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Một khoa học gia người Việt lọt vào danh 
sách 100 nhân tài đương thời của thế giới 

Tiến Sĩ Võ Đình Tuấn 
  
 

 
Tiến SĨ Võ Đình Tuấn 

 

Nhờ vào những thành quả nghiên cứu xuất chúng, ông Võ Đình Tuấn, tiến sĩ 
vật lý gốc Việt vừa được Công ty Tưvấn Toàn cầu Creator Synectics chọn là 
một trong số 100 thiên tài đương thời thế giới. 
Ngoài cương vị là Viện trưởng Viện Fitzpatrick thuộc Đại học Duke , North 
Carolina ( Hoa Kỳ), ông Tuấn còn là thành viên Hàn lâm viện Hóa học Hoa kỳ, 
biên tập viên và cố vấn của nhiều tạp chí quốc tế chuyên ngành. 
Năm 17 tuổi ông Tuấn rời Việt Nam sang Thụy Sĩ du học và lấy bằng cử nhân 
vật lý (1971) rồi sau đó bằng tiến sĩ Sinh Vật lý Hoá học tại Viện Federal 
Institute of Technology (1975). Ông sang định cư tại Hoa kỳ vào năm 1975.  
 
Ông Tuấn nhận bằng phát minh đầu tiên vào năm 1987 khi sáng chế ra loại 
thẻ (badge) nhỏ và dễ sản xuất , có thể gắn lên áo của công nhân khi họ làm 
việc trong những môi trường hoá chất độc hại. Sau giờ làm việc các thẻ này 
sẽ đươc một máy scan quang học đọc và ghi lại thông sốcủa các hóa chất 
độc hại mà công nhân có thể nhiễm phải trong quá trình làm việc trong ngày.  
Trong lãnh vực y khoa, ông Tuấn đã phát minh những hệ thống tương tự để 
dò tìm các DNA bị tổn thương, bệnh tiểu đường và bệnh ung thư. Tất cả các 
hệ thống trên đều dựa vào hiện tượng phát quang đồng bộ(synchronous 
luminescence-SL) Điểm đặc biệt là qua tay ông, phương pháp phát quang 
đồng bộ đã trở thành thực dụng vì các dữ kiện đươc ghi lại, trưng bày và đọc 
nhờ vào hệ thống scan quang học (dùng laser và quang học sợi ) nên sức 
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khoẻ con người có thể đươc theo dõi không cần đến các thủ thuật y khoa như 
sinh thiết (biopsy) 
Năm 2003, ông Tuấn đã là một trong bốn nhà khoa học Mỹ gốc Á được Cơ 
quan Thương hiệu và Phát minh Hoa kỳ (US Patent and Trademark 
Organisation-USSPTO) vinh danh.Theo Cơ quan này, các phát minh của ông 
Tuấn đã góp phần làm cho Hoa kỳ trở thành một trong những nước có nền 
khoa học kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới. 
Sau gần 30 năm hoạt động khoa học, đến nay ông Tuấn đã có hơn 30 bằng 
phát minh và sáng chế trong nhiều lãnh vực khác nhau như môi trường, sinh 
học và y học. Ngoài ra, ông Tuấn cònđoạt 5 giải thưởng Nghiên cứu và Phát 
triển (R &D)vào các năm 19811987,1992, 1994 và 1996 và là tác giả của hơn 
300 công trình được phổ biến trên nhiều tạp chí khoa học.  
 
Tuy là một khoa học gia nổi tiếng, ông Tuấn rất khiêm nhường khi cho rằng 
“các nghiên cứu của ông chỉ nhằm mục đích góp phần làm giảm bớt những 
đau đớn của con người”, và theo ông cái khó nhấtđối với các bệnh nan y như 
ung thư hay AIDS chính là làm sao phát hiện ra những căn bệnh ấy. 
Nhà khoa học tài ba này hiện đang tiếp tụcđeo đuổi mục đích cải tiến công 
nghệ sản xuất máy móc y khoa hiện đại, có kích thước nhỏ và giá thành thấp 
nhằm góp phần nâng cao hiệu năng của chẩn đoán và điều trị . 
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Võ Đình Tuấn 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Võ Đình Tuấn 

 

Võ Đình Tuấn (người bên trái ngoài cùng, tóc đen, đeo kính). Ảnh của 

Cục Phòng thủ Tên lửa, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. 

