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"Gia đình tôi gốc người Bắc Ninh. Định cư và lập nghiệp tại Huế kể từ năm 1928. Do đó tôi sinh tại 

đây năm 1932. Theo học Trường Quốc Học Khải Định và đậu Tú Tài II năm 1952. Cũng trong năm 

này, tôi được học bổng của Quốc Trưởng Bảo Đại để du học Kỹ Sư Điện tại trường đại học 

Wisconsin thuộc Madison, Wisconsin ở Hoa Kỳ. Nơi đây, tôi đã liên tục tốt nghiệp các văn bằng: 

Bachelor of Science, Electrical Engineering năm 1956, Master of Science, Electrical Engineering 

năm 1957 đồng thời làm Phụ Tá Giảng Huấn cho nhiều lớp Kỹ Thuật điện học kể từ 1957 đến 1959.  

Trong thời gian du học, tôi lập gia đình với Nguyễn Trâm Anh tại Chicago năm 1956 và sinh cháu 

gái đầu lòng tại Madison, Wisconsin năm 1957.  

Năm 1959, để đáp ứng lời mời của Nguyên Tử Lực Cuộc Việt Nam, tôi hồi hương về cộng tác xây 

dựng Trung Tâm Nguyên Tử Đà Lạt.  

Năm 1960, xuất ngoại tham dự khóa đào tạo Chuyên Gia Kỹ Thuật Lò Phản Ứng hạch Tâm tại Oak 

Ridge, Tennessee.  

Năm 1961, xuất ngoại tham dự chương trình khảo sát và thực tập tại nhiều lò phản ứng năng lượng 

hạch tâm ở Pháp.  

Năm 1962 lên Đà Lạt tham dự công tác xây cất và trang bị Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử. 

Trung Tâm này bắt đầu hoạt động kể từ năm 1963.  

Năm 1964, tôi được Giáo Sư Trần Long mời cộng tác và giảng dạy môn "Toán Kinh Thương" cho 

sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh từ Khóa 1 đến Khóa 8. Ngoài ra tôi còn có dịp dạy môn Vật Lý 

Hạch Tâm cho sinh viên Khoa Học và lớp Nghệ Thuật Phiên Dịch Anh-Việt, Việt-Anh cho sinh 

viên Văn Khoa cũng thuộc Viện Đại Học Đà Lạt.  

Năm 1970, khi Giáo Sư Trần Long về Sài Gòn đảm nhiệm chức vụ Tổng Quản Lý Hội Đại Học Đà 

Lạt, và năm 1971, khi Giáo Sư Phó Bá Long nhận chức Khoa Trưởng Trường CTKD, tôi đều được 

cả hai vị Khoa Trưởng tín nhiệm và đề cử giữ chức vụ Phó Khoa Trưởng Trường CTKD. Chức vụ 

này tôi giữ đến năm 1973 thì trao lại cho Giáo Sư Tạ Tất Thắng để đảm nhận chức vụ mới là Giám 

Đốc Sinh Viên Vụ do Linh Mục Viện Trưởng Lê Văn Lý bổ nhiệm. Ở chức vụ mới này, tôi đã có 

dịp cộng tác mật thiết với các anh chị em sinh viên trong ban Kịch Thụ Nhân, các ban nhạc, cũng 

như các hội đoàn sinh viên sắc tộc, thể thao, v.v.  

Môn học do tôi phụ trách liên tục từ Khóa 1 đến Khóa Chót là môn Toán Kinh Thương như: tiền 

lãi, lãi đơn, lãi kép, các niên khoản, xác suất và ứng dụng trong các ngành bảo hiểm, v.v. Thú thực 

trong chương trình học về ngành Kỹ Sư Điện Học của tôi ở Hoa Kỳ, tôi có bao giờ được đặc biệt 

học về môn Toán Kinh Thương đâu! Tới khi được Giáo Sư Khoa Trưởng giao cho phụ trách môn 

học này - trong khóa đầu tiên - tôi cũng phải học như các bạn sinh viên. Tôi phải học trước một, hai 

chương. lại phải soạn bài sang tiếng Việt. Đánh máy lên stencil để in bài phát cho sinh viên. Phải 

làm trước tất cả các bài tập và chuẩn bị để trình bày đề tài trong giảng đường trước mấy trăm sinh 

viên. Và những khi hệ thống âm thanh trong giảng đường bị trở ngại kỹ thuật cũng vất vả lắm! 

