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http://www.youtube.com/watch?v=9m-

fez84y5o&feature=youtu.be  
 

Lễ Khánh Thành Nhà Máy Đúc Tiền  

Tiến Sĩ TRƯƠNG CÔNG HIẾU 

Tại Canada 

 

 
 

Tiến Sĩ Trương Công Hiếu nguyên là cựu học sinh trường Jean-

Jacques Rousseau ở Saigon, sau khi đậu Tú Tài II Ban Toán năm 

1959, Ông được học bổng sang Hoa Kỳ để theo học ngành kỹ thuật 

tại trường Đại Học New York. Ông là sinh viên đậu Thủ Khoa khi 

lấy bằng kỹ sư và theo học lấy bằng Master về Kỹ Sư Hóa Học của 

trường Đại Học New York. Năm 1964 Ông trở về Việt Nam đi dạy ở 

trường Cao Đẳng Hóa Học và trường Cán Sự Hóa Học ở Phú Thọ và 

được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng của trường nầy. Sau 3 năm là giáo 

sư ở trường Hóa Học nói trên Ông trở lại Hoa Kỳ để lấy bằng Tiến Sỉ 

Kỹ Sư vào năm 1971. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9m-fez84y5o&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9m-fez84y5o&feature=youtu.be
http://www.cdncoin.com/v/vspfiles/assets/images/201306_RCMWinnipeg/3_large.jpg
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 Giáo Sư Trương Công Hiếu và các sinh viên Trường Cao Đẳng Hóa Học Phú Thọ 1-

Feb-1966 
 

Sau 1971 Ông rời Mỹ sang định cư ở Canada đảm trách chức vụ kỹ 

sư tại nhiều công ty lớn:  

 

* / Ông là Giám Đốc Kỹ Thuật của Công Ty Groupe Victoriaville, 

Québec, Công Ty sản xuất bàn ghế lớn nhất ở Québec, Canada.  

 

*/  Ông làm Giám Đốc Sản Xuất của Công Ty Bombardier. Công Ty 

Bombardier chuyên sản xuất xe chạy trên tuyết (Snowmobile), xe 

chạy dưới đường hầm (Subway), máy bay Canadair Regional Jet 

(loại máy bay jet bay đường ngắn).  

 

*/  Năm 1978 Ông vào làm việc cho Công Ty Đánh Tiền Kim Loại 

Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Mint). Nơi đây ông được giử 

nhiều trọng trách trông coi về phần kỹ thuật đánh tiền kim loại và 

đến năm 1980 Ông được bổ nhiệm làm Giám Đốc Kỹ Thuật của 

Công Ty Đánh Tiền Kim Loại Hoàng Gia Canada.  

 

Năm 2006 Ông được đề cử làm Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Ban Khảo 

Cứu của Công Ty Đánh Tiền Hoàng Gia Canada (Royal Canadian 

Mint). 
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Royal Canadian Mint, Nhà Máy Đánh Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại, 

là Tổng Công Ty thuộc sở hữu của chính phủ Canada, được thành 

lập vào năm 1908 tại Ottawa để sản xuất tiền kim loại cho Canada và 

tinh chế vàng ròng được vận chuyển từ rất nhiều mỏ vàng ở Quebec, 

Ontario, Manitoba, phía Bắc Alberta và British Columbia.  

 

Nhà Máy Đánh Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại chuyên sản xuất tiền xu 

lưu hành và đồng phôi với cao độ dập tự động cho hơn 80 quốc gia 

trên thế giới tại cơ sở đánh tiền ở Winnipeg. Những kỹ thuật chuyên 

sản xuất những loại tiền xu lưu niệm, những loại tiền kim loại quý 

như vàng, bạc, bạch kim, palladium để đầu tư trên thế giới đều được 

sản xuất tại cơ sở lịch sử Ottawa. 

Năm 2008 Canada tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày thành lập 

Nhà Máy Đánh Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại (Royal Canadian Mint) 

để đánh dấu sự thành công của Công Ty Đúc Tiền Hoàng Gia 

Canada được nổi danh là một công ty hàng đầu của thế giới về những 

kỹ thuật và những phát minh hiện đại, những hiểu biết sâu rộng về 

khoa học và kỹ thuật đúc tiền.  