Sinh 
11 tháng 4, 1948 

Nha Trang, Việt Nam 

Nơi cư trú Hoa Kỳ 

Quốc tịch Hoa Kỳ 

Ngành Vật lý học, Hóa học, Sinh học 

Nơi công tác 
Đại học Duke 

Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge 

Học trường 
Trường Bách khoa liên bang Lausanne 

Viện Kỹ thuật liên bang Zurich 

Nổi tiếng vì Các thành tựu trong quang học  

Võ Đình Tuấn (sinh 11 tháng 4, 1948) là một nhà khoa học, nhà sáng chế người Mỹ gốc Việt đã 

có 32 bằng phát minh và sáng chế trong các lĩnh vực môi trường, sinh học và y học tại Mỹ[2]. Ông 

được Creators Synectics, một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu, đánh giá xếp hạng 43/100 

trong danh sách "100 thiên tài đương thời thế giới"[3][4], và được cơ quan Cơ quan Phát minh và 

http://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Duke
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B2ng_th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_Qu%E1%BB%91c_gia_Oak_Ridge&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Zurich
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_4
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_khoa_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_s%C3%A1ng_ch%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BB%B9_g%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ng_ch%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-TTO-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-TTO-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n_v%C3%A0_c%E1%BB%99ng_s%E1%BB%B1.PNG
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Thương hiệu Hoa Kỳ công nhận là một trong 4 nhà khoa học gốc châu Á - Thái Bình Dương có 

phát minh lớn cho nước Mỹ nhân dịp tháng của người gốc châu Á - Thái Bình Dương[5]. 

Mục lục 

  

 1 Thời trẻ 

 2 Sự nghiệp khoa học 

 3 Thành tựu 

 4 Vinh dự 

 5 Nghiên cứu 

o 5.1 Xuất phẩm 

o 5.2 Sách 

 6 Phát minh 

 7 Chú thích 

 8 Liên kết ngoài 

 Thời trẻ 

Ông sinh ở Nha Trang, Việt Nam[1][6] và, giống như nhiều nhà phát minh khác, bắt đầu tự làm các 

đồ chơi cho mình khi còn nhỏ. Dưới sự khuyến khích của cha, ông đi theo con đường học tập để 

trở thành một nhà khoa học[7]. 

Năm 17 tuổi, ông du học tại Thụy Sĩ[6] và tốt nghiệp Cử nhân vật lý năm 1971 tại Trường Bách 

khoa liên bang Lausanne[8]. Vào thời gian này, các cuộc biểu tình của sinh viên (hay được gọi là 

"cách mạng sinh viên") diễn ra mạnh mẽ ở Châu Âu[9] đã tác động mạnh đến ông, tạo cho ông sự 

hứng thú trong các lĩnh vực có liên quan đến sự sống[7]. Ông tiếp tục học và đến năm 1975 ông 

lấy được bằng Tiến sĩ Lý Hóa Sinh tại Viện Kỹ thuật liên bang Zurich[8]. Sau sự kiện 30 tháng 4 

năm 1975, ông sang Hoa Kỳ định cư. 

 Sự nghiệp khoa học 

Năm 1977, ông gia nhập Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) tại Oak Ridge, 

Tennessee như là một khoa học gia đồng sự[10], và sau cùng là một khoa học gia chính (corporate 

fellow), một trong những vinh dự lớn nhất dành cho một khoa học gia tại ORNL, vào năm 

1994[10] đồng thời được nhận danh hiệu Nhà phát minh (Inventor)[6]. Nhờ những thành tựu của 

mình trong lĩnh vực quan sinh học thời gian này, ông trở thành biên tập viên cho Tạp chí Quang 

Sinh học (Journal of Biomedical Optics)[11]. Ông tiếp tục làm việc và đến năm 2003, ông trở 

thành Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý Sinh Quang tử Nâng cao (Center for Advanced 

Biomedical Photonics) của (ORNL). 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Th.E1.BB.9Di_tr.E1.BA.BB
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#S.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p_khoa_h.E1.BB.8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Th.C3.A0nh_t.E1.BB.B1u
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Vinh_d.E1.BB.B1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Xu.E1.BA.A5t_ph.E1.BA.A9m
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#S.C3.A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Ph.C3.A1t_minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-about-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-ornl-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%AD_nh%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/1971
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-khoahoc-7
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-history-8
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-ornl-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Zurich
http://vi.wikipedia.org/wiki/Zurich
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_30_th%C3%A1ng_4_n%C4%83m_1975
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_30_th%C3%A1ng_4_n%C4%83m_1975
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oak_Ridge,_Tennessee&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oak_Ridge,_Tennessee&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-duke-9
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-duke-9
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-about-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-ornl2-10
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Cùng một thời gian ông còn giữ rất nhiều chức vụ ở nhiều đại học[10], biên tập viên cho nhiều tạp 

chí khoa học chuyên đề về quang học-sinh học và chủ tịch của nhiều tổ chức khoa học khác 

nhau[12]. 

Năm 2006, ông trở thành giám đốc Viện Quang Tử Fitzpatrick của Đại học Duke[13]. 

