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Lời giới thiệu 
 

 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Long An giàu truyền thống 

yêu nước và đấu tranh cách mạng, sớm được học tập, tiếp thụ tinh hoa văn hóa 
phương Tây, bằng tinh thần yêu nước nhiệt thành, trí tuệ, tài năng, phẩm chất 
đạo đức cách mạng cao đẹp, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành “một nhà 
trí thức yêu nước vĩ đại”, là người “tiêu biểu cho lòng yêu nước nồng nàn và 

dũng cảm của trí thức miền Nam”. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhà lãnh 
đạo có uy tín, sống giản dị, chính trực, khiêm tốn, một tấm gương sáng về đạo 
đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.   

Trong suốt chặng đường gần 50 năm hoạt động cách mạng, 47 năm tuổi 

Ðảng, bất chấp mọi gian khổ, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã cống hiến trọn đời mình 
cho lý tưởng độc lập dân tộc, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cuộc đời, sự nghiệp của Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ gắn bó, một lòng một dạ tận trung với nước, tận hiếu với dân. 
Từ một trí thức có địa vị xã hội dưới chế độ thực dân, luật sư đã từ bỏ mọi 

quyền lợi và bổng lộc, chấp nhận gian khổ, hy sinh, để dấn thân vào con đường 
đấu tranh cách mạng, rồi trở thành một người cộng sản, một nhà lãnh đạo xuất 
sắc của phong trào quần chúng. Dù ở mọi cương vị công tác, nhưng Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ đều thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất của người chiến sỹ 

cách mạng, được đồng bào, đồng chí yêu mến, tin cậy, được bạn bè quốc tế nể 
trọng. 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 
10/7/2020), tưởng nhớ những đóng góp to lớn của luật sư đối với sự nghiệp cách 

mạng, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng 
cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn 
Thông tin Khoa học chuyên đề: Nguyễn Hữu Thọ - Nhà trí thức yêu nước vĩ đại. 
        Trân trọng giới thiệu!                                            

                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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TRỌN ĐỜI GẮN BÓ VỚI CÁCH MẠNG, VỚI ĐẢNG, VỚI DÂN 
 

 Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là nhà trí thức giàu tâm huyết, yêu nước nhiệt 
thành; một lãnh đạo tài năng, đạo đức trong sáng. Cả cuộc đời, ông tận trung 
với nước, tận hiếu với dân. 
 Từ người yêu nước đến chiến sỹ cộng sản 
 Sinh ra trong một gia đình công chức ở Bến Lức, Long An, năm 1921 chàng 
thiếu niên Nguyễn Hữu Thọ từ giã quê hƣơng, một mình lên tàu vƣợt đại dƣơng 
sang Pháp du học. Sau 11 năm đèn sách xứ ngƣời, năm 1932 ông tốt nghiệp cử 
nhân luật loại ƣu và trở về quê mở văn phòng hành nghề luật sƣ ở Mỹ Tho, Vĩnh 
Long, Cần Thơ, Sài Gòn - Chợ Lớn.  
 Thời gian sống ở nƣớc Pháp hoa lệ, ông vẫn luôn hƣớng về đất nƣớc, lòng  
trăn trở khôn nguôi: “Quê hƣơng còn nghèo, đồng bào còn khổ, phải ráng học giỏi 
rồi đem hiểu biết làm điều gì có ích cho nƣớc, lợi cho dân”. Dù đƣợc đào tạo ở 
“chính quốc”, thông thạo lịch sử, văn hóa Pháp, có văn bằng cấp cao, Chính phủ 
Pháp sẵn sàng ƣu đãi cho địa vị xã hội xứng đáng, cuộc sống giàu sang, nhƣng ông 
đã khƣớc từ. 
 Với ông “Khoa học không có tổ quốc, nhƣng nhà khoa học phải có một tổ 
quốc”. Ông luận giải rằng: “Ai cũng có một quê hƣơng để yêu, một đất nƣớc để bảo 
vệ và xây dựng, một dân tộc để phụng sự. Nhà trí thức không thể nghĩ khác, làm 
khác”. Và suốt cuộc đời mình, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã sống, suy nghĩ, hành 
động đúng nhƣ vậy. 
 Trực tiếp chứng kiến sự đàn áp dã man của thực dân Pháp trong cuộc khởi 
nghĩa Nam kỳ năm 1940 và những phiên tòa do Pháp dựng lên để buộc tội những 
chiến sỹ khởi nghĩa, ông khâm phục lý tƣởng cao cả, tinh thần bất khuất của những 
ngƣời cộng sản. Tình yêu đất nƣớc, lòng xót thƣơng đồng bào đã nhen nhóm và 
từng bƣớc đƣa ông đến với cách mạng, với lý tƣởng cộng sản.  
 Ông tích cực tham gia phong trào thanh niên, sinh viên, trí thức đấu tranh đòi 
dân sinh, dân chủ; liên lạc và tham gia các hoạt động yêu nƣớc; đứng về phía nhân 
dân, dùng kiến thức và sự hiểu biết của mình để bênh vực lẽ phải, bảo vệ công lý 
cho những ngƣời dân vô tội. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã thổi luồng tƣ tƣởng 
mới lạ vào tâm trí ông. Sau này ông từng nói: “Sự kiện lịch sử trọng đại đó đã làm 
thay đổi cả lối sống, nếp nghĩ của tôi”. Ông từ bỏ chức tƣớc, danh vọng, quyền lợi, 
bổng lộc, dấn thân chấp nhận gian khổ, hy sinh, gắn bó với cách mạng nhƣ một lẽ 
tự nhiên. Năm 1948 ông tham gia Mặt trận Liên Việt và ngày 16/10/1949, tại Sài 
Gòn, Ban Trí vận Thành ủy đã kết nạp nhà trí thức yêu nƣớc Nguyễn Hữu Thọ vào 
Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. Ông cảm thấy may mắn, hạnh phúc và luôn thầm cảm 
ơn Đảng, Bác Hồ đã hƣớng cuộc đời ông sang trang mới - lý tƣởng cách mạng cao 
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đẹp, giúp ích đƣợc nhiều hơn cho nƣớc, cho dân. 
 Trọn cuộc đời vì nước, vì dân 
 Hoài bão lớn nhất mà ông phấn đấu, theo đuổi là đấu tranh cho hòa bình, 
thống nhất đất nƣớc, thực hiện quyền dân chủ, công bằng để mọi ngƣời dân đƣợc 
hƣởng thành quả cách mạng xứng đáng nhất. Hoài bão đó giúp ông giữ vững khí 
tiết của ngƣời cộng sản, bền gan vƣợt qua 10 năm bị tù đày ở Khám Lớn (Sài Gòn), 
Lai Châu, Sơn Tây, Hải Phòng, Phú Yên; vƣợt qua 13 năm sống, làm việc ở R 
(chiến khu) đầy gian khổ, khó khăn, ác liệt... 
 Khi trở thành một trí thức cách mạng, ông hòa nhập vào cuộc đấu tranh với 
tƣ cách của một đảng viên hoạt động bí mật, có trách nhiệm lãnh đạo phong trào. 
Chí khí cách mạng, sự thông minh là tố chất quan trọng tạo nên một Nguyễn Hữu 
Thọ bất khuất, kiên cƣờng, luôn giƣơng cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc.  
 Tháng 2/1962, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Đại hội lần 
thứ nhất, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng giải 
phóng miền Nam Việt Nam. Tại Đại hội lần thứ hai (3/1964), ông đƣợc bầu làm 
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam; đến ngày 6/6/1969 tại Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam ông đƣợc cử 
giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời. Tên tuổi, sự 
nghiệp, công lao của ông gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận và 
cuộc đấu tranh kiên cƣờng, anh dũng, đầy hy sinh, gian khổ của đồng bào, chiến sỹ 
miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc. 
 Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nƣớc thống nhất, với phẩm chất, tài năng 
và uy tín cao, ông lần lƣợt đƣợc giao nhiều trọng trách: Phó Chủ tịch nƣớc, Quyền 
Chủ tịch nƣớc (từ tháng 4/1976), Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nƣớc (từ tháng 7/1981), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (từ tháng 11/1988), Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam (từ tháng 8/1994). 50 năm hoạt động cách mạng, 47 năm 
tuổi Đảng, dù trên bất cứ cƣơng vị gì đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đều thể hiện bản 
lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của ngƣời chiến sỹ cách mạng, cống hiến hết sức lực, trí tuệ 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao.  
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ là nhà lãnh đạo có uy tín, sống giản dị, chính trực, 
khiêm tốn, một tấm gƣơng sáng về lòng yêu nƣớc và đạo đức cách mạng cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tƣ. Cuộc đời, sự nghiệp của ông gắn bó, tận trung, tận hiếu 
với Đảng, với dân. Ông “là một trí thức yêu nƣớc vĩ đại, đã hy sinh cả cuộc đời để 
phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn ngƣời con 
Việt Nam anh hùng ấy”, nhƣ Tổng Bí thƣ Nguyễn Văn Linh đánh giá. 
 

                            Nguyễn Quang Phi 
                                              (baobariavungtau.com.vn - Ngày 9/7/2020)  
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NHÀ LÃNH ĐẠO SUỐT ĐỜI PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN 
 

 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ là ngƣời tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết toàn 
dân tộc, là một nhà lãnh đạo tài năng, tấm gƣơng sáng về đạo đức “cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tƣ”, một trí thức cả đời hy sinh vì nghĩa lớn, không khuất phục 
trƣớc cƣờng quyền, không sa ngã trƣớc tiền tài, danh vọng. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ bí danh là Ba Nghĩa, sinh ngày 10/7/1910 trong 
một gia đình công chức trung lƣu tại làng Long Phú, tổng Long Hƣng Hạ, quận 
Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An). 
 Luật sư được đào tạo bài bản tại Pháp 
 Năm 1921, ông đƣợc gia đình cho sang Pháp du học. Sau 7 năm học tại 
Trƣờng Trung học Mignet, ông đƣợc nhận vào học khoa Luật, Trƣờng Đại học Luật 
khoa và Văn khoa Aixen Provence. Ngày 5/9/1932, ông tốt nghiệp cử nhân luật với 
tấm bằng hạng ƣu. Tháng 5/1933, ông rời nƣớc Pháp trở về quê hƣơng, làm luật sƣ 
tập sự, rồi trở thành luật sƣ chính thức. Từ năm 1939, ông thành lập văn phòng luật 
sƣ riêng ở Mỹ Tho, sau đó ở Vĩnh Long, Cần Thơ, rồi Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 Trực tiếp chứng kiến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sự đàn áp dã 
man của thực dân Pháp, cùng những phiên tòa do thực dân Pháp dựng lên để buộc 
tội các cán bộ, chiến sỹ khởi nghĩa, luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ cảm phục tinh thần bất 
khuất vì lý tƣởng cao cả của các chiến sỹ cộng sản, xót thƣơng đồng bào, thấy rõ 
bản chất đen tối, tàn bạo của chính quyền thực dân. Con đƣờng đƣa Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ đến với cách mạng bắt đầu từ đó. 
 Sau khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ thƣờng 
xuyên giữ mối liên lạc và bí mật tham gia các hoạt động yêu nƣớc của giới trí thức. 
 Nhận lời mời của Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ, luật sƣ ra thăm 
chiến khu Đồng Tháp Mƣời, đƣợc gặp gỡ những ngƣời kháng chiến và chứng kiến 
sự hy sinh anh dũng của họ. Sự kiện này đã làm thay đổi căn bản nhận thức của luật 
sƣ, thôi thúc ông quyết dấn thân theo con đƣờng cách mạng. 
 Mặc dù rất muốn đƣợc chiến đấu ở bƣng biền, nhƣng Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ đã chấp hành sự phân công của tổ chức là hoạt động công khai giữa Sài Gòn. 
Năm 1947, đồng chí từ Vĩnh Long lên Sài Gòn mở văn phòng luật sƣ và hoạt động 
trong Ban Trí vận Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1948, ông lên chiến khu hoạt 
động theo lời mời của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, với mong muốn đƣợc trực tiếp 
chiến đấu ở bƣng biền. Song với ý thức chấp hành kỷ luật cao, ông đã trở lại Sài 
Gòn hoạt động công khai theo sự phân công của tổ chức. 
 Lấy tòa án làm chiến trƣờng, với tài hùng biện xuất chúng và am hiểu sâu sắc 
luật pháp nƣớc Pháp cũng nhƣ luật pháp xứ thuộc địa, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã 



 

  
    