 

Trong quyển sách: "Lịch Sử 100 Năm của Nhà Máy Đánh Tiền 

Hoàng Gia Gia Nả Đại", "ROYAL CANADIAN MINT 100 

YEARS OF HISTORY" Tiến Sĩ Trương Công Hiếu đã được ghi 

nhận là người đầu tiên trên thế giới đã thay đổi hệ thống đánh tiền 

bằng những kỹ thuật dùng kim loại và thép để làm cho đồng tiền 

mỏng hơn, nhẹ hơn và không bị rỉ sét.   

  

Ngày nay những kỹ thuật hiện đại của Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia 

Nả Đại do Ông phát minh đã thay đổi tất cả tiền lưu hành hiện tại của 

nước Canada. Ông là người đầu tiên và duy nhất phát minh kỹ 

thuật in màu trên tiền kim loại lưu hành giống như in mầu trên 

giấy bạc bằng cách sử dụng tia laser để đổi màu trên tiền kim 

loai... Những phát minh mới về kỹ thuật đánh tiền của Ông hiện nay 

đã tạo nhiều ảnh hưởng về hình thức và phương cách đánh tiền kim 

loại trên thế giới như: tinh chế vàng nguyên chất 4 số 9 (.9999) làm 

tiêu chuẩn quốc tế từ năm 1982, và kỹ thuật lọc vàng 5 số 9 (.99999), 
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kỹ thuật mạ đa lớp trên thép ( kỹ thuật nầy đang được xữ dụng trong 

tiền kim loại của hơn 35 nước trên thế giới ).  

 

Ngoài ra Ông cũng là người đã phát minh kỹ thuật sản xuất tiền xu 

với hình ảnh ba chiều (hologram), và dùng kiến thức DNA trong 

tiền lưu hành và vàng để bảo mật và định tính xác thực đồng tiền 

vàng ròng của Canada lưu hành ở bất cứ nơi nào trên thế giới qua hệ 

thống vệ tinh điện thoại di động (smartphone). 

 

Tiến Sỉ Trương Công Hiếu là người có nhiều phát minh và sáng chế 

trong ngành kỹ thuật đánh tiền kim loại với hơn 10 bằng sáng chế đã 

được nhiều nước trên thế giới và Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại 

ghi nhận là quá xuất sắc.  

 

Hiện nay tiền xu ở các nước như: Canada , Singapore, New Zealand, 

Barbados , Ghana, Ethiopia , Thailand, Philippines , Venezuela, 

Panama, Albania, United Arab Emirates… cũng đang dùng những kỹ 

thuật của Ông. Chính phủ Mỹ cũng đã bình chọn kỹ thuật của Ông 

để đưa vào áp dụng trong chương trinh tuyển lựa kim loại mới cho 

ngành tiền tệ của Mỹ, do Thượng và Hạ Nghị Viện Mỹ chấp thuận 

cho phép chánh phủ Obama thay đổi tiền tệ Mỹ trong tương lai.  

  

Trong quyển sách: "Chuyện Kể Về Các Cuộc Triển Lãm Tiền Xu 

Quốc Tế", "STORY OF WORLD MONEY FAIR"  được xuất bản 

vào năm 2012, tác giả Albert M Beck, Chủ Tịch và Sáng Lập Viên 

của Hội Chợ Quốc Tế Tiền Tệ Berlin tại Đức đã viết và bình luận về 

Tiến Sĩ Trương Công Hiếu như sau:  

 

"Trong 40 năm vừa qua người mà có công lao nhiều nhất trong sự 

tiến bộ về nghành đúc tiền trên thế giới, người đã đóng góp nhiều 

nhất về những kiến thức mới về nghành đúc tiền trên thế giới chính 

là Tiến Sỉ Hieu C. Truong của Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại". 

