đầu tiên nhận thấy tầm quan trọng 
của lý thuyết hệ thống và muốn ứng 
dụng lý thuyết đó vào khoa học, giáo dục, 
quản lý, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. có 
phải vì thế chăng, khi nghiên cứu và bàn 
bạc về bất cứ lĩnh vực nào, nhất là giáo 
dục, gs. hoàng tụy cũng luôn khuyến 
cáo phải xem trọng tính hệ thống của nó. 
Bản thân lĩnh vực mà cả đời ông quan 
tâm, nghiên cứu là lý thuyết tối ưu toàn 
cục cũng mang tính hệ thống sâu sắc. 
như chúng ta đều biết, những vấn đề 
toàn cục và hệ thống, không chỉ trong 
toán học, khoa học mà trong mọi lĩnh 
vực như kinh tế, xã hội,… bao giờ cũng 
khó khăn, phức tạp và quan trọng hơn 
nhiều so với những vấn đề địa phương, 
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cục bộ. vì thấy lý thuyết hệ thống quan 
trọng như vậy cho nên tôi đã cố tìm hiểu 
xem ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm 
này, lý thuyết này. cuối cùng, theo thông 
tin mà tôi nhận được từ gs. nguyễn Khoa 
sơn (nguyên Phó chủ tịch viện Kh-cn 
việt nam), gs. Phạm Kỳ anh (nguyên 
chủ nhiệm Khoa toán-cơ-tin, trường 
ĐhKhtn, ĐhQghn) và qua tài liệu tham 
khảo, thì người đầu tiên vào năm 1961 
đã đặt nền móng cho lý thuyết hệ thống 
toán học là M. D. Mesarovic, dựa trên ý 
tưởng từ năm 1950 của von Bertalanffy, 
norbert Wiener, John von neumann về lý 
thuyết hệ thống tổng quát. R. E. Kálmán, 
người Mỹ gốc hungary, trong bài báo 
đăng trên sIaM J. v. 1, n. 1, năm 1963, đã 
đưa ra các khái niệm ban đầu và nêu một 
số bài toán đặt nền móng cho lý thuyết 
hệ thống hiện đại. ở việt nam, năm 1983 
gs. hoàng tụy đã cùng gs. nguyễn Khoa 
sơn xây dựng và điều hành trung tâm 
phân tích hệ thống tại viện nghiên cứu 
quản lý kinh tế trung ương. 

tiếp tục tìm hiểu thêm, chúng tôi được 
biết có lẽ nhà bác học người scotland tên 
là Patrick geddes (1854-1932) là người 
đầu tiên trên thế giới đã nêu ra ý tưởng 
về "hệ thống". như vậy, phải mất hơn 
nửa thế kỉ sau đó lý thuyết hệ thống toán 
học và điều khiển học mới ra đời. geddes 

không phải là nhà toán học mà là nhà 
nghiên cứu về sinh học, môi trường, quy 
hoạch đô thị, xã hội học, giáo dục học, 
... và nổi tiếng nhất về những ý tưởng 
cấp tiến trong quy hoạch đô thị và giáo 
dục. ngay từ đầu thế kỉ trước, geddes đã 
khuyến cáo loài người khi công nghiệp 
hóa, khi đô thị hóa, phải luôn chú ý giữ 
gìn môi sinh, môi trường, phải luôn có cái 
nhìn hệ thống để quy hoạch tổng thể. 
lời khuyến cáo đơn giản nhất, ngắn gọn 
nhất, nhưng cũng tổng hợp nhất của ông 
là: “suy nghĩ phải toàn diện, hành động 
phải cụ thể” (“think globally, act locally.”) 
gần đây, liên hợp quốc cũng đã dùng 
câu này làm khẩu hiệu hành động cho cả 
loài người khi bước sang thế kỉ XXI, không 
chỉ trong việc bảo vệ môi trường, khắc 
phục hậu quả của biến đổi khí hậu, mà 
trong cả việc giải quyết các xung đột sắc 
tộc, tôn giáo, quyền lợi, chính trị, chống 
khủng bố,... tóm lại, đây không chỉ là 
khẩu hiệu mà còn là nguyên tắc suy nghĩ 
và hành động của cả loài người khi bước 
sang thế kỉ mới này.

việc trăn trở để có được một chiến lược 
và kế hoạch phát triển toán học việt 
nam đã được bắt đầu khá sớm. từ cuối 
những năm 60 của thế kỉ trước, gs. 
hoàng tụy đã cùng các nhà toán học tiền 
bối khác như gs. tạ Quang Bửu, gs. lê 

văn thiêm, gs. nguyễn cảnh toàn, gs. 
Phan Đình Diệu,… xây dựng chiến lược 
phát triển toán học việt nam cho giai 
đoạn 1970-1990. nhờ đó, chỉ trong vòng 
10 đến 20 năm, toán học việt nam đã 
có những tiến bộ đáng kể và một số lĩnh 
vực đã vươn lên và có uy tín cao trên thế 
giới. Để tiếp nối và hiện đại hóa, sau hơn 
hai năm chuẩn bị, gần đây chương trình 
trọng điểm quốc gia phát triển toán học 
giai đoạn 2010 đến 2020 và viện nghiên 
cứu cao cấp về toán, do gs. ngô Bảo 
châu và gs. lê tuấn hoa đứng đầu, đã 
được chính phủ phê duyệt. trong suốt 
quá trình đó, ban soạn thảo đã nhận 
được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của 
gs. nguyễn thiện nhân, Phó thủ tướng 
chính phủ, gs. Phạm vũ luận, Bộ trưởng 
Bộ gD-Đt, …

ngày hôm nay, chúng tôi đã được cùng đi 
với đồng chí nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên 
Bộ chính trị, Phó thủ tướng chính phủ, 
thay mặt chính phủ, và gs. Bùi văn ga, 
thứ trưởng Bộ gD-Đt, đến nhà riêng để 
chúc mừng gs. hoàng tụy, nhân dịp gs 
được trao giải thưởng cao quý constantin 
caratheodory. chúng tôi kính chúc thầy 
khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến nhiều hơn 
nữa cho toán học, khoa học, giáo dục và 
phát triển đất nước.
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