Nguyễn Hữu Thọ - Nhà trí thức yêu nước vĩ đại 
     
` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 08/2020 
 

4 

biện hộ thành công cho nhiều đồng bào, đồng chí của mình chẳng may sa vào tay 
giặc; đồng thời, tố cáo trƣớc dƣ luận trong nƣớc và thế giới cuộc chiến tranh xâm 
lƣợc dã man cũng nhƣ chế độ cai trị thuộc địa tàn bạo của thực dân Pháp. 
 Năm 1949, đƣợc bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, đánh dấu 
một mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà trí thức yêu nƣớc 
Nguyễn Hữu Thọ. Năm 1950, đồng chí đƣợc tổ chức phân công tham gia lãnh đạo 
cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Đây là cuộc biểu tình chống 
Mỹ đầu tiên ở nƣớc ta. Những ngƣời biểu tình giƣơng cao cờ đỏ sao vàng, đốt xe 
Mỹ, xé cờ Mỹ. Khí thế đấu tranh sôi sục của cả nửa triệu dân thành phố đã buộc 2 
tàu chiến của Mỹ rút khỏi cảng Sài Gòn, ra khỏi miền Nam Việt Nam. 
 Lo sợ trƣớc ảnh hƣởng to lớn của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đối với nhân sỹ, 
trí thức và nhân dân Sài Gòn - Gia Định nói riêng, Nam Bộ nói chung, thực dân 
Pháp đã bắt và đày đồng chí ra Bắc, quản thúc tại bản Giẳng, huyện Mƣờng Tè, tỉnh 
Lai Châu; sau đó, khi Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng Tây Bắc, đồng chí bị 
chúng đƣa về giam tại Sơn Tây. Trƣớc phong trào đấu tranh mạnh mẽ của đoàn luật 
sƣ và các nhân sỹ, trí thức có tên tuổi ở Sài Gòn - Gia Định, tháng 11/1952 đồng chí 
đƣợc trả tự do và trở về Sài Gòn, mở lại văn phòng luật sƣ và tiếp tục chiến đấu với 
kẻ thù ngay tại sào huyệt của chúng… 
 Tháng 2/1962, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam mở Đại hội 
lần thứ nhất. Tại đại hội, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc bầu làm Chủ tịch Ủy ban 
Trung ƣơng giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu đầy 
gian khổ, hy sinh của đồng bào và chiến sỹ miền Nam. Đến tháng 3/1964, Đại hội 
lần thứ hai Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam bầu đồng chí làm Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam. 
 Học trò giỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 Mặc dù chƣa một lần đƣợc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhƣng Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ luôn khẳng định điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời 
mình là đƣợc đi theo con đƣờng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Chính đạo đức, lý 
tƣởng cao đẹp, cuộc đời vì nƣớc, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ánh sáng và 
động lực thu phục luật sƣ đến với cách mạng và dẫn dắt luật sƣ trong suốt cuộc đời 
hoạt động của mình. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ xứng đáng là một học trò giỏi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Sự ân tình, thủy chung, trong sáng của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ còn thể hiện 
ở tình cảm đối với đồng bào, đồng chí, bạn bè và những ngƣời đã từng gặp gỡ, cộng 
tác với mình. Khi tuổi đã cao, đồng chí vẫn trở lại thăm bà con ở miền núi Củng 
Sơn (tỉnh Phú Yên), bản Giẳng (huyện Mƣờng Tè, tỉnh Lai Châu)…, nơi đã cƣu 
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mang, bảo vệ đồng chí trong thời gian bị địch giam cầm, quản thúc. 
 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, họp tháng 11/1988, với uy tín, đức 
độ, tài năng của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ, Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí làm 
Chủ tịch Mặt trận, song đồng chí từ chối, cho rằng “tuổi đã cao, sức yếu”. Tổng Bí 
thƣ Nguyễn Văn Linh đã 2 lần trực tiếp gặp gỡ, thuyết phục nhƣng đồng chí vẫn 
khƣớc từ. 
 Trƣớc tình hình đó, Đại hội trù bị giới thiệu Luật sƣ Phan Anh thay thế. Các 
đoàn đại biểu miền Nam xin lùi thời gian bàn nhân sự để tiếp tục vận động, thuyết 
phục đồng chí. Chiều đó, đại biểu 14 đoàn miền Tây Nam Bộ đến gặp, nêu rõ 
nguyện vọng; đồng thời là yêu cầu của đồng bào miền Nam muốn đồng chí tiếp tục 
giƣơng cao ngọn cờ đại đoàn kết. Đồng chí đã phát biểu: “Đảng giao tôi có thể từ 
chối vì tuổi cao, sức yếu. Song dân giao thì tôi phải làm”. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc đại hội bầu làm Chủ tịch và Luật sƣ Phan 
Anh đƣợc bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất. Diễn văn bế mạc đại hội, Chủ tịch 
Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh ý sau: “Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Nhƣng 
cũng mới thành công trong hội trƣờng. Nhân dân đòi hỏi chúng ta đồng tâm, hiệp 
lực, thống nhất hành động để biến những thành công trong hội trƣờng thành hiện 
thực trong cuộc sống. Với lòng mong muốn đó, tôi tuyên bố bế mạc đại hội ở hội 
trƣờng này và khai mạc đại hội hành động trong cuộc sống”. 
 Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ là dịp để chúng ta ôn 
lại, tƣởng nhớ, biết ơn và quan trọng hơn là học tập, noi theo tấm gƣơng của một trí 
thức lớn, một chiến sỹ cộng sản kiên định, một nhà lãnh đạo suốt đời phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. Với hơn 80 tuổi đời, 50 năm hoạt động cách mạng, 47 tuổi 
Đảng, cuộc đời và sự nghiệp của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gƣơng sáng 
về tinh thần yêu nƣớc thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cƣờng vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 
 Từ một trí thức có địa vị xã hội dƣới chế độ thực dân, luật sƣ đã từ bỏ mọi lợi 
quyền và bổng lộc, chấp nhận gian khổ, hy sinh để dấn thân vào con đƣờng đấu 
tranh cách mạng, rồi trở thành một ngƣời cộng sản, một nhà lãnh đạo xuất sắc của 
phong trào quần chúng. Ở mọi cƣơng vị công tác, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh, trí 
tuệ và phẩm chất của ngƣời chiến sỹ cách mạng, đƣợc đồng bào, đồng chí yêu mến, 
tin cậy, đƣợc bạn bè quốc tế nể trọng. 
                                                                                                 Hồng Lê 
                                                                                 (baoapbac.vn - Ngày 10/7/2020) 
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NGUYỄN HỮU THỌ - MỘT NHÂN CÁCH CAO ĐẸP 
 

 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
sinh ra trên vùng đất Long An - quê 
hương của những anh hùng, hào 
kiệt. Phẩm chất, đạo đức, tài năng 
của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
tạo nên ở ông một nhân cách cao 
đẹp, đáng kính. 
 Tấm gương một trí thức yêu 
nước nhiệt thành 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (bí 
danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910. 
Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật hạng 
ƣu tại Pháp, với tài năng và trí tuệ 
vƣợt trội, đồng chí đƣợc nhiều nơi 
mời làm việc. Thế nhƣng ông không 
đi theo con đƣờng công danh phú quý 
cho bản thân, với mong muốn đem 
kiến thức giúp dân, giúp nƣớc, nhà trí 
thức Nguyễn Hữu Thọ đã trở về Tổ 
quốc, hoạt động luật sƣ và trở nên nổi 
tiếng khắp Nam Kỳ. 
 Cách mạng tháng Tám 1945 
thành công, nƣớc Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra đời, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ trở thành một trí thức yêu nƣớc 
ủng hộ chính quyền cách mạng. Sau 
khi thực dân Pháp trắng trợn gây hấn 
ở Sài Gòn âm mƣu quay trở lại xâm 
lƣợc nƣớc ta một lần nữa, hƣởng ứng 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ tham gia kháng 
chiến bằng nhiều hình thức. Kể từ đây, 
mọi hoạt động, cống hiến không mệt 
mỏi của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đều 

gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của Đảng và dân tộc ta. 
 Bằng tinh thần yêu nƣớc nhiệt 
thành, trí tuệ, tài năng, phẩm chất đạo 
đức cách mạng cao đẹp, Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành “một 
nhà trí thức yêu nƣớc vĩ đại”, là ngƣời 
“tiêu biểu cho lòng yêu nƣớc nồng nàn 
và dũng cảm của trí thức miền Nam”. 
Ngay từ những ngày đầu tham gia 
cách mạng, hoạt động hợp pháp trong 
Ban Trí vận của thành phố Sài Gòn - 
Chợ Lớn, đến khi trở thành ngƣời lãnh 
đạo, đƣợc phân công đảm trách những 
chức vụ quan trọng, Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ đã luôn thể hiện là một nhà 
lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng về tƣ 
duy chính trị, linh hoạt và sáng tạo 
trong đƣờng lối, phƣơng pháp lãnh 
đạo; phong phú, sâu sắc, cụ thể về nội 
dung công tác, nhất là trong xây dựng 
mối quan hệ với nhân dân.  
 Tháng 2/1962,  Đại hội Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam lần thứ nhất đƣợc tổ chức 
và đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch. 
Tháng 3/1964, Đại hội Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
lần thứ hai đã bầu đồng chí làm Chủ 
tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận. Đến 
tháng 6/1969, đồng chí đƣợc cử làm 
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất 
đất nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
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đƣợc nhân dân bầu làm đại biểu Quốc 
hội các Khóa VI, VII, VIII và đƣợc 
Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ 
tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (tháng 6/1976), Quyền Chủ 
tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (tháng 4/1980), Chủ tịch 
Quốc hội và Phó Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (tháng 7/1981). Tại 
Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt 
trận (họp từ ngày 31/1 đến ngày 
4/2/1977), đồng chí đƣợc bầu làm Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 
11/1988, đồng chí đƣợc bầu làm Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Tháng 8/1994, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã suy tôn đồng chí làm Chủ tịch 
danh dự của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. 
 Người đảng viên cộng sản 
kiên định, nhà lãnh đạo có uy tín 
lớn 
 Trở thành một trí thức cách 
mạng, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tích 
cực hoạt động kháng chiến ở Sài Gòn 
bị tạm chiếm “bằng những hình thức 
thích hợp”. Đồng chí cùng đồng chí, 
đồng đội - những ngƣời hoạt động hợp 
pháp, những cán bộ lãnh đạo bí mật, 
những chiến sỹ bị giặc bắt giam cầm, 
xử án - và nhân dân yêu nƣớc Sài Gòn 

- Chợ Lớn đấu tranh với kẻ thù trên 
nhiều trận địa, ở các lĩnh vực khác 
nhau.  
 Trở thành ngƣời cộng sản, tinh 
thần yêu nƣớc, ý chí đấu tranh của 
Nguyễn Hữu Thọ càng tăng lên. 
Trong những năm 1949 - 1950, cuộc 
đấu tranh yêu nƣớc, chống thực dân 
Pháp của nhân dân các vùng bị tạm 
chiếm, đặc biệt ở Sài Gòn - Chợ Lớn 
lên cao. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
hòa nhập vào cuộc đấu tranh này 
không chỉ là một thành viên tích cực 
mà còn với tƣ cách một đảng viên 
cộng sản hoạt động bí mật, có trách 
nhiệm lãnh đạo phong trào. Chỉ mấy 
tháng sau khi đƣợc kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Đông Dƣơng, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đã phát huy vai trò 
của một đảng viên cộng sản hoạt động 
bí mật, trong phong trào đấu tranh của 
nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn mà đỉnh 
cao là cuộc biểu tình nhân đám tang 
của học sinh Trần Văn Ơn, ngƣời 
phản đối thực dân Pháp và ngụy 
quyền Bảo Đại đàn áp dã man, giết hại 
nhiều học sinh. Dƣới sự lãnh đạo của 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, phong 
trào đấu tranh yêu nƣớc của Nhân dân 
Sài Gòn - Chợ lớn đã nổ ra mạnh mẽ. 
Nhằm cô lập đồng chí với phong trào 
cách mạng, thủ tiêu ý chí của ông, 
thực dân Pháp và ngụy quyền Sài Gòn 
đã đày ải Nguyễn Hữu Thọ ra vùng 
Tây Bắc nhƣng khi trở về Sài Gòn 
đồng chí lại tiếp tục đấu tranh công 
khai - bào chữa cho các chiến sỹ 
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kháng chiến bị bắt, tham gia phong 
trào hòa bình (năm 1954). Trong 
những năm đấu tranh cho hòa bình, bị 
bắt giam ở Sài Gòn (năm 1954), bị 
đƣa ra an trí ở Hải Phòng (1955), Phú 
Yên (1955 - 1961), đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ đã trải qua những năm tháng 
gian khổ nhƣng đồng chí đã thể hiện 
khí tiết kiên cƣờng của một đảng viên 
cộng sản. Sau khi đƣợc cứu thoát, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ trở về 
vùng giải phóng và trở thành ngƣời 
lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam. Từ đây, đồng 
chí đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân 
chiến đấu với kẻ thù. Chí khí cách 
mạng, sự thông minh tài giỏi, phẩm 
chất đạo đức cách mạng là nhân tố 
quan trọng tạo nên một Nguyễn Hữu 
Thọ bất khuất kiên cƣờng, giƣơng cao 
ngọn cờ đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 
 Sau chiến thắng 30/4/1975, 
những hy sinh mất mát của đồng bào, 
đồng chí đã thôi thúc Nguyễn Hữu 
Thọ trong công cuộc xây dựng cuộc 
sống mới, chế độ mới trên đất nƣớc 
Việt Nam. Trên các cƣơng vị lãnh đạo 
Nhà nƣớc, Quốc hội và Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ luôn nêu cao tinh thần làm việc 
dân chủ, tận tụy, trách nhiệm, sâu sát, 
hiệu quả. Trong sự nghiệp đổi mới và 
phát triển đất nƣớc, với tầm nhìn xa, 
trông rộng, với tƣ duy sắc bén của một 
trí thức uyên bác và tâm trong sáng, 
hết lòng vì nƣớc, vì dân, Luật sƣ 