Ông M. Beck cũng đưa thêm lời bình luận: " Tôi cho rằng ông Hieu 

C. Truong là người có công nhiều nhất đối với ngành kỹ thuật đánh 

tiền kim loại của thế giới. Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại cũng 

công nhận rằng Tiến Sỉ Trương Công Hiếu là người kỹ sư nổi tiếng 

nhất trên thế giới và là người hiểu biết nhiều nhất trong kỹ thuật đúc 



5 

 

tiền. Theo tôi ai muốn biết kỹ thuật đánh tiền sẽ đi về hướng nào 

trong tương lai thì nên hỏi ông Hiếu ". 

 

Để tiếp tục lưu danh là một Công Ty dẫn đầu thế giới về kỹ thuật đúc 

tiền và để thành công trong những lảnh vực phát triển các công nghệ 

mới hầu phục vụ ngành công nghiệp đúc tiền của thế giới và cũng để 

tôn vinh và ghi nhớ những công trạng của Tiến Sỉ Trương Công Hiếu 

đối với Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại, Royal Canadian Mint 

đã cho xây dựng một Trung Tâm Khảo Cứu Xuất Sắc và Hiện Đại 

với ngân sách 10 triệu đô la tại Winnipeg và đặt tên cho cơ sở khảo 

cứu về kỹ thuật đánh tiền vừa mới xây dựng nầy là: 

   

TRUNG TÂM KHẢO CỨU XUẤT SẮC 

 Tiến Sĩ  TRƯƠNG CÔNG HIẾU 

            Dr. HIEU C. TRUONG CENTER OF EXCELLENCE 

           Centre d' excellence Hieu C. TRUONG, Ph.D. 

       Royal Canadian Mint, Winnipeg, Manitoba, Canada  

 

Cơ sở khảo cứu nầy đã được khánh thành vào ngày 13 tháng 6 năm 

2013 cùng lúc với nhà máy mạ thứ hai được xây dựng với ngân sách 

70 triệu đôla. Tất cả những cơ sở nầy là nơi mà những kỹ thuật mới 

nhất về đúc tiền trong lảnh vực khoa học, trong lảnh vực tự động hóa 

qua máy vi tính, trong kiến thức mới nhất với điện tín vệ tinh, phát 

triển phần mềm, khoa học vật liệu trong việc quản lý tiền tệ, trong 

lảnh vực thông tin liên lạc bằng điện thoại hoán chuyển thói quen 

của người tiêu dùng ... tất cả những phát minh mới về tiền tệ của 

Tiến Sỉ Trương Công Hiếu sẽ được đưa vào áp dụng và sẽ được phát 

triển tại nơi nầy để phục vụ cho các thế hệ trong tương lai. 

 

Trung Tâm Khảo Cứu mới nầy cũng sẽ là nơi được dùng để đào tạo 

các kỹ sư, các nhà quản lý và các giám đốc của các Nhà Máy Đánh 

Tiền trên thế giới. Những người đi tu nghiệp sẽ được đưa đến Trung 

Tâm nầy để học các kỹ thuật căn bản cũng như các kỹ thuật hiện đại 

về đánh tiền, vì từ trước đến nay kỹ thuật nầy chưa từng được giảng 

dạy tại một trường đại học nào trên thế giới. Trung Tâm Khảo Cứu 

nầy cũng sẽ là nơi hội tụ của các kỹ sư, các nhà khảo cứu trên thế 
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giới tìm đến với nhau để cùng nhau hợp tác khảo cứu về môn đúc 

tiền. 
     
Ngoài việc phục vụ cho đất nước Canada, Tiến Sĩ Trương Công Hiếu 

cũng tham gia và ủng hộ các chương trình họat động của Cộng Đồng 

Việtnam tại Canada. Ông làm có vấn cho các tổ chức: Thể Thao 

Người Việt Bắc Mỹ lần thứ IX được tổ chức tại Ottawa năm 1981, 

Ủy Ban Lập Đền Kỹ Niệm của Liên Đoàn Hội Người Việt, bao gồm 

11 Hội Người Việt của các địa phương khắp nước Canada, Ủy Ban 

xây dựng Trung Tâm Văn Lang, ngân sách do chánh phủ Ontario, 

Canada tài trợ. Trung Tâm Văn Lang là một chung cư gồm 80 căn hộ 

được xây dựng lên để nâng đở, trợ giúp cho những bô lão người Việt 

và những hộ gia đình có nguồn lợi tức thấp có được nơi ổn định cho 

đời sống. Ông cũng cộng tác với Hội Phật Giáo Người Việt xây dựng 

lên Chùa Từ Ân với kiến trúc thuần túy của một ngôi chùa Việt Nam 

tại thủ đô Ottawa. 
  