Nhưng nhờ môn học thật hấp dẫn nên kể từ Khóa 2 trở đi, đề tài đã nắm vững. Cộng thêm tài liệu 

giáo khoa được Ban Ấn Loát phụ trách in trước để phát cho sinh viên nên công việc giảng dạy môn 

Toán Kinh Thương đã trở thành một niềm thích thú đối với tôi. Tôi tin rằng các bạn sinh viên cũng 

cảm nhận được điều này và đã dành cho môn học rất nhiều cố gắng. Những cố gắng đó chắc chắn 

đã được đền đáp xứng đáng khi các bạn thực sự nhập cuộc hoạt động trong các lãnh vực kinh Tế, 

Tài Chánh, Địa Ốc, Bảo Hiểm, v.v. tại Hoa Kỳ.  



Cuối tháng 3, 1975 gia đình tôi bỏ Đà Lạt chạy về Sài Gòn, tá túc tại nhà bà con. Cuối tháng 4, 

1975, tôi được một người bạn Hoa Kỳ rất thân đưa vào phi trường di tản bằng phi cơ sang Hoa Kỳ. 

tạm trú ba tháng tại nhà người em ở San José. Từ tháng 8, 1975 chúng tôi xuống định cư ở vùng 

Los Angeles và làm việc Kỹ Sư cho Công Ty Bechtel Power - chuyên họa kiểu xây cất và trang bị 

các nhà máy phát điện hạch tâm ở Hoa Kỳ và ngoại quốc. Đáng kể nhất là tại San Onofre, Arizona, 

Vogtle và tại Korea. Sau hơn 11 năm làm việc tại Công Ty Bechtel, cuối năm 1986 tôi về hưu thôi 

làm Kỹ Sư.  

Đầu năm 1987, tôi làm chủ một Tiểu Thương đại diện cho Western Union chuyển tiền đi khắp nơi 

trong mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ và đi khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Thật ra gần 90% số 

chuyển ngân do Văn phòng tôi phụ trách là đi Mexico. Người Mễ sang Mỹ làm lao động, thường 

xuyên chuyển tiền về cho thân nhân ở Mễ rất nhiều, vì tinh thần gia đình họ mạnh không kém người 

Việt.  Hoạt động kinh doanh này thấm thoất đã gần chín năm và học hỏi thêm được rất nhiều về 

máy điện toán vì hệ thống chuyển tiền của Western Union đi khắp thế giới trong giây phút hoàn 

toàn thực hiện bằng máy điện toán và hệ thống điện toán viễn thông. Đồng thời qua sự giao thương 

với người Mễ, tôi đã học thêm được một ngoại ngữ quan trọng là tiếng Y Pha Nho, một sinh ngữ 

gần với tiếng Pháp nên cũng dễ học. Tóm lại, làm chủ một Tiểu Thương, nếu vượt qua được những 

thử thách, áp lực và lầm lẫn của một, hai năm đầu để tồn tại và phát triển thì sẽ đạt đến giai đoạn 

vững mạnh rất thích thú. Chắc chắn sẽ thích thú hơn là đi làm công ba cọc ba đồng cho một công ty 

dù là lớn hay nhỏ."  

______________________________________________________________________________ 

(1) Tự thuật, Giáo Sư Ngô Đình Long, Đặc San Kỷ Niệm 30 năm, Khóa 1 CTKD, 1999, p. 53 
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