Nguyễn Hữu Thọ đã có công lao to 
lớn trong việc chỉ đạo và trực tiếp 
tham gia xây dựng Hiến pháp và có 
nhiều ý kiến, đề xuất với Đảng, Nhà 
nƣớc về chủ trƣơng đổi mới đất nƣớc, 
đổi mới hoạt động của bộ máy Nhà 
nƣớc, Quốc hội và Mặt trận trong thời 
kỳ mới. Một trong những đóng góp 
quan trọng của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ là ông đã cùng Chủ tịch Ủy ban 
Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng Chinh tổ 
chức xây dựng dự thảo Hiến pháp sửa 
đổi. Với uy tín và kiến thức luật học 
uyên bác của mình, đồng chí đã cùng 
với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tập 
hợp đƣợc các luật gia có danh tiếng 
tham gia soạn thảo bản Hiến pháp sửa 
đổi. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã có 
những ý kiến rất thiết thực trong các 
cuộc họp của Ban dự thảo Hiến pháp, 
góp phần vào sự hình thành bản Hiến 
pháp mới trình Quốc hội vào năm 
1980. Ngày 5/4/1980, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đƣợc Quốc hội cử 
làm Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại 
kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã 
thảo luận và thông qua bản Hiến pháp 
mới. Trên cƣơng vị Quyền Chủ tịch 
nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
ký lệnh Công bố bản Hiến pháp năm 
1980. Hiến pháp năm 1980 đã thể chế 
hóa đƣờng lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng và Nhà nƣớc Việt 
Nam, khẳng định rõ những quyền hạn 
và nghĩa vụ của công dân Việt Nam 
trong giai đoạn cách mạng mới... 
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 Một con người trung, hiếu, có 
tình, có nghĩa 
 Là trí thức yêu nƣớc, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đã kế thừa đƣợc 
những mặt tốt đẹp trong truyền thống 
của dân tộc, trong đó có những nét 
đẹp của quê hƣơng xứ sở. Tuy xuất 
thân trong một gia đình trung lƣu, 
đƣợc đào tạo nhiều năm ở Pháp, sống 
xa Tổ quốc trong một thời gian dài, có 
chức cao, bổng hậu, nhƣng ông không 
hề quên Tổ quốc, nhân dân, đấu tranh 
đến cùng vì lợi ích của nhân dân, lợi 
ích của dân tộc. 
 Đồng chí còn là con ngƣời tiêu 
biểu cho phẩm chất đạo đức sống có 
tình, có nghĩa của dân tộc. Cũng nhƣ 
mọi ngƣời dân Việt Nam trong thời 
đại ngày nay, đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ không bao giờ quên công lao to 
lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 
dân tộc, xác định con đƣờng cứu nƣớc 
đúng đắn, gắn cách mạng Việt Nam 
với cách mạng thế giới, dẫn dắt nhân 
dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khơi dậy niềm tin, 
giúp ông vƣợt qua những ngày gian 

khổ trong tù đày, cống hiến cả cuộc 
đời mình cho cách mạng, cho dân tộc. 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, 
con ngƣời của tình đoàn kết dân tộc. 
Tiếp thu truyền thống đoàn kết của 
dân tộc, đƣợc Đảng giáo dục và đƣợc 
tôi luyện trong phong trào đấu tranh 
của nhân dân, đồng chí đã phấn đấu 
hết mình để xây dựng tinh thần đoàn 
kết dân tộc. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ là một tấm gƣơng sáng về đại 
đoàn kết dân tộc, là ngƣời đã giƣơng 
cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, suốt 
đời phấn đấu cho sự nghiệp đoàn kết, 
góp phần to lớn vào thắng lợi của đất 
nƣớc, không chỉ góp phần xây dựng 
đƣờng lối đại đoàn kết dân tộc, mà 
còn trực tiếp chỉ đạo thực hiện chiến 
lƣợc đoàn kết, dân tộc và quốc tế theo 
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 
 

  Hoài Anh 
(baodaknong.org.vn  

Ngày 10/7/2020) 

 

 
 

     
 

LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ - MỘT TRÍ THỨC TÀI NĂNG 
 

 Với hơn 80 tuổi đời, 50 năm hoạt động cách mạng, 47 năm tuổi Đảng, 
tên tuổi, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - một 
trí thức yêu nước, một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, đã có 
những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. 
  Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910 trong 
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một gia đình công chức tại Long Phú, tổng Long Hƣng Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh 
Chợ Lớn (nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An). 
 Mƣời một tuổi, Nguyễn Hữu Thọ đƣợc gia đình gửi sang Pháp học. Sau bảy 
năm học xuất sắc ở bậc phổ thông, năm 1928, Nguyễn Hữu Thọ vào học tại khoa 
Luật của Trƣờng Đại học Aixen-Provence, tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận bằng cử 
nhân luật. Tháng 5/1933, Nguyễn Hữu Thọ rời thành phố Marseille trở lại Sài Gòn. 
 Trở lại Việt Nam, Nguyễn Hữu Thọ về thị xã Mỹ Tho, Tiền Giang sinh sống 
và xin vào tập sự tại văn phòng của Luật sƣ Duquesnay ở Tiền Giang. Sau 5 năm 
làm luật sƣ tập sự, Nguyễn Hữu Thọ tham gia kỳ thi sát hạch để trở thành luật sƣ 
thực thụ, hành nghề độc lập. Ở tuổi 30, với tài năng và sự chính trực bảo vệ lẽ phải, 
bảo vệ ngƣời yếu thế, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã nổi tiếng khắp Nam kỳ. Thời kỳ 
tiền khởi nghĩa, do đƣợc các đồng chí Trần Văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch vận động, 
Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ tham gia hoạt động cách mạng trong hƣớng đạo sinh, tích 
cực trong phong trào truyền bá chữ quốc ngữ, vận động cứu đói cho đồng bào Bắc 
kỳ. 
 Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ trở 
thành một trí thức yêu nƣớc ủng hộ chính quyền cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đứng đầu. Hƣởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, luật sƣ tham gia 
kháng chiến bằng nhiều hình thức, tích cực hoạt động trong phong trào đấu tranh 
công khai của các tầng lớp Nam Bộ. Kể từ đây, mọi hoạt động, cống hiến không 
mệt mỏi của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đều gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của Đảng và dân tộc ta. Bằng tinh thần yêu nƣớc nhiệt thành, trí tuệ, tài năng, 
phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ trở thành một nhà 
trí thức yêu nƣớc vĩ đại, là ngƣời tiêu biểu cho lòng yêu nƣớc nồng nàn và dũng 
cảm của trí thức miền Nam. 
 Năm 1954, miền Bắc đƣợc hòa bình, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục 
tham gia vào cuộc đấu tranh của quân, dân miền Nam đòi thi hành Hiệp định Genè-
ve, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc. Tháng 02/1962, tại Đại hội lần thứ 
nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
đƣợc bầu làm Chủ tịch, đồng chí đã lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam cùng Liên minh các lực lƣợng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt 
Nam tập hợp, đoàn kết, động viên quân và dân miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh 
vũ trang, chính trị, ngoại giao, binh vận gay go và ác liệt vào bậc nhất trong thế kỷ 
XX chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc và ngụy quyền Sài Gòn theo lời kêu gọi thiêng 
liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, 
quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và đã giành đƣợc thắng lợi hoàn 
toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc, Bắc - Nam sum họp một nhà. 
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 Sau khi đất nƣớc thống nhất, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc nhân dân tín 
nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội các Khóa VI, VII, VIII và đƣợc Quốc hội bầu giữ 
các chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nƣớc: Phó Chủ tịch nƣớc (tháng 7/1976), 
Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 4/1980), Chủ 
tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch hội đồng Nhà nƣớc (tháng 7/1981), Phó Chủ tịch Hội 
đồng Nhà nƣớc (tháng 6/1987). 
 Tháng 11/1988, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để ghi nhận những công lao, đóng 
góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nƣớc đã tặng đồng chí Huân 
chƣơng Sao Vàng năm 1993 và nhiều huân, huy chƣơng cao quý khác. 
 Năm mƣơi năm hoạt động cách mạng, 47 năm tuổi Ðảng, cuộc đời và sự 
nghiệp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gƣơng sáng về tinh thần yêu 
nƣớc, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cƣờng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân. Từ một trí thức có địa vị xã hội dƣới chế độ thực dân, luật sƣ đã 
từ bỏ mọi quyền lợi và bổng lộc, chấp nhận gian khổ, hy sinh, để dấn thân vào con 
đƣờng đấu tranh cách mạng, rồi trở thành một ngƣời cộng sản, một nhà lãnh đạo 
xuất sắc của phong trào quần chúng. Dù ở mọi cƣơng vị công tác, nhƣng đồng chí 
đều thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất của ngƣời chiến sỹ cách mạng, đƣợc 
đồng bào, đồng chí yêu mến, tin cậy, đƣợc bạn bè quốc tế nể trọng. 
 Mặc dù chƣa một lần đƣợc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhƣng đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ từng bộc bạch: “Điều may mắn và cũng là niềm hạnh phúc lớn 
nhất đối với tôi là đƣợc đi theo con đƣờng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đƣợc Ngƣời 
dẫn dắt từ khi lớp thanh niên trí thức chúng tôi còn bàng hoàng trƣớc ngã ba đƣờng 
trong đêm dài nô lệ”. Chính đạo đức, lý tƣởng cao đẹp, cuộc đời vì nƣớc, vì dân của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là ánh sáng và động lực thu phục đồng chí đến với cách 
mạng và dẫn dắt đồng chí trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ xứng đáng là một học trò giỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ có phong cách giản dị, chính trực, khiêm tốn, một 
tấm gƣơng sáng về đạo đức, quan tâm gần gũi mọi ngƣời; sống trong sạch, sẵn sàng 
hy sinh vì nghĩa lớn, không khuất phục trƣớc cƣờng quyền, không bị cám dỗ trƣớc 
tiền tài, danh lợi, luôn phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân. 
 Cả cuộc đời đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã hiến dâng cho đất nƣớc, vì độc lập 
dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận những cống hiến 
của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, tại lễ quốc tang, đồng chí Võ Văn Kiệt - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thủ tƣớng Chính phủ thay mặt Đảng - Nhà nƣớc đã nêu bật những 
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cống hiến của đồng chí cho đất nƣớc: “Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức yêu 
nƣớc, một nhà hoạt động chính trị và xã hội mà tiếng tăm vƣơn khỏi ranh giới quốc 
gia, là một luật sƣ tài năng, một ngọn cờ tập hợp quần chúng đầy uy tín, một ngƣời 
Việt Nam trung kiên, một nhân cách khả kính”. 
 

                 Quốc Hùng 
                    (soctrang.dcs.vn - Ngày 10/7/2020)  
 

    
 BIỂU TƯỢNG SÁNG NGỜI CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN 

KẾT DÂN TỘC 
 

 Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trở 
thành tấm gương cao đẹp của một 
trí thức yêu nước nhiệt thành, một 
nhà lãnh đạo kiên trung đã hiện 
thực hóa tư tưởng đại đoàn kết của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 Sinh thời, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ (10/7/1910 - 24/12/1996) từng 
cho biết, câu danh ngôn mà ông tâm 
đắc nhất là của nhà bác học Pháp 
Louis Pasteur: “Khoa học không có 
Tổ quốc, nhƣng nhà khoa học phải có 
một Tổ quốc”. Ông lý giải, ai cũng có 
một quê hƣơng để yêu, một đất nƣớc 
để bảo vệ và xây dựng, một dân tộc để 
phụng sự. Và, cuộc đời ông đã thể 
hiện một cách sinh động, vẹn toàn, 
sáng ngời chân lý đó. Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ trở thành tấm gƣơng cao đẹp 
của một trí thức yêu nƣớc nhiệt thành, 
một nhà lãnh đạo kiên trung đã hiện 
thực hóa tƣ tƣởng đại đoàn kết của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 Từ “hiện tượng Nguyễn Hữu 
Thọ”… 
 Sinh ra và lớn lên trên vùng đất 

giàu truyền thống yêu nƣớc Bến Lức, 
Long An, sau 12 năm du học, tháng 
5/1933, nhà trí thức trẻ Nguyễn Hữu 
Thọ rời nƣớc Pháp trở về quê hƣơng 
để bắt đầu công việc của một luật sƣ 
có tƣ tƣởng tiến bộ ở miền Nam. Đến 
tuổi 30, ông nhanh chóng trở thành 
một luật sƣ danh tiếng cả về tài năng 
và đức độ, với tấm lòng yêu nƣớc, 
thƣơng dân, luôn đứng về phía quần 
chúng, bênh vực lẽ phải. Những năm 
1941 - 1945, cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc bùng nổ thu hút nhiều 
trí thức tiến bộ tham gia cách mạng. 
Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã sớm trở 
thành hiện tƣợng “ông luật sƣ hòa 
bình”. 
 Ông đã từ bỏ chức vị Chánh án 
Tòa án Vĩnh Long để hành nghề luật 
sƣ tự do, dấn thân vào con đƣờng hoạt 
động cách mạng một cách công khai, 
hợp pháp trong lòng chính quyền chế 
độ cũ. Ông kêu gọi, vận động quần 
chúng, nhất là tầng lớp thanh niên, 
sinh viên trí thức đấu tranh đòi các 
quyền tự do, dân chủ. Không quản 
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ngại khó khăn gian khổ, Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ tích cực tham gia 
vào các phong trào truyền bá chữ quốc 
ngữ, vận động cứu tế nạn đói ở miền 
Bắc… 
 Đến Cách mạng tháng Tám 
thành công năm 1945, Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ trở nhà thành trí 
thức mạnh mẽ ủng hộ Nhà nƣớc Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Tích 
cực tham gia có hiệu quả vào hoạt 
động cách mạng, ngày 16/10/1949 trở 
thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời 
của Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ khi ông 
đƣợc vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Đông Dƣơng. Dấu mốc để Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ kiên trung bƣớc tiếp 
trên con đƣờng hoạt động cách mạng 
đầy gam go, thách thức với lộ trình từ 
một trí thức yêu nƣớc chân chính đến 
với con đƣờng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và trở thành ngƣời cộng sản dấn 
thân vì nƣớc, vì dân.  Nhƣ sau này, 
ông từng chia sẻ: “Những sự kiện 
trọng đại đó làm thay đổi cả nếp sống, 
nếp suy nghĩ của mình”. 
 Có thể nói, bắt đầu những năm 
50 của thế kỷ 20, “hiện tƣợng Nguyễn 
Hữu Thọ” làm dậy sóng phong trào 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
miền Nam. Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ 
trở thành ngọn cờ, lãnh đạo, tổ chức 
đoàn kết và đi đầu các giới đồng bào 
phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Việt 
Nam, đấu tranh ngay tại Sài Gòn - 
Chợ Lớn đòi tự do, dân chủ và đòi 