 
   

  
 
 
 
 
--Email  
 

Wow, I felt so pumped up already, thank you Mỹ Xuân. 
Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nghe nhắc tới Ts Hiếu, có lẽ vì lãnh vực hoạt động của ông 
quá chuyên nghiệp và không được công chúng biết tới nhiều, googled up cũng chỉ có vài 
entries liên quan tới ông, dẫu sao cũng là 1 trong những nhân tài của VN thành công ở hải 
ngoại. 
Nhìn vào tiểu sử của ông tôi thấy có 1 điểm nổi bật là ông được chính phủ VNCH đưa đi 
sang Mỹ học tiến sĩ vào năm 1971 rồi định cư ở Canada, đây là 1 thời kỳ rất đặc biệt vì 
trong những năm đó có rất nhiều các sinh viên ưu tú các viên chức cao cấp của CP các nhà 
khoa học bác sĩ kỹ sư đầu ngành của miền Nam VN được đưa đi Mỹ du học hàng loạt qua 
những chương trình đào tạo dài hạn hay ngắn hạn trong 1 thoả thuận Mỹ-Việt nhằm đào 
tạo 1 lớp nhân tài cho VN chuẩn bị cho thời hậu chiến (Nguyễn Thái Bình là 1 trong những 
người này), đây cũng là thời kỳ mà phong trào phản chiến đang bùng phát dữ dội ở Hoa Kỳ 
đặc biệt là trong tầng lớp sinh viên các trường đại học Mỹ. Có khá nhiều du sinh VN trong 
thời kỳ này hoặc do bản thân đã có sẵn khuynh hướng thiên tả hoặc do bị ảnh hưởng bới 
phong trào phản chiến hoặc do những lý do cá nhân tế nhị không muốn trở về phục vụ tổ 
quốc nên đã công khai bày tỏ khuynh hướng chính trị của mình rồi bỏ chạy qua Canada xin 
“tị nạn chính trị”, trùng hợp là trong thời kỳ này ở Canada đảng Tự Do (Liberal Party) dang 
cầm quyền dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Pierre Trudeau nổi tiếng chống Mỹ và chống sự 
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can thiệp vào VN của Mỹ nên Canada đã mở rông của đón nhận những political refugees 
này và trọng dụng họ. 
Bản thân tôi có quen hoặc biết nhiều người như vậy ở Toronto và Montréal, phần lớn họ 
giờ đây đã nhìn ra sự nhầm lẫn của mình và quay trở lại giúp đỡ hay phục vụ rất tích cực 
cho những đồng bào tị nạn chính trị thứ thiệt sau này, nhưng không thấy ai công khai bày 
tỏ sự hối tiếc cho những hành động đó, for obvious reason!  
Tôi không biết nhiều về bản thân Ts Hiếu cũng như những hoàn cảnh và lý do nào đã đưa 
ông sang Canada, trên đây chỉ là những ghi nhận về 1 thời kỳ “rất đặc biệt” trong mối quan 
hệ Việt-Mỹ-Canada và cộng đồng người Việt ở Canada. 
  