 Thành tựu 

Phát minh đầu tiên của Võ Đình Tuấn (1987) là một loại băng rất nhỏ và dễ sản xuất hàng loạt, 

dùng để gắn vào áo của công nhân khi họ làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao, 

nhằm ghi lại các thông số của loại chất độc hại mà họ bị mắc phải trong quá trình lao động. Sau 

buổi lao động miếng băng dán này sẽ được quét qua kính quang học, nó chỉ cần 11 giây để báo 

cho biết ngay công nhân mang nó bị ngộ độc ở mức độ nào và chữa chạy ngay mà không cần 

phải đưa vào bệnh viện để tốn thêm thời gian lấy máu, nước tiểu để xét nghiệm[6][8]. Trong lĩnh 

vực y tế, ông phát minh các hệ thống dò tìm các ADN bị thương tổn, tiểu đường và ung thư. Tất 

cả các phát minh của ông đều dựa vào phương pháp "Tia sáng đồng hành" (synchronous 

luminesence) mà ông đã nghiên cứu trước đó: bởi vì các dữ liệu về sức khỏe được ghi lại, được 

đọc qua tia lazer và sợi quang học: sức khỏe của bệnh nhân sẽ có thể được kiểm tra không cần 

các biện pháp y tế kinh điển như là lấy mẫu xét nghiệm[6], và được ghi nhận là có thể làm thay 

đổi hoàn toàn quy trình chẩn bệnh ung thư trước kia[14]. 

Các phát minh này đem về cho ông mười bằng sáng chế, tất cả đã được mua lại bởi nhiều công ty 

y tế và môi trường, được sử dụng bởi nhiều tổ chức nghiên cứu như là Viện Ung thư Quốc gia 

Hoa Kỳ và rất nhiều bệnh viện tại Hoa Kỳ[6]. 

Ông tiếp tục nghiên cứu, và vào năm 1992, ông phát minh một hệ thống lưu trữ quang học 

(SERODS) dùng trong các bộ nhớ máy tính, cơ sở dữ liệu y tế và cả NASA cũng dùng hệ thống 

này cho vệ tinh nhân tạo của mình. Trong năm 1994, ông đạt một thành công rất lớn trong việc 

chế tạo một hệ thống phát hiện ung thư bằng quang học[6]. Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và tới nay 

đã giữ 32 bằng sáng chế trong nhiều lĩnh vực khác nhau[2] và một loạt các nghiên cứu khác. Gần 

đây nhất, ông được bầu chọn làm thành viên của Viện Kỹ thuật Y tế và Sinh học Hoa Kỳ[7]. 

 Vinh dự 

Ông có khá nhiều giải thưởng, đây là các giải thưởng đáng chú ý nhất là: ông đã đoạt năm giải 

thưởng nghiên cứu & phát triển (R&D) vào các năm 1981, 1987, 1992, 1994 và 1996[8]. 

Gần đây nhất, để ghi nhận những ảnh hưởng của các phát minh của ông, cơ quan Cơ quan Phát 

minh và Thương hiệu Hoa Kỳ công nhận là một trong 4 nhà khoa học gốc châu Á - Thái Bình 

Dương có phát minh lớn cho nước Mỹ nhân dịp tháng của người gốc châu Á - Thái Bình 

Dương[5] và ông có tên trong danh sách "100 thiên tài đương thời thế giới" qua bầu chọn của 

công ty Creators Synectics[3][4]. 

 Nghiên cứu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_%C4%90%C3%ACnh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-duke-9
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 Vo-Dinh T., Editor, Protein Nanotechnology, Humana Press, New York, (in press). 
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4,999,810 (1991). 
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Trichloroethoplene and Related Volatile Organochloride Compounds," US Patent 

5,525,520 (1996). 

 T. Vo-Dinh and P. Viallet, "Biosensor and Chemical Sensors Probes for Calcium and 

Other Metal Ions," US Patent 5,496,522 (1996). 
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 T. Vo-Dinh, "Advanced Synchronous Luminescence System for Medical Diagnostics," 

US Patent 5,599,717 (1997). 
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US Patent 5,721,102 (1998). 
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US Patent 5,814,516 (1998). 
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ultrasonic detection for diagnostics,” US Patent 6,212,421 (2001). 
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diagnostic and drug screening,” US Patent 6,219,137 (2001). 

 T. Vo-Dinh and A. Sadana, “Fractal Analysis of Time Varying Data,” US Patent 

6,422,998 (2002). 

 T. Vo-Dinh, N. Erickson, and A.L. Wintenberg, “Integrated Circuit Biochip 

Microsystem” US Patent 6,448,064 B1 (2002) 

 T. Vo-Dinh “SERODS Optical Data Storage with Parallel Signal Transfer", US Patent 

6,583,397 (2003). 

 T. Vo-Dinh “SERODS Optical Data Storage with Parallel Signal Transfer", US Patent 

6,614,730 (2003). 

 T. Vo-Dinh “Multifunctional and Multispectral Biosensor and Methods of Use”, US 

Patent 6,743,581 (2004). 

 T. Vo-Dinh and M .Hajaligol “Monitoring of Vapor Phase Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons”, US Patent 6,744,503 (2004). 
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Diagnostics", US Patent 7,103,402 (2006). 
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