chính quyền tay sai nghiêm chỉnh thực 
hiện Hiệp định Giơnevơ (1954) thống 
nhất đất nƣớc. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ trở 
thành tâm điểm có sức hiệu triệu tập 
hợp quần chúng nhân dân, khiến chính 
quyền thực dân và tay sai dùng mọi 
thủ đoạn phi nghĩa để tách ông ra khỏi 
đồng bào. Thế nhƣng khí tiết của một 
nhà trí thức yêu nƣớc, ngƣời cộng sản 
kiên trung đã giúp Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ vƣợt qua hàng chục năm bị 
đầy ải khắp 3 miền của đất nƣớc, chịu 
“thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc men 
chết dần chết mòn” ở Lai Châu 
(1950), Sơn Tây (1952), Sài Gòn 
(1954), Hải Phòng (1955), Phú Yên 
(1955 - 1961). Nhƣ cố Thủ tƣớng Võ 
Văn Kiệt từng khẳng định: “Đó chính 
là điều làm cho bè bạn, đồng chí, đồng 
bào kính trọng, làm kẻ thù kiêng nể, 
coi quá trình hoạt động của đồng chí 
nhƣ một “hiện tƣợng Nguyễn Hữu 
Thọ”. 
 …đến nhà lãnh đạo vì sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đến 
với cách mạng, trở thành ngƣời cộng 
sản Việt Nam với sự tin tƣởng và tôn 
kính Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực 
hiện mục tiêu vì dân tộc và con ngƣời 
Việt Nam với tƣ tƣởng đại đoàn kết 
của Ngƣời. Khi đƣợc giải thoát khỏi 
chốn lao tù để trở về vùng giải phóng 
(1961) ở miền Nam, Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ tiếp tục bắt tay ngay vào 
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việc tổ chức đoàn kết nhân dân đấu 
tranh, phát triển lực lƣợng chính trị 
cho cách mạng với một tinh thần và 
tính sáng tạo vƣợt trội. Chí khí cách 
mạng kiên cƣờng, sự thông minh thiên 
bẩm, phẩm chất đạo đức cá nhân sáng 
ngời là những nhân tố quan trọng làm 
nên một Nguyễn Hữu Thọ lãnh lấy sứ 
mệnh cao cả, giƣơng cao ngọn cờ tập 
hợp mọi lực lực lƣợng yêu nƣớc ở 
miền Nam đấu tranh cho hòa bình, độc 
lập, thống nhất Tổ quốc. 
 Từ một trí thức có địa vị xã hội 
dƣới chế độ thực dân, đế quốc, Luật 
sƣ Nguyễn Hữu Thọ trở thành lãnh tụ 
của phong trào cách mạng quần 
chúng, là Chủ tịch Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam có 
nhiệm vụ đoàn kết các giới đồng bào 
đấu tranh cho hòa bình, thống nhất Tổ 
quốc. Ông trở thành nhân vật lịch sử 
đóng góp quan trọng vào tiến trình 
đẩy nhanh sự phát triển khối đại đoàn 
kết dân tộc ở miền Nam trong sự 
nghiệp hoàn thành cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ trên phạm vi cả nƣớc. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ cũng 
là ngƣời tiếp tục đóng góp quan trọng 
vào tiến trình thống nhất đất nƣớc trên 
mọi phƣơng diện. Tại Hội nghị hiệp 
thƣơng chính trị thống nhất đất nƣớc 
(15/11/1975), Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ phát biểu: “Lịch sử mấy ngàn 
năm của đất nƣớc ta, từ thời đại Hùng 
Vƣơng đến thời đại Hồ Chí Minh là 
lịch sử một nƣớc thống nhất, một dân 

tộc thống nhất đấu tranh không ngừng 
để dựng nƣớc và giữ nƣớc”.  
 Ông khẳng định: “Thống nhất 
nƣớc nhà vừa là nguyện vọng thiết tha 
bậc nhất của đồng bào cả nƣớc vừa là 
quy luật khách quan của sự phát triển 
của dân tộc Việt Nam”. Trong tâm trí 
của nhiều ngƣời dân Việt Nam, vẫn 
vang mãi lời hiệu triệu của Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ gửi tới mọi giới 
đồng bào: “Trƣớc Tổ quốc, trƣớc 
Đảng, chúng ta hãy cùng nhau hứa: 
Đoàn kết, quyết thắng”. 
 Trải qua những cƣơng vị, trọng 
trách nhƣ: Chủ tịch Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó 
Chủ tịch nƣớc, Quyền Chủ tịch nƣớc, 
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, chính kiến và 
những cống hiến không mệt mỏi của 
Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã góp phần 
to lớn vào sự ra đời Mặt trận thống 
nhất dân tộc chung của cả nƣớc - Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam.      
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ tin 
tƣởng và thấm nhuần sâu sắc tƣ tƣởng 
đại đoàn kết Hồ Chí Minh, đã lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện tƣ tƣởng đó 
rất thành công trong thực tiễn. Ông đã 
hiện thực hóa tƣ tƣởng đại đoàn kết 
của Bác Hồ trong việc tập hợp nhân 
tài phục vụ cho sự nghiệp của Đảng vì 
lợi ích của dân tộc và con ngƣời Việt 
Nam. Ông còn cho thấy tầm quan 
trọng về phẩm chất của những ngƣời 
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lãnh đạo, tổ chức thực hiện đoàn kết 
dân tộc. Cùng với sự trung thành suốt 
đời với lợi ích của dân tộc đƣợc biểu 
hiện trong thực tiễn, những nhà lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện khối đại đoàn 
kết toàn dân phải là những tấm gƣơng 
sáng trong cuộc sống, có sức hút và 
tập hợp nhân dân bằng chính tài năng 
và uy tín cá nhân mà hạt nhân là phẩm 
chất đạo đức cách mạng theo tƣ tƣởng 
Hồ Chí Minh. 
 Có thể nói, ông là một trong 
những nhà lãnh đạo kế tục Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đã thực hiện thành 
công trong thực tiễn quan điểm 
“Chính trị là: 1 - Đoàn kết. 2 - Thanh 
khiết” bằng những cống hiến hiệu quả 
cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc và 
cuộc sống đạo đức cách mạng trong 
sáng của mình 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã 

hiến dâng cuộc đời để hoạt động cho 
mục tiêu vì độc lập của dân tộc, tự do, 
hạnh phúc cho nhân dân. Và, cả cuộc 
đời của ông cũng đã gắn liền với việc 
tổ chức thực hiện tƣ tƣởng đại đoàn 
kết Hồ Chí Minh, góp phần to lớn cho 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
trong thế kỷ 20. Ông mãi là một tấm 
gƣơng sáng ngời và là một biểu tƣợng 
đoàn kết dân tộc để các thế hệ học tập, 
noi theo. 

Chu Ninh 
(daidoanket.vn - Ngày 10/7/2020) 

 
 

 
 

     
LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ - NGƯỜI CÓ SỨC TẬP HỢP LỚN 

 

 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc ngƣời dân cả nƣớc và thế giới biết đến là một 
trí thức yêu nƣớc tiêu biểu, là ngọn cờ tập hợp - một con ngƣời có tấm lòng nhân 
nghĩa. Ông nhƣ một ngôi sao sáng, đẹp của thời đại Hồ Chí Minh, có cuộc sống 
bình dị và quá đỗi gần gũi thân thƣơng. 
 Sinh ra bên bờ sông Vàm Cỏ, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lƣu, 11 
tuổi đã xuống tàu sang Pháp du học 12 năm và về nƣớc, với tấm bằng Cử nhân luật. 
Sau thời gian tập sự tại văn phòng một luật sƣ ngƣời Pháp, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ mở văn phòng luật sƣ riêng, trƣớc ở Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, rồi lên Sài 
Gòn và là một luật sƣ tƣ Tòa Thƣợng thẩm. 
 Chứng kiến cảnh đàn áp của chế độ thực dân Pháp sau khởi nghĩa Nam kỳ 
năm 1940, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc ngộ ra nhiều điều, ông đã cố gắng bảo vệ 
những ngƣời yêu nƣớc đứng lên giành tự do, độc lập và những ngƣời nghèo. Nhƣ 
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sự thôi thúc từ bên trong, nhƣ đƣợc học những bài học chính trị tại tòa án, ông đã ra 
sức biện hộ, cứu mạng cho những ngƣời yêu nƣớc nhƣ Hoàng Xuân Bình, Lý Hải 
Châu, Nguyễn Thị Bình, Đỗ Duy Liên… Ông lao vào cuộc ở tuổi 40 với tay không 
và hậu thuẫn của cộng đồng. Năm 1948, ông tham gia Mặt trận Liên Việt và năm 
sau đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. Ông hoạt động trong phong trào 
trí thức và là một trong những ngƣời tổ chức cuộc đấu tranh chống Mỹ buộc hai tàu 
chiến Mỹ rút khỏi Sài Gòn. 
 Ngày 19/3/1950, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ thay mặt phái đoàn các giới báo 
cáo về các cuộc tiếp xúc với Thủ hiến Trần Văn Hữu, buổi báo cáo chuyển sang 
hình thức hàng vạn ngƣời biểu tình thị uy đuổi tàu chiến Mỹ đậu trên bến Sài Gòn. 
Đây là cuộc biểu tình phản đối Mỹ âm mƣu can thiệp vào Đông Dƣơng, giƣơng cao 
cờ đỏ sao vàng ở khắp nơi, đốt xe của các quan chức Pháp, đốt hình nộm, buộc hai 
tàu chiến Mỹ phải nhổ neo. 
 Với những hoạt động đấu tranh liên tục, ông bị bắt, bị đày tận Mƣờng Tè, Lai 
Châu, nơi mà “một tiếng gà gáy ba nƣớc cùng nghe” để tách ra khỏi phong trào Sài 
Gòn. Hai năm sau, chúng chuyển ông về Sơn Tây và cuối 1952 đƣợc thả ra, tiếp tục 
hoạt động: Ký bản tuyên bố của trí thức Sài Gòn, đòi phải thƣơng lƣợng với Chính 
phủ Hồ Chí Minh, đòi chấm dứt chiến tranh, tiếp tục bào chữa cho cán bộ kháng 
chiến, những ngƣời yêu nƣớc. Sau Hiệp định Genève, ông thành lập Phong trào bảo 
vệ hòa bình và tham gia tổ chức biểu dƣơng lực lƣợng mừng hòa bình. Cuộc biểu 
tình bị đàn áp đẫm máu trƣớc bùng binh chợ Bến Thành. Lần này, ông bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm bắt đày ra Hải Phòng, rồi đƣa về Sài Gòn và sau đó bị quản 
thúc 6 năm ở Phú Yên. Cuối năm 1961, ông đƣợc quân dân Phú Yên tổ chức giải 
thoát đƣa về Căn cứ Dƣơng Minh Châu, nơi mà Mặt trận Dân tộc giải phóng bầu 
ông làm Chủ tịch. Từ đây, ông xuất hiện trƣớc dƣ luận trong nƣớc và quốc tế nhƣ 
một ngọn cờ hiệu triệu, có uy tín và có sức tập hợp lớn. 
 Tại Đại hội lần thứ III của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông đƣợc bầu làm 
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo ông, 
điều cốt lõi là phải nhận thức đúng về vai trò, vị trí của Mặt trận. Đây không phải là 
cây kiểng hoặc tổ chức của ngƣời cao tuổi… Mặt trận phải là nơi hội tụ trí tuệ, sáng 
kiến của các tầng lớp nhân dân, là trung tâm đoàn kết mọi ngƣời Việt Nam ở trong 
và ngoài nƣớc, không phân biệt thành phần xã hội, quá khứ, chính kiến, tôn giáo, 
dân tộc… Mặt trận cần lấy lòng nhân ái, bao dung, tin cậy và chân thành hợp tác để 
đoàn kết vì đại nghĩa của dân tộc, vì tƣơng lai đất nƣớc. Ông đề nghị xác định mối 
quan hệ đúng đắn giữa Đảng và Mặt trận theo tinh thần Đảng vừa là ngƣời lãnh đạo 
vừa là thành viên của Mặt trận, làm sao để Mặt trận trở thành chỗ dựa chính trị tin 
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cậy của Nhà nƣớc. Ông đã tạo nên sự khởi sắc trong hoạt động của Mặt trận, xác 
lập đƣợc rõ hơn vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và là ngƣời thực hiện 
đại đoàn kết dân tộc theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 
 Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch nƣớc, Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Khóa VI, VII, VIII, là Chủ tịch 
Quốc hội Khóa VII. Ông là vị Chủ tịch Quốc hội thứ năm, luôn quan tâm xây dựng 
một Quốc hội thực hiện trọng trách là cơ quan quyền lực Nhà nƣớc cao nhất. Vấn 
đề ông thƣờng xuyên quan tâm hơn cả là phát huy dân chủ và xây dựng pháp luật. 
Chủ tịch rất sợ sự bằng lòng với cái đã làm, mọi cái đều thông qua hết cả nhƣng lại 
là trên đƣờng mòn. Ông không sợ nghe những vấn đề gai góc, chỉ ngại nghe những 
phát biểu không có nội dung gì. Thời ông làm chủ tịch, tham luận không cần gửi nội 
dung trƣớc. Ông thƣờng cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp và cụ thể vào những vụ khiếu 
nại khi xét thấy nghiêm trọng, sau đó theo dõi những bƣớc xử lý. Ông hay nhắc câu: 
“Luật mà thi hành không nghiêm thì sẽ là luật rừng, luật rừng sẽ đẻ ra xã hội rừng”. 
Ông là ngƣời của công lý và đạo nghĩa. Với ông, không có đặc quyền, đặc lợi cho 
bất cứ ai. 
 Có hai kỷ niệm của ông đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vào năm 1986, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ 
đƣợc Giải thƣởng quốc tế Lênin Vì sự nghiệp củng cố hòa bình giữa các dân tộc do 
Đảng và Nhà nƣớc Liên Xô trao tặng. Chủ tịch đã quyết định dành trọn số tiền 
thƣởng 35.000 bảng Anh tặng thiếu nhi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền 
đó đã dùng vào việc hoàn thiện trang thiết bị hai ngôi trƣờng huấn luyện cán bộ Đội 
Thiếu niên Tiền phong (Trƣờng Đội Lê Duẩn Hà Nội và Trƣờng Huấn luyện cán bộ 
Đội Thiếu niên Tiền phong Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1991, khi lập Quỹ học 
bổng hiếu học của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ 
đã đồng ý làm Chủ tịch danh dự của quỹ. Nhờ uy tín của ông, nhiều đơn vị, cá nhân 
đã có những đóng góp, trong đó có những kiều bào ở nƣớc ngoài, trích lƣơng hƣu 
gửi về cho quỹ. Ông luôn quan tâm, động viên, khích lệ ngƣời trẻ phấn đấu sao cho 
có trí, có dũng, có tâm. Ông ít nói bằng lời mà chính bằng việc làm, bằng chính con 
ngƣời thật của mình. 
 Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Tên ông, cuộc đời và sự nghiệp đầy thử thách của ông luôn sáng đẹp trong lòng hậu 
thế. 
 

                                Phạm Phương Thảo 
         (thanhuytphcm.vn - Ngày 9/7/2020) 
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TẤM GƯƠNG CÁCH MẠNG SÁNG NGỜI 
 

  Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996), Quyền Chủ tịch nước, Chủ 
tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nhà trí thức yêu 
nước tiêu biểu, chiến sỹ cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất. Cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí là tấm gương sáng ngời cho thế hệ 
hôm nay trân trọng, học tập và noi theo. 
 Từ bỏ vinh hoa đi làm cách mạng 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910 trong 
một gia đình công chức tại làng Long Phú, tổng Long Hƣng Hạ, quận Trung Quận, 
tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 1921, khi mới 11 tuổi, 
đồng chí đƣợc sang Pháp du học. 12 năm sau (năm 1933), đồng chí trở về nƣớc với 
tấm bằng cử nhân luật loại xuất sắc. Sau khi đỗ kỳ sát hạch, trở thành luật sƣ thực 
thụ, đồng chí mở văn phòng luật riêng. 
 Mặc dù sớm thành danh, nhƣng ngƣời trí thức Nguyễn Hữu Thọ lúc nào cũng 
đau đáu về tình cảnh quê hƣơng, đất nƣớc. Trực tiếp chứng kiến nhiều phiên tòa đại 
hình ở Sài Gòn, với các bản tuyên án vô cùng tàn bạo, vị luật sƣ trẻ dần nhận thấy 
sách vở và luật pháp của chính quyền thực dân chỉ là trò mị dân... 
 Năm 1941, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bắt đầu tham gia hoạt động yêu nƣớc 
của tổ chức Thanh niên Tiền phong. Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, uy 
tín của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lên cao càng thôi thúc mạnh mẽ ngƣời trí 
thức yêu nƣớc Nguyễn Hữu Thọ đi theo con đƣờng đấu tranh giải phóng dân tộc. 
 Năm 1946, chính quyền thực dân Pháp bổ nhiệm Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ 
làm Chánh án Tòa án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Nhƣng năm 1947, đồng chí xin từ 
chức, mở văn phòng luật sƣ riêng tại Sài Gòn và đƣợc cách mạng phân công hoạt 
động trong Ban Trí vận thuộc Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngoài nhiệm vụ của 
một luật sƣ yêu nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ còn tham gia đấu tranh trong 
nhiều hoạt động khác, tiêu biểu nhƣ vận động các trí thức Sài Gòn ra bản “Tuyên 
ngôn đòi Chính phủ Pháp chấm dứt chiến tranh xâm lƣợc, đàm phán với Chính phủ 
kháng chiến để lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận độc lập, tự do cho Việt Nam”. 
 Ngày 16/10/1949, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Đông Dƣơng (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Nhằm cô lập, thủ tiêu ý chí của 
đồng chí, thực dân Pháp và bọn tay sai đã đày ải Nguyễn Hữu Thọ ra vùng Tây Bắc. 
Nhƣng khi trở về Sài Gòn, đồng chí lại tiếp tục tham gia các phong trào cách mạng. 
Năm 1954, đồng chí bị bắt giam ở Sài Gòn, bị đƣa ra “an trí” ở thành phố Hải 
Phòng, rồi tỉnh Phú Yên (năm 1955 - 1961). Nhƣng dù bị đày ải khổ sở đến đâu, 
Nguyễn Hữu Thọ vẫn giữ trọn khí tiết trung kiên với cách mạng. 
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 Tại Đại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đƣợc tổ chức 
lần thứ nhất (tháng 2/1962) và lần thứ hai (tháng 3/1964), Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ 
đều đƣợc bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Tháng 6/1969, đồng chí đƣợc cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
 Sau khi đất nƣớc thống nhất, đồng chí đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân tin 
tƣởng, giao nhiều trọng trách: Đại biểu Quốc hội các Khóa VI, VII, VIII và đƣợc 
Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc (tháng 6/1976), Quyền Chủ tịch 
nƣớc (tháng 4/1980), Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc (tháng 
7/1981)...    
 Những đóng góp to lớn đối với đất nước 
 Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của mình, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã nỗ lực cống hiến không mệt mỏi, để lại nhiều dấu ấn 
quan trọng và đóng góp to lớn. 
 Đồng chí đã cùng Chủ tịch Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng Chinh khi 
ấy tổ chức xây dựng dự thảo Hiến pháp sửa đổi (Hiến pháp năm 1980); là ngƣời 
thay mặt Nhà nƣớc ký lệnh ban hành bản Hiến pháp này. Trên cƣơng vị Chủ tịch 
Quốc hội, đồng chí đã có những quan điểm, đề xuất quan trọng về quản lý kinh tế - 
xã hội, quản lý đất nƣớc bằng pháp luật...  
 Khi cả nƣớc thống nhất bƣớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những 
cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với công tác xây dựng, củng cố Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam là rất to lớn, trong đó không thể không kể đến việc tham gia 
tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (năm 1977). Tại 
Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí đƣợc tín nhiệm bầu làm Chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại Đại hội IV Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí đã đƣợc bầu làm Chủ tịch danh dự của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam… 
 Khi nói về công lao, cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, đồng chí Lê 
Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Khóa IV đã khẳng định: “Luật sƣ đã nêu một tấm gƣơng sáng bất diệt của một 
nhà trí thức Việt Nam yêu nƣớc, một nhà lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu cho khối đại 
đoàn kết dân tộc”. Tổng Bí thƣ Đỗ Mƣời cũng khẳng định, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ là nhà trí thức tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, ngƣời chiến sỹ từng 
trải thử thách trên mặt trận đấu tranh chống xâm lƣợc vì độc lập dân tộc, vì công lý 
và công bằng xã hội... 
 Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là dịp để chúng ta 
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ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối 
với đất nƣớc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nƣớc, niềm tự hào, tự 
tôn và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả nhằm hƣớng tới thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nƣớc; quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
                Quốc Bình 
       (hanoimoi.com.vn - Ngày 10/7/2020) 
 

     
 

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN    
THEO TẤM GƯƠNG LUẬT SƯ - CHỦ TỊCH NGUYỄN HỮU THỌ 

 

 Ngày 10/7, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh Luật sư - 
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, một trí 
thức yêu nước tiêu biểu, nhà hoạt 
động chính trị xã hội nổi tiếng ở 
trong nước cũng như trên thế giới, 
một luật sư tài năng, đầy uy tín, một 
nhân cách lớn, một ngọn cờ tập hợp 
các tầng lớp nhân dân. 
 Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu 
Thọ, bí danh là Ba Nghĩa, sinh ngày 
10/7/1910 trong một gia đình công 
chức trung lƣu tại làng Long Phú, tổng 
Long Hƣng Hạ, quận Trung Quận, 
tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến 
Lức, tỉnh Long An). 
 Năm 1921, mới 11 tuổi, 
Nguyễn Hữu Thọ từ giã quê hƣơng, 
một mình vƣợt đại dƣơng sang Pháp 

du học. Suốt 11 năm miệt mài đèn 
sách ở xứ ngƣời, năm 1933 ông tốt 
nghiệp cử nhân luật hạng ƣu và trở về 
nƣớc mở văn phòng luật tại Mỹ Tho, 
Vĩnh Long, Cần Thơ rồi Sài Gòn - 
Chợ Lớn. 
 Sống tại mảnh đất Nam Kỳ tự 
trị, đƣợc đào tạo tại “chính quốc”, 
thông thạo lịch sử, văn chƣơng, văn 
hóa Pháp, có bằng cấp cao, điều kiện 
vật chất ổn định lại có môi trƣờng gia 
đình, xã hội thuận lợi, Luật sƣ trẻ 
Nguyễn Hữu Thọ có đủ mọi điều kiện 
để thực dân Pháp ƣu đãi nhằm tạo cho 
mình một cuộc sống giàu sang, một vị 
trí xã hội xứng đáng. Song trƣớc 
những bất công trong xã hội và những 
hành động tàn bạo của thực dân Pháp 
đối với đồng bào mình, luật sƣ đã 
khƣớc từ tất cả và quyết dấn thân vào 
con đƣờng đấu tranh của quần chúng 
nhân dân - con đƣờng đấu tranh cách 
mạng đầy cam go, nguy hiểm và đã 



 

  
    

Nguyễn Hữu Thọ - Nhà trí thức yêu nước vĩ đại 
     
` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 08/2020 
 

21 

trở thành lãnh tụ của phong trào cách 
mạng của quần chúng nhân dân. 
 Đƣợc trực tiếp chứng kiến cuộc 
khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sự 
đàn áp dã man của thực dân Pháp 
cũng nhƣ những phiên tòa do thực dân 
Pháp dựng lên để buộc tội các chiến 
sỹ khởi nghĩa Nam Kỳ đã giúp luật sƣ 
tiếp cận với thực tại cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, cảm nhận đƣợc 
lòng yêu nƣớc, tinh thần chiến đấu 
kiên cƣờng và lý tƣởng cao đẹp của 
những ngƣời cộng sản, thấy rõ bản 
chất thâm độc, tàn bạo, tội ác man rợ 
của chính quyền thực dân ở thuộc địa. 
Con đƣờng dẫn Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ đến với nhân dân, với cách mạng 
bắt đầu từ đó. 
 Khí thế hào hùng của dân tộc 
trong Cách mạng tháng Tám; cuộc 
kháng chiến thần thánh của nhân dân 
Nam Bộ - thành đồng của Tổ quốc; sự 
tham gia hàng ngũ kháng chiến ngày 
càng đông đảo của các nhân sỹ, trí 
thức có tên tuổi và có địa vị cao trong 
xã hội, trong đó có cả bạn bè, đồng 
nghiệp đã thôi thúc luật sƣ dấn thân 
vào con đƣờng đấu tranh giải phóng 
dân tộc. 
 Năm 1947, Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ tham gia phong trào yêu 
nƣớc của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn 
đòi Chính phủ Pháp thƣơng lƣợng với 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa để chấm dứt chiến tranh xâm 
lƣợc. 

 Năm 1948, luật sƣ tham gia 
Mặt trận Liên Việt và vào chiến khu 
hoạt động theo lời mời của Ủy ban 
kháng chiến Nam Bộ. Mong muốn 
đƣợc trực tiếp chiến đấu ở bƣng biền, 
song với ý thức chấp hành kỷ luật cao, 
luật sƣ đã trở lại Sài gòn hoạt động 
công khai theo sự phân công của tổ 
chức. Lấy tòa án là đấu trƣờng, với tài 
hùng biện xuất chúng và am hiểu sâu 
sắc luật pháp nƣớc Pháp cũng nhƣ luật 
pháp xứ thuộc địa, luật sƣ đã cãi thành 
công cho nhiều đồng bào, đồng chí 
của mình chẳng may sa vào tay giặc, 
đồng thời tố cáo trƣớc dƣ luận trong 
nƣớc và thế giới cuộc chiến tranh xâm 
lƣợc dã man cũng nhƣ chế độ cai trị 
thuộc địa tàn bạo của thực dân Pháp. 
 Ngày 16/10/1949 luật sƣ đƣợc 
bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dƣơng. Sự kiện này đánh dấu 
một mốc quan trọng trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của nhà trí thức 
yêu nƣớc Nguyễn Hữu Thọ. 
 Năm 1950, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ tham gia thành lập phái đoàn 
đại biểu các giới tại Sài Gòn, làm 
trƣởng đoàn đại biểu đấu tranh đòi các 
quyền tự do, dân chủ, các quyền dân 
sinh, chống khủng bố, đàn áp. 
 Đầu năm 1950, đế quốc Mỹ 
công khai đƣa tàu chiến chở xe tăng, 
vũ khí và cả máy bay vào Cảng Sài 
Gòn để giúp quân đội xâm lƣợc Pháp. 
Ngày 19/3/1950, Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ đƣợc tổ chức phân công tham gia 
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lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực 
dân Pháp và can thiệp Mỹ. Đây là 
cuộc biểu tình chống Mỹ đầu tiên ở 
nƣớc ta. Những ngƣời biểu tình 
giƣơng cao cờ đỏ sao vàng, đốt xe 
Mỹ, xé cờ Mỹ. Khí thế đấu tranh sôi 
sục của cả nửa triệu dân thành phố đã 
buộc hai tầu chiến của Mỹ rút khỏi 
cảng Sài Gòn, ra khỏi miền Nam Việt 
Nam… 
 Lo sợ trƣớc ảnh hƣởng to lớn 
của luật sƣ đối với nhân sỹ, trí thức và 
nhân dân Sài Gòn - Gia Định nói 
riêng, Nam bộ nói chung, thực dân 
Pháp đã bắt và đày luật sƣ ra Bắc quản 
thúc tại bản Giẳng, huyện Mƣờng Tè, 
tỉnh Lai Châu, nơi mà “một tiếng gà 
gáy cả ba nƣớc cùng nghe” và sau đó 
khi Quân đội nhân dân Việt Nam tiến 
lên giải phóng Tây Bắc thì chúng đƣa 
luật sƣ về giam ở Sơn Tây. 
 Trƣớc phong trào đấu tranh 
mạnh mẽ của Đoàn Luật sƣ và nhân 
sỹ, trí thức tên tuổi Sài Gòn - Gia 
Định, tháng 11/1952 luật sƣ đƣợc trả 
tự do và trở về Sài Gòn, mở lại văn 
phòng luật và tiếp tục chiến đấu với kẻ 
thù ngay tại sào huyệt của chúng. 
 Tháng 8 năm 1954, luật sƣ 
tham gia thành lập Phong trào bảo vệ 
hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn đấu tranh 
đòi Chính phủ Pháp và chính quyền 
bù nhìn thi hành nghiêm chỉnh Hiệp 
định Giơ-ne-vơ, đòi thả tù chính trị, 
thực hiện quyền tự do, dân chủ và 
đƣợc cử làm phó chủ tịch phong trào. 

Địch hoảng sợ, một mặt ra tay đàn áp, 
giải tán phong trào. Mặt khác, để ngăn 
chặn ảnh hƣởng to lớn của luật sƣ 
trong phong trào chống Mỹ ở thành 
phố lớn nhất và quan trọng nhất ở 
Nam bộ lúc đó, ngày 15/11/1954 luật 
sƣ bị đế quốc Mỹ và chính quyền bù 
nhìn bắt giam và lƣu đầy gần 7 năm ở 
Tuy Hòa và miền núi Củng Sơn, tỉnh 
Phú Yên. 
 Nghị quyết 15 của Ban Chấp 
hành Trung ƣơng Đảng ra đời, miền 
Nam đồng khởi, nhân dân miền Nam 
vùng lên làm chủ các thôn, làng, ấp, 
bản. Vùng giải phóng đƣợc mở rộng 
nhanh chóng. Cục diện cách mạng đòi 
hỏi phải thành lập một tổ chức có uy 
tín để tập hợp mọi lực lƣợng yêu 
nƣớc, đƣa cách mạng miền Nam bƣớc 
vào giai đoạn phát triển mới. Ngày 
20/12/1960 Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 
 Ngày 30/10/1961 luật sƣ đƣợc 
nhân dân và các lực lƣợng vũ trang 
tỉnh Phú Yên giải thoát và hộ tống về 
Trung ƣơng Cục miền Nam lúc đó 
đóng ở chiến khu Dƣơng Minh Châu. 
 Tháng 2/1962, Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam tiến 
hành Đại hội lần thứ nhất. Tại Đại hội, 
Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đƣợc bầu 
làm Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc 
chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của 
đồng bào và chiến sỹ miền Nam. 
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 Tháng 3/1964, Đại hội lần thứ 
hai Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam bầu luật sƣ làm Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ƣơng Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam. 
 Dƣới sự lãnh đạo của Trung 
ƣơng Đảng, với cƣơng vị của mình, 
Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ 
đã góp phần to lớn động viên quân và 
dân miền Nam tiến hành cuộc tổng 
tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968, buộc đế quốc Mỹ phải xuống 
thang ngồi vào bàn đàm phán tại Hội 
nghị Pari, với sự có mặt của đại diện 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam. 
 Ngày 6/6/1969, tại Đại hội đại 
biểu quốc dân miền Nam Việt Nam, 
luật sƣ đƣợc cử giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng cố vấn Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam. 
 Với cƣơng vị ngƣời đứng đầu 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng 
cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đƣợc 
sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, với sự chi viện sức ngƣời, 
sức của của đồng bào miền Bắc và sự 
giúp đỡ to lớn của các nƣớc xã hội chủ 
nghĩa anh em và của bạn bè quốc tế, 
bằng đức độ, tài năng và uy tín của 
mình, luật sƣ đã lãnh đạo Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam và cùng với Liên minh các lực 
lƣợng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
Việt Nam tập hợp, đoàn kết, động viên 
quân và dân miền Nam tiến hành cuộc 
đấu tranh vũ trang, chính trị, ngoại 
giao, binh vận gay go và ác liệt vào 
bậc nhất trong thế kỷ XX chống đế 
quốc Mỹ xâm lƣợc và ngụy quyền Sài 
Gòn theo lời kêu gọi thiêng liêng và 
phƣơng châm chiến lƣợc mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề ra là: “Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”, “đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và đã 
giành đƣợc thắng lợi hoàn toàn, đất 
nƣớc thống nhất, Bắc - Nam sum họp 
một nhà. 
 Sau khi thống nhất đất nƣớc, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc nhân 
dân bầu làm đại biểu Quốc hội các 
Khóa VI, VII, VIII và đƣợc Quốc hội 
tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 6/1976), Quyền Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 4/1980), Chủ tịch Quốc hội và 
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc 
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (tháng 7/1981). 
 Về công tác Mặt trận, tại Đại 
hội thống nhất các tổ chức Mặt trận 
họp từ 31/1 đến 4/2/1977, luật sƣ đƣợc 
bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Đến Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tháng 11/1988, luật sƣ đƣợc bầu 
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làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. Và tháng 8/1994, Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IV Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã suy tôn luật sƣ làm 
Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Với các cƣơng vị của mình, 
Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ 
đã dành nhiều thời gian, tâm huyết tìm 
hiểu thực trạng, tháo gỡ khó khăn 
trong công tác Mặt trận, đề xuất với 
Đảng và Nhà nƣớc những cơ chế, 
chính sách và giải pháp nhằm vun đắp, 
tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc, 
mở rộng và phát huy vai trò Mặt trận 
dân tộc thống nhất Việt Nam trong 
thời kỳ mới. 
 Cuộc đời, sự nghiệp của Luật 
sƣ Nguyễn Hữu Thọ là quá trình vận 
động từ chủ nghĩa yêu nƣớc chân 
chính đến chủ nghĩa cộng sản và gắn 
liến với sự nghiệp đại đoàn kết dân 
tộc. Luật sƣ là con ngƣời tiêu biểu của 
tình đoàn kết dân tộc, là một nhà lãnh 
đạo tài năng, một tấm gƣơng sáng về 
đạo đức, tác phong, lối sống giản dị, 
khiếm tốn, trong sạch, hy sinh vì 
nghĩa lớn, không khuất phục trƣớc 
cƣờng quyền, không sa ngã trƣớc tiền 
tài danh lợi, vì lý tƣởng cộng sản cao 
đẹp. Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu 
Thọ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ 
quốc, cho dân tộc. Nhƣ Tổng Bí thƣ 
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 
Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh 

đã đánh giá: “Luật sƣ Nguyễn Hữu 
Thọ quả là một nhà trí thức yêu nƣớc 
vĩ đại”  
 Với những công lao to lớn đối 
với sự nghiệp cách mạng, luật sƣ đƣợc 
Đảng và Nhà nƣớc tặng thƣởng Huân 
chƣơng Sao Vàng, huân chƣơng cao 
quý nhất của Đảng, Nhà nƣớc ta và 
nhiều huân, huy chƣơng cao quý khác. 
Luật sƣ cũng đƣợc Nhà nƣớc Liên Xô 
(trƣớc đây) tặng Giải thƣởng quốc tế 
V.I. Lênin và Huân chƣơng Hữu nghị 
vì sự nghiệp củng cố hòa bình giữa 
các dân tộc; Nhà nƣớc Cu Ba tặng 
Huân chƣơng Đoàn kết - chiến đấu; 
Nhà nƣớc Bungari tặng Giải thƣởng 
Đimitrốp; Hội đồng Hòa bình thế giới 
tặng Huân chƣơng Joliot Curie. 
 Noi gƣơng Luật sƣ - Chủ tịch 
Nguyễn Hữu Thọ, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tiếp tục thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gƣơng 
đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu 
sắc hơn nữa quan điểm của Đảng, tƣ 
tƣởng Hồ Chí Minh và phát huy 
những bài học kinh nghiệm quý báu 
của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ về sự 
nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; 
không ngừng đổi mới nội dung, 
phƣơng thức, tăng cƣờng tổ chức, 
nâng cao hiệu quả hoạt động và phát 
huy vai trò của mình, xứng đáng là tổ 
chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện, nơi thể hiện ý chí, nguyện 
vọng, đại diện quyền và lợi ích hợp 
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pháp của các tầng lớp nhân dân, là bộ 
phận trong hệ thống chính trị nƣớc ta, 
là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân; ra sức vận động tập hợp, 
đoàn kết mọi ngƣời Việt Nam ở trong 
và ngoài nƣớc, không phân biệt thành 
phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín 
ngƣỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính 
kiến, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, 
thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn 
vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nƣớc, vì dân giàu, nƣớc mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh; 
tăng cƣờng và phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nƣớc trong các 
tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, 
tham gia xây dựng Đảng trong sạch 
vững mạnh, xây dựng Nhà nƣớc pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân và vì dân; đẩy mạnh công tác đối 
ngoại nhân dân, góp phần tăng cƣờng 
tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 
ta với nhân dân các nƣớc trong khu 
vực và trên thế giới…Chung sức 
chung lòng cùng Đảng và Nhà nƣớc 

tranh thủ thời cơ thuận lợi, vƣợt qua 
khó khăn thách thức hoàn thành thắng 
lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã 
hội năm 2010, thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng; lập 
thành tích chào mừng Đại lễ kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 
năm ngày thành lập nƣớc, 80 năm 
ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống 
nhất Việt Nam và 50 năm ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam, chào mừng Đại hội 
lần thứ XI của Đảng. 
 Tự hào về Luật sƣ - Chủ tịch 
Nguyễn Hữu Thọ, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam luôn góp phần tăng cƣờng 
đoàn kết tập hợp, phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc trong thời kỳ mới, vì dân 
giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 
 

Huỳnh Đảm 
Ủy viên Trung ƣơng Đảng 

Chủ tịch Ủy ban TƢMTTQ Việt Nam 
(dangcongsan.vn - Ngày 9/7/2020) 
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 CỐNG HIẾN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU THỌ 
          ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG 

 
 

TỪ NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC TRỞ THÀNH NHÀ CÁCH MẠNG KIÊN 
CƯỜNG 

 

 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
(bí danh Ba Nghĩa) sinh ngày 
10/7/1910 trong một gia đình công 
chức tại Long Phú, tổng Long Hưng 
Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn 
cũ, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An. 
 Năm 1921, mới 11 tuổi, 
Nguyễn Hữu Thọ sang du học tại 
Pháp rồi đƣợc nhận vào học tại khoa 
Luật của trƣờng và tốt nghiệp cử nhân 
luật loại xuất sắc vào tháng 9/1932. 
Năm 1933, Nguyễn Hữu Thọ trở về 
nƣớc, làm việc tại văn phòng của một 
luật sƣ ngƣời Pháp, rồi mở văn phòng 
luật tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ 
rồi Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1941 - 
1945, Nguyễn Hữu Thọ tham gia hoạt 
động yêu nƣớc của tổ chức Thanh 
niên Tiền phong. 
 Cách mạng tháng Tám năm 
1945 bùng nổ, ông là một trong các trí 
thức ủng hộ chính quyền của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Năm 1946, chính quyền 
thực dân Pháp bổ nhiệm ông làm 
Chánh án Tòa án dân sự tỉnh Vĩnh 
Long. Tuy làm việc cho chính quyền 
thực dân nhƣng ông vẫn giữ mối liên 
lạc và bí mật tham gia các hoạt động 

yêu nƣớc của giới trí thức. 
 Năm 1947, Nguyễn Hữu Thọ 
xin từ chức Chánh án Tòa án dân sự 
tỉnh Vĩnh Long, mở văn phòng luật sƣ 
riêng tại Sài Gòn và đƣợc tổ chức 
phân công hoạt động trong Ban Trí 
vận thuộc Thành ủy Sài Gòn - Chợ 
Lớn do Luật sƣ Hoàng Quốc Tân trực 
tiếp phụ trách. 
 Ngày 16/10/1949, Nguyễn Hữu 
Thọ đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dƣơng, hoạt động trong phong 
trào trí thức và bị Pháp bắt tháng 
6/1950, bị giam ở Lai Châu và Sơn 
Tây tháng 11/1952. Sau khi đƣợc trả 
tự do, ông tham gia phong trào đấu 
tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài 
Gòn - Chợ Lớn, là Phó Chủ tịch 
Phong trào bảo vệ hòa bình. 
 Năm 1954, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ bị chính quyền Ngô Đình 
Diệm bắt và giam tại Phú Yên. Khi 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam thành lập ngày 
20/12/1960, đồng chí đang bị quản 
thúc tại Phú Yên. Sau cuộc giải thoát 
thành công vào cuối tháng 11/1961, 
đồng chí về đến Bắc Tây Ninh. 
 Tháng 2/1962, Đại hội Mặt trận 
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Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam lần thứ nhất đƣợc tổ chức và 
đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch. 
Tháng 3/1964, Đại hội Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
lần thứ hai đã bầu đồng chí làm Chủ 
tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận. Đến 
tháng 6/1969, đồng chí đƣợc cử làm 
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam. 
 Sau khi thống nhất đất nƣớc, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc nhân 
dân bầu làm đại biểu Quốc hội các 
Khóa VI, VII, VIII và đƣợc Quốc hội 
tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 6/1976), Quyền Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 4/1980), Chủ tịch Quốc hội và 
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc 
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (tháng 7/1981). 
 Những cống hiến to lớn cho 
cách mạng 
 Cách mạng tháng Tám 1945 đã 
thực sự mở ra cho Nguyễn Hữu Thọ 
con đƣờng đi theo để đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Trong những năm 
1949 - 1950, cuộc đấu tranh yêu nƣớc, 
chống thực dân Pháp của nhân dân các 
vùng bị tạm chiếm, đặc biệt ở Sài Gòn 
- Chợ Lớn lên cao. Nguyễn Hữu Thọ 
hòa nhập vào cuộc đấu tranh này 
không chỉ là một thành viên tích cực 
mà còn với tƣ cách một đảng viên 
cộng sản hoạt động bí mật, có trách 

nhiệm lãnh đạo phong trào. 
 Chỉ mấy tháng sau khi đƣợc kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, 
Nguyễn Hữu Thọ đã phát huy vai trò 
của một đảng viên cộng sản hoạt động 
bí mật, trong phong trào đấu tranh của 
nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhằm 
cô lập ông với phong trào cách mạng, 
thực dân Pháp và ngụy quyền Sài Gòn 
đã đày ải Nguyễn Hữu Thọ ra vùng 
Tây Bắc, nhƣng khi trở về Sài Gòn 
ông lại tiếp tục đấu tranh công khai, 
tham gia phong trào hòa bình. 
 Sau chiến thắng 30/4/1975, với 
cƣơng vị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ 
tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
nhận thức rõ trách nhiệm của mình 
trƣớc nhân dân, trƣớc Tổ quốc về 
những công việc cần thực hiện để tiến 
tới thống nhất đất nƣớc. 
 Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
Khóa VI, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
đƣợc bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Với cƣơng vị Phó Chủ tịch nƣớc, 
đồng chí đƣợc cử phụ trách và đã có 
nhiều đóng góp vào công tác ngoại 
giao của Đảng, Nhà nƣớc. Một trong 
những đóng góp quan trọng của đồng 
chí Nguyễn Hữu Thọ là cùng Chủ tịch 
Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng 
Chinh tổ chức xây dựng dự thảo Hiến 
pháp sửa đổi và đã có những ý kiến rất 
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thiết thực trong các cuộc họp của Ban 
dự thảo Hiến pháp, góp phần vào sự 
hình thành bản Hiến pháp mới trình 
Quốc hội vào năm 1980. 
 Ngày 5/4/1980, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đƣợc Quốc hội cử 
làm Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại 
kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã 
thảo luận và thông qua bản Hiến pháp 
mới. Trên cƣơng vị Quyền Chủ tịch 
nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
ký lệnh công bố bản Hiến pháp năm 
1980. 
 Trên cƣơng vị Phó Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nƣớc Việt Nam (1981 - 
1987) đồng thời trên cƣơng vị là Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(1989 - 1994), cho tới những năm cuối 
đời, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
hoạt động không mệt mỏi, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân 
dân giao phó và có những đóng góp to 
lớn vào việc xây dựng Nhà nƣớc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 Cho đến những năm cuối đời, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn suy 
nghĩ về việc thực hiện dân chủ, xây 
dựng luật pháp và vẫn đặt kỳ vọng 
Quốc hội nƣớc nhà sẽ thực sự giữ vai 
trò cơ quan quyền lực tối cao. Những 
cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đối với lĩnh vực xây dựng Hiến 
pháp, pháp luật, xây dựng Nhà nƣớc 
của dân, do dân, vì dân không chỉ có 
giá trị về mặt lý luận, mà còn có ý 
nghĩa thực tiễn sâu sắc và mang tính 
thời sự trong bối cảnh tình hình hiện 
nay. 
 

S. Trung 
(baodanang.vn - Ngày 10/7/2020) 

 

 
 

     
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU THỌ VỚI VIỆC XÂY DỰNG 

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
 

 Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ có nhiều đóng góp quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Một trong những 
đóng góp ấy là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, cùng nhìn lại 
đóng góp ấy của ông. 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (Bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910 trong 
một gia đình công chức tại Long Phú, tổng Long Hƣng Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh 
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Chợ Lớn, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Từ khi 11 tuổi (năm 1921), 
Nguyễn Hữu Thọ sang du học tại Pháp, tốt nghiệp cử nhân luật loại xuất sắc tháng 
9/1932. Năm sau đó, ông về nƣớc, làm việc tại một văn phòng của luật sƣ ngƣời 
Pháp, rồi mở văn phòng luật sƣ riêng. Đây là thời điểm phong trào Xô Viết - Nghệ 
Tĩnh chống thực dân Pháp do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bị khủng bố trắng, 
nhiều chiến sỹ yêu nƣớc bị bắt bớ, tù đày, giết hại. Trực tiếp chứng kiến nhiều 
phiên tòa đại hình ở Sài Gòn, với các bản tuyên án vô cùng tàn bạo, Luật sƣ Nguyễn 
Hữu Thọ nhận thấy luật pháp của chính quyền thực dân chỉ là trò mị dân, thực chất 
chánh án tại các phiên tòa là những tên đao phủ, phạm nhân là những ngƣời lƣơng 
dân yêu nƣớc, vô tội. Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra, giành thắng lợi đã 
thức tỉnh Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đến với cách mạng. Trong cuộc đời hoạt động 
cách mạng của mình, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan 
trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, ông là Chủ tịch đầu tiên của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng cố vấn 
(Quốc hội) Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
 Sau khi đất nƣớc thống nhất (năm 1975), đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc 
nhân dân bầu làm đại biểu Quốc hội các Khóa VI, VII, VIII và đƣợc Quốc hội tín 
nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 
6/1976), Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 4/1980) 
và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 7/1981), v.v. Trên cƣơng vị Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc (1981 - 1987), 
đồng thời trên cƣơng vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (1989 - 1994), cho tới những năm cuối đời, với kiến thức luật học 
uyên bác, tinh thần trách nhiệm cao với Tổ quốc và nhân dân, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ đã hoạt động không mệt mỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và 
nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, thể hiện trên một số vấn đề sau: 
 Luôn lo lắng là làm sao cho nhân dân “đƣợc ăn no, mặc ấm, đƣợc học hành” 
nhƣ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cƣơng vị Chủ tịch Quốc hội, đồng 
chí Nguyễn Hữu Thọ nhận thấy đất nƣớc vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh chống 
xâm lƣợc lâu dài và gian khổ, nhƣng lại phải đứng trƣớc nhiều khó khăn, thách thức 
mới: Đƣơng đầu với hai cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới của Tổ quốc, sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp đều giảm sút, lạm phát gia tăng, làm cho đời sống của 
nhân dân gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã đi khảo 
sát ở cơ sở, nhận thấy rằng, cung cách điều hành, quản lý trì trệ, cơ chế làm việc 
quan liêu, bảo thủ kéo dài, chậm đƣợc cải tiến, đổi mới là một nguyên nhân cản trở 
phát triển sản xuất, gây khó khăn cho đời sống nhân dân. Vì vậy, đồng chí Nguyễn 
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Hữu Thọ đã có những quan điểm, đề xuất quan trọng về quản lý kinh tế - xã hội, 
quản lý đất nƣớc bằng luật pháp. 
 Đặc biệt quan tâm đến đổi mới hoạt động của Quốc hội. Trên cƣơng vị Chủ 
tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn suy nghĩ nhiều làm thế nào để Quốc 
hội thực sự là cơ quan lập pháp duy nhất, đồng thời là cơ quan giám sát tối cao đối 
với việc quản lý, điều hành các mặt hoạt động đời sống xã hội của Hội đồng Bộ 
trƣởng (nay là Chính phủ). Trong thời gian chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội Khóa 
VIII, đồng chí đã tập trung phân tích những mặt yếu kém, tồn tại của Quốc hội 
Khóa VII và đƣa ra một số phƣơng hƣớng khắc phục. Để Quốc hội thực sự đảm 
đƣơng vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, đồng chí đã làm rõ mối quan hệ Đảng 
lãnh đạo Quốc hội và Nhà nƣớc, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Quan 
điểm này khẳng định tính dân chủ, khoa học trong khoa học lãnh đạo và thể hiện 
tính Đảng, tính giai cấp đúng đắn. Không chỉ có vậy, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
còn làm rõ Quốc hội khác Mặt trận Tổ quốc; hoạt động của các đại biểu Quốc hội, 
nội dung và phƣơng thức điều hành một kỳ họp Quốc hội, v.v. 
 Cùng với đó, đồng chí dành nhiều thời gian, công sức vào việc chỉ đạo hoạt 
động của các ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban Pháp luật. Đồng chí cho rằng, Ủy 
ban Pháp luật phải đƣợc nhanh chóng kiện toàn, phải thêm một số tiểu ban để soạn 
thảo các bộ luật cần thiết nhƣng lại chƣa có hoặc không còn phù hợp. Quản lý, điều 
hành mọi mặt của xã hội bằng các luật là phƣơng thức bảo đảm dân chủ nhất và 
phải bắt đầu từ Hiến pháp. Vì vậy, đồng chí đã cùng Chủ tịch Ủy ban Thƣờng vụ 
Quốc hội Trƣờng Chinh tổ chức xây dựng dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Với uy tín và 
kiến thức luật học uyên bác của mình, đồng chí đã cùng Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội tập hợp đƣợc các luật gia có danh tiếng tham gia soạn thảo bản Hiến pháp sửa 
đổi. Trong các cuộc họp của Ban dự thảo Hiến pháp, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
có những ý kiến rất thiết thực, góp phần hình thành bản Hiến pháp mới trình Quốc 
hội năm 1980. Khi đƣợc Quốc hội cử làm Quyền Chủ tịch nƣớc (ngày 05/4/1980), 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã ký lệnh Công bố bản Hiến pháp năm 1980. Bản Hiến 
pháp này đã thể chế hóa đƣờng lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà 
nƣớc Việt Nam, khẳng định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong 
giai đoạn cách mạng mới. 
 Vấn đề dân chủ, thực hiện dân chủ và xây dựng pháp luật là nội dung đƣợc 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ quan tâm. Từ những năm 1980 - 1981, đồng chí đã đề 
cập đến vấn đề soạn thảo và ban hành Bộ luật Dân sự. Đây là bộ luật lớn, quan 
trọng nhất sau Hiến pháp. Bộ luật Dân sự, quy định dân chủ về quyền lợi và nghĩa 
vụ của công dân sẽ đƣợc cụ thể hóa theo cơ chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, hệ thống pháp luật, các bộ luật cũng nhƣ nền dân chủ 
của một quốc gia đƣợc xây dựng, phải qua thực tiễn kiểm nghiệm, sàng lọc và bổ 
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sung dần để hoàn chỉnh; nền dân chủ của một đất nƣớc phải gắn với thể chế chính 
trị, quyền lợi của đất nƣớc, đặc điểm riêng của quốc gia - dân tộc đó. Đồng thời, rất 
chú trọng đến thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp. Đồng chí đã nhìn thấy những yếu kém trong hoạt động của 
bộ máy Nhà nƣớc, đƣa ra những vấn đề có tính chỉ đạo phải tập trung giải quyết để 
Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực của nhân dân ở cơ sở, là công cụ 
làm chủ của nhân dân lao động. 
 Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với xây dựng Nhà nƣớc 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chỉ có giá trị về lý luận, mà còn có ý nghĩa thực 
tiễn sâu sắc, mang tính thời sự đối với việc xây dựng Nhà nƣớc của dân, do dân, vì 
dân hiện nay. 
 

               Nguyễn Mai Linh 
               (tapchiqptd.vn - Ngày 9/7/2020) 
 

     
 

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN KIÊN ĐỊNH  
NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN 

 

 Trở thành một trí thức cách 
mạng, Nguyễn Hữu Thọ tích cực 
hoạt động kháng chiến ở Sài Gòn bị 
tạm chiếm “bằng những hình thức 
thích hợp”. Ông cùng đồng chí, 
đồng đội - những người hoạt động 
hợp pháp, những cán bộ lãnh đạo bí 
mật, những chiến sỹ bị giặc bắt 
giam cầm, xử án và nhân dân yêu 
nước Sài Gòn - Chợ Lớn đấu tranh 
với kẻ thù trên nhiều trận địa, ở các 
lĩnh vực khác nhau. Cuộc chiến đấu 
âm thầm, không tiếng súng nhưng 
vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi sự tỉnh 
táo, thông minh và sáng suốt. 
 Giương cao ngọn cờ đấu 
tranh giải phóng dân tộc 
 Trong việc bào chữa cho các 
chiến sỹ yêu nƣớc, cách mạng hay 

những đồng bào bị rơi vào tay địch bị 
đƣa ra xét xử, đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ không chỉ thể hiện tấm lòng yêu 
mến, kính trọng mà còn biểu lộ tinh 
thần yêu nƣớc, chiến đấu chống kẻ 
thù. Ông đã dựa vào luật pháp của 
địch để tố cáo tội ác của chúng. 
 Ngoài nhiệm vụ của một luật sƣ 
yêu nƣớc cách mạng, Nguyễn Hữu 
Thọ còn tiến hành cuộc đấu tranh yêu 
nƣớc trong nhiều hoạt động khác nhƣ 
vận động các trí thức Sài Gòn ra bản 
“Tuyên ngôn đòi Chính phủ Pháp 
chấm dứt chiến tranh xâm lƣợc, đàm 
phán với chính phủ kháng chiến để lập 
lại hòa bình trên cơ sở công nhận độc 
lập, tự do cho Việt Nam”. 
 Trở thành ngƣời cộng sản, tinh 
thần yêu nƣớc, ý chí đấu tranh của 
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Nguyễn Hữu Thọ càng tăng lên. 
Trong những năm 1949 - 1950, cuộc 
đấu tranh yêu nƣớc, chống thực dân 
Pháp của nhân dân các vùng bị tạm 
chiếm, đặc biệt ở Sài Gòn - Chợ Lớn 
lên cao. Nguyễn Hữu Thọ hòa nhập 
vào cuộc đấu tranh này không chỉ là 
một thành viên tích cực mà còn với tƣ 
cách một đảng viên cộng sản hoạt 
động bí mật, có trách nhiệm lãnh đạo 
phong trào. 
 Chỉ mấy tháng sau khi đƣợc kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, 
Nguyễn Hữu Thọ đã phát huy vai trò 
của một đảng viên cộng sản hoạt động 
bí mật, trong phong trào đấu tranh của 
nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn mà đỉnh 
cao là cuộc biểu tình nhân đám tang 
của học sinh Trần Văn Ơn, ngƣời 
phản đối thực dân Pháp và ngụy 
quyền Bảo Đại đàn áp dã man, giết hại 
nhiều học sinh. Dƣới sự lãnh đạo của 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, phong 
trào đấu tranh yêu nƣớc của nhân dân 
Sài Gòn - Chợ Lớn đã nổ ra mạnh mẽ. 
Nhằm cô lập ông với phong trào cách 
mạng, thủ tiêu ý chí của ông, thực dân 
Pháp và ngụy quyền Sài Gòn đã đày ải 
Nguyễn Hữu Thọ ra vùng Tây Bắc 
nhƣng khi trở về Sài Gòn, ông lại tiếp 
tục đấu tranh công khai - bào chữa cho 
các chiến sỹ kháng chiến bị bắt, tham 
gia phong trào hòa bình (năm 1954). 
 Trong những năm đấu tranh 
cho hòa bình, bị bắt giam ở Sài Gòn 
(năm 1954), bị đƣa ra an trí ở Hải 
Phòng (1955), Phú Yên (1955 - 1961), 

Nguyễn Hữu Thọ đã trải qua những 
năm tháng gian khổ nhƣng ông đã thể 
hiện khí tiết kiên cƣờng của một đảng 
viên cộng sản. Sau khi đƣợc cứu thoát, 
Nguyễn Hữu Thọ trở về vùng giải 
phóng và trở thành ngƣời lãnh đạo 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Từ đây, ông đã trực 
tiếp lãnh đạo nhân dân chiến đấu với 
kẻ thù. Chí khí cách mạng, sự thông 
minh, tài giỏi, phẩm chất đạo đức cách 
mạng là nhân tố quan trọng tạo nên 
một Nguyễn Hữu Thọ bất khuất, kiên 
cƣờng, giƣơng cao ngọn cờ đấu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc. 
 Góp phần xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  
 Chiến thắng mùa xuân năm 
1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nƣớc. 
Sau chiến thắng 30/4/1975, những hy 
sinh, mất mát của đồng bào, đồng chí 
đã thôi thúc Nguyễn Hữu Thọ trong 
công cuộc xây dựng cuộc sống mới, 
chế độ mới trên đất nƣớc Việt Nam. 
Với cƣơng vị là Chủ tịch Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ nhận thức rõ trách nhiệm của 
mình trƣớc nhân dân, trƣớc Tổ quốc 
về những công việc cần thực hiện để 
tiến tới thống nhất đất nƣớc. 
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 Ngày 25/4/1976 cuộc Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội nƣớc Việt Nam 
thống nhất đƣợc tiến hành trong toàn 
quốc. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
đƣợc giới thiệu ứng cử ở Sài Gòn và 
đã trúng cử đại biểu Quốc hội nƣớc 
Việt Nam thống nhất với số phiếu rất 
cao. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 
nƣớc Việt Nam, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ đã đọc bản tham luận quan 
trọng với chủ đề: “Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng một nƣớc Việt 
Nam giàu mạnh và hạnh phúc là tiếng 
gọi động viên đoàn kết chặt chẽ hơn 
bao giờ hết”. Một lần nữa, ông khẳng 
định Quốc hội mới đƣợc bầu là kết 
quả của ý chí và nguyện vọng của toàn 
dân Việt Nam, đó là độc lập dân tộc, 
thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 
 Ngày 02/7/1976, Quốc hội đã 
quyết định những công việc rất trọng 
đại: Đặt tên nƣớc ta là nƣớc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội là 
thủ đô và thành phố Sài Gòn đƣợc 
chính thức mang tên thành phố Hồ 
Chí Minh. Kỳ họp cũng đã quyết định 
Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam do Tổng tuyển cử 
ngày 25/4/1975 bầu ra là Quốc hội 
Khóa VI. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc 
hội Khóa VI, đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đƣợc bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Với cƣơng vị Phó Chủ tịch nƣớc, 
đồng chí đƣợc cử phụ trách các vấn đề 
về đối ngoại và đã có nhiều đóng góp 

vào công tác ngoại giao của Đảng, 
Nhà nƣớc. 
 Một trong những đóng góp 
quan trọng của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ là ông đã cùng Chủ tịch Ủy ban 
Thƣờng vụ Quốc hội - Trƣờng Chinh 
tổ chức xây dựng dự thảo Hiến pháp 
sửa đổi. Với uy tín và kiến thức luật 
học uyên bác của mình, đồng chí đã 
cùng với Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội tập hợp đƣợc các luật gia có danh 
tiếng tham gia soạn thảo bản Hiến 
pháp sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đã có những ý kiến rất thiết thực 
trong các cuộc họp của Ban dự thảo 
Hiến pháp, góp phần vào sự hình 
thành bản Hiến pháp mới trình Quốc 
hội vào năm 1980. 
 Ngày 05/4/1980, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đƣợc Quốc hội cử 
làm Quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại 
kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã 
thảo luận và thông qua bản Hiến pháp 
mới. Trên cƣơng vị Quyền Chủ tịch 
nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
ký lệnh Công bố bản Hiến pháp năm 
1980. Hiến pháp năm 1980 đã thể chế 
hóa đƣờng lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng và Nhà nƣớc Việt 
Nam, khẳng định rõ những quyền hạn 
và nghĩa vụ của công dân Việt Nam 
trong giai đoạn cách mạng mới. 
 Trên cƣơng vị Phó Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nƣớc Việt Nam (1981 -
1987) đồng thời trên cƣơng vị là Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
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ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(1989 - 1994), cho tới những năm cuối 
đời, với kiến thức luật học uyên bác, 
tinh thần trách nhiệm cao đối với Tổ 
quốc và nhân dân, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ đã hoạt động không mệt 
mỏi; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
Đảng và nhân dân giao phó và có 
những đóng góp to lớn vào việc xây 
dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
 Là Chủ tịch Quốc hội, điều 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ lo lắng 
trƣớc tiên là làm sao cho nhân dân 
“đƣợc ăn no, mặc ấm, đƣợc học hành” 
nhƣ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 
dặn. Đồng chí đã nhận thấy rõ một 
thực tế là nhân dân ta vừa ra khỏi cuộc 
chiến tranh lâu dài và gian khổ lại vừa 
buộc phải đƣơng đầu với hai cuộc 
chiến tranh ở biên giới của Tổ quốc và 
vẫn đang đứng trƣớc những nguy cơ, 
thách thức mới; trong khi tất cả lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp đều giảm sút, lạm phát gia 
tăng, đời sống của nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. Trƣớc tình hình đó, đồng 
chí đã trực tiếp đi thực tế khảo sát ở 
cơ sở và nhận thấy rằng, cung cách 
điều hành, quản lý trì trệ, cơ chế làm 
việc quan liêu, bảo thủ kéo dài, chậm 
đƣợc cải tiến, đổi mới cũng là một 
trong những nguyên nhân gây nên khó 
khăn về kinh tế - xã hội của đất nƣớc 
cũng nhƣ ảnh hƣởng đến đời sống của 
nhân dân. Ông đã có những quan 
điểm, những đề xuất quan trọng về 

quản lý kinh tế - xã hội, quản lý đất 
nƣớc bằng pháp luật. 
 Trên cƣơng vị Chủ tịch Quốc 
hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề đổi mới hoạt 
động của Quốc hội. Điều làm ông suy 
nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để 
Quốc hội thực sự là cơ quan lập pháp 
duy nhất, đồng thời là cơ quan giám 
sát tối cao đối với việc quản lý, điều 
hành các mặt hoạt động đời sống xã 
hội của Hội đồng Bộ trƣởng. Đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ dành nhiều thời 
gian, công sức vào việc chỉ đạo hoạt 
động của các ủy ban của Quốc hội, 
đặc biệt là Ủy ban Pháp luật. Đồng chí 
cho rằng, Ủy ban Pháp luật phải đƣợc 
kiện toàn một cách nhanh chóng, phải 
thêm một số tiểu ban để soạn thảo các 
bộ luật cần thiết chƣa có hoặc không 
còn phù hợp; việc quản lý, điều hành 
các lĩnh vực đời sống xã hội bằng các 
luật là phƣơng thức bảo đảm dân chủ 
cao nhất. 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ rất 
quan tâm đến vấn đề dân chủ, thực 
hiện dân chủ và xây dựng pháp luật. 
Ngay từ những năm 1980 - 1981, 
đồng chí đã đề cập đến vấn đề soạn 
thảo và ban hành Bộ luật Dân sự vì 
theo đồng chí, đây là bộ luật lớn, quan 
trọng nhất sau Hiến pháp. Với Bộ luật 
Dân sự, những quy định dân chủ về 
quyền lợi và nghĩa vụ của công dân sẽ 
đƣợc thể chế hóa theo cơ chế dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ bàn nhiều đến việc xây dựng 
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nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đồng 
chí cho rằng, hệ thống pháp luật, các 
bộ luật cũng nhƣ nền dân chủ của một 
quốc gia phải đƣợc xây dựng, phải qua 
thực tiễn kiểm nghiệm, sàng lọc và bổ 
sung dần tới chỗ hoàn chỉnh; nền dân 
chủ của một đất nƣớc phải gắn với thể 
chế chính trị, với quyền lợi đất nƣớc, 
đặc điểm riêng của dân tộc đó. 
 Lý luận về vai trò, nhiệm vụ 
lãnh đạo của Đảng cũng luôn đƣợc 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ phân tích, 
làm rõ trong các bài viết của mình. 
Đồng chí khẳng định Đảng thực hiện 
vai trò lãnh đạo Nhà nƣớc cũng phải 
nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật. Quan điểm lý luận về Đảng 
lãnh đạo mà đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ phân tích vừa khẳng định tính dân 
chủ, khoa học trong khoa học lãnh 
đạo, đồng thời thể hiện tính Đảng, tính 
giai cấp đúng đắn. 
 Là ngƣời có tri thức về luật học, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ rất chú 
trọng tới những vấn đề thực hiện 
quyền dân chủ của nhân dân thông 
qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp. Trên cƣơng vị Chủ tịch Quốc 
hội, ông đã nhìn thấy những yếu kém 
trong hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc 
để từ đó đƣa ra những vấn đề có tính 
chỉ đạo để Hội đồng nhân dân các cấp, 
từ cấp tỉnh đến cấp xã phải tập trung 
giải quyết, thực hiện nhằm xây dựng, 
tổ chức để Hội đồng nhân dân thực sự 
là cơ quan quyền lực của nhân dân ở 
cấp cơ sở, thực sự là công cụ làm chủ 

của nhân dân lao động. 
 Phấn khởi, tin tƣởng vào đƣờng 
lối đổi mới của Đại hội VI của Đảng, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ càng trăn 
trở với việc đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội. Trong thời gian 
chuẩn bị cho việc bầu cử Quốc hội 
Khóa VIII, đồng chí đã tập trung phân 
tích những mặt yếu kém, tồn tại của 
Quốc hội Khóa VII và đƣa ra một số 
phƣơng hƣớng khắc phục. Để Quốc 
hội thực sự đảm đƣơng vai trò là cơ 
quan quyền lực cao nhất, đồng chí đã 
làm rõ quan niệm đúng đắn về Đảng 
lãnh đạo Quốc hội và Nhà nƣớc nhƣ 
thế nào, Quốc hội khác Mặt trận nhƣ 
thế nào,… Ngay cả những hoạt động 
của các đại biểu Quốc hội, nội dung 
và phƣơng thƣc điều hành của một kỳ 
họp Quốc hội cũng đƣợc đồng chí 
quan tâm. 
 Cho đến những năm cuối đời, 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn suy 
nghĩ về việc thực hiện dân chủ, xây 
dựng luật pháp và vẫn đặt kỳ vọng 
Quốc hội nƣớc nhà sẽ thực sự giữ vai 
trò cơ quan quyền lực tối cao. Những 
cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đối với lĩnh vực xây dựng Hiến 
pháp, pháp luật, xây dựng Nhà nƣớc 
của dân, do dân, vì dân không chỉ có 
giá trị về mặt lý luận mà còn có ý 
nghĩa thực tiễn sâu sắc và mang tính 
thời sự trong bối cảnh tình hình hiện 
nay. 
 

Ban Tuyên giáo Trung ương 
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(baolongan.vn - Ngày 8/7/2020) 
 

 

LUẬT SƯ - CHỦ TỊCH NGUYỄN HỮU THỌ 
NHÀ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI! 

 

 Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đánh giá: “Luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ quả là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại, đã hy sinh gần cả cuộc đời 
để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam”. 
 Một trí thức yêu nước, nhà cách mạng kiên trung, mẫu mực 
  Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ (bí danh là Ba Nghĩa) sinh ngày 10/7/1910 trong 
một gia đình công chức trung lƣu, tại làng Long Phú, tổng Long Hƣng Hạ, quận 
Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An). Với mong 
muốn học hành thành tài để phục vụ quê hƣơng, phục vụ Tổ quốc, ngƣời thanh niên 
Nguyễn Hữu Thọ đã lên đƣờng sang Pháp du học. 
  Năm 1932, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật hạng ƣu, với tài năng và trí tuệ 
vƣợt trội, ông đƣợc nhiều trƣờng đại học và văn phòng luật sƣ danh tiếng ở Pháp 
mời làm việc. Nhƣng với mong muốn đem kiến thức giúp dân, giúp nƣớc, ông đã 
quyết định trở về Tổ quốc, hoạt động luật sƣ.  
  Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã sớm tham gia vào phong trào yêu nƣớc đấu 
tranh đòi các quyền tự do, dân chủ trong những năm 1940 - 1945. Cách mạng tháng 
Tám 1945 thành công, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ trở thành một trí thức yêu nƣớc 
ủng hộ chính quyền cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 
  Hƣởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông tham gia kháng chiến 
bằng nhiều hình thức, tích cực hoạt động trong phong trào đấu tranh công khai của 
các tầng lớp Nam Bộ. Kể từ đây, mọi hoạt động, cống hiến không mệt mỏi của Luật 
sƣ Nguyễn Hữu Thọ đều gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và 
dân tộc ta. Bằng tinh thần yêu nƣớc nhiệt thành, trí tuệ, tài năng, phẩm chất đạo đức 
cách mạng cao đẹp, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành “một nhà trí thức yêu 
nƣớc vĩ đại”, là ngƣời “tiêu biểu cho lòng yêu nƣớc nồng nàn và dũng cảm của trí 
thức miền Nam”. 
  Năm 1954, miền Bắc đƣợc hòa bình, ông tiếp tục tham gia vào cuộc đấu 
tranh của quân dân miền Nam đòi thi hành Hiệp định Genève, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nƣớc. 
  Tháng 2/1962, Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam đƣợc tổ chức, ông đƣợc bầu làm Chủ tịch và trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến 
đấu đầy gian khổ, hy sinh của đồng bào và chiến sỹ miền Nam. 
  Tháng 6/1969, khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
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Nam đƣợc thành lập, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn. Với cƣơng vị ngƣời 
đứng đầu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng 
cố vấn, ông đã lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng 
Liên minh các lực lƣợng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam tập hợp, đoàn kết, 
động viên quân và dân miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang, chính trị, ngoại 
giao, binh vận gay go và ác liệt bậc nhất trong thế kỷ XX giành nhiều thắng lợi to 
lớn, từ chiến thắng Đƣờng 9 Nam Lào, đến chiến thắng Quảng Trị - Thừa Thiên 
Huế và cuối cùng là cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao 
là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần hoàn thành sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nƣớc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nƣớc. 
  Tâm huyết xây dựng một Nhà nước pháp quyền 
  Sau khi thống nhất đất nƣớc, ngày 25/4/1976, trong cuộc Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội nƣớc Việt Nam thống nhất, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