Nam 
Từ một email 
 

 

Reflections on the Royal Canadian Mint's New Winnipeg Facilities 

Last Updated: 05/02/2014  

 

 
 
By Steven Bromberg 
President of Canadian Coin & Currency  

I have just returned from the Royal Canadian Mint in Winnipeg, Manitoba, where I was an invited guest for the 
June 13, 2013 official opening of a major addition to the Mint's facilities. Although I am personally more 
interested in the collector coins produced in Ottawa than the circulation coins produced in Winnipeg, I have to 
say that I was extremely impressed with what I saw.  

http://www.cdncoin.com/v/vspfiles/assets/images/201306_RCMWinnipeg/1_large.jpg


8 

 

 

The new facility is a 70,000 square foot expansion of the Mint's plating facility, and has been named the Hieu C. 
Truong Centre of Excellence for Research and Development. Dr. Truong has been a Royal Canadian Mint 
inventor and innovator for 35 years, with a reputation at the Mint and in minting technology circles that has 
become legendary. Truong is credited with developing the process for increasing the purity of the Mint's bullion 
and collector coins, for developing holographic and laser imaging technology, and for developing the Mint's 
multi-ply plating technology now being used for production of Canadian and other world circulation issues. He is 
also the leader and mentor of a new and often youthful group of scientists and engineers who are seeking to 
keep the Mint at the leading edge of minting technology.  

For me, the significance of the new plating facility is about the direction the Mint is heading for the future. The 
new facility leaves no doubt that the Mint is truly committed to its own mission statement that it strives to be "the 
best mint in the world". Profits from several highly successful years have been reinvested on a large scale into 
all segments of the Mint's business by developing technology, building infrastructure, and increasing capacity to 
supply a growing demand for bullion coins, collector issues, and coins used for circulation.  

The largest part of the new facility is the actual production area. At one end of the plant, rough steel blanks 
enter the process. At the other end, finished blanks emerge ready for striking into new coins. 

T 

hese high tech coins will be composed of a steel core plated with a layer of nickel, then a layer of copper, then a 
third layer of nickel. The result is a durable low cost coin with a unique electromagnetic signature which is 
extremely difficult to counterfeit. During my visit, the blanks traveling through the process were destined to 

emerge from the adjacent original minting facility as Canadian quarters. 

http://www.cdncoin.com/v/vspfiles/assets/images/201306_RCMWinnipeg/2_large.jpg
http://www.cdncoin.com/v/vspfiles/assets/images/201306_RCMWinnipeg/3_large.jpg
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My first impression of the new plant was that it seemed surreal. Unlike most big factories or tradition mint 
facilities, the huge room was daylight bright and spotlessly clean. Conveyors moved large quantities of coin 
blanks through the production process, but where were the people making it all work? A few operators stood by 
several stations, but their job appeared to be more to witness the computerized automation than to actually 
touch or move a product. Conveyors with massive loads of blanks seemed to know on their own just where to 
go and what to do next.  

Even quality control was completely automated, with three high definition camera scans of every blank, and the 
rare reject being kicked out with a pressurized blast of air. I was told that at full capacity, a contingent of just 10 
mint employees was able to keep a steady flow of newly plated coin blanks flowing at a rate that could total over 

three BILLION pieces per year.   

After seeing the production area, we were given a tour of what I would consider the brains behind the 
production. This included a “New Technology Applications Laboratory” an “Analytical and Physical Testing 
Laboratory”, and a “Security Features Advancements Laboratory”. The facilities even included a “Laboratory-
Scale Plating Line” to test new plating technologies. Although it wasn’t installed yet, we were told that a new 
electron microscope was on order and being added to the analytical equipment. These labs and the people 
working in them left no doubt as to the Mint’s ongoing commitment to innovate and continue to advance the 
2500 year old art of minting coins.  

The tour ended with a display of some of the Mint’s newest high tech and innovative collector coins. High relief 
ten kilo silver and gold coins, coloured, holographic, lenticular and glow-in-the-dark coins shared the display 
space with classic frosted proof collector issues. As I admired the coins that have been produced in the past 
year and reflected on the Mint’s obvious commitment to research and development, I was left with a great 
feeling of anticipation of things to come.  
Tags: RCM, Royal Canadian Mint, Winnipeg, Facility, Facilities, Manitoba, Opening, The Mint, Collector, Coins, 

Collector Coins, Planting, Hieu C. Truong Centre of Excellence for Research and Development, Hieu C. 
Truong, Hieu Truong, Production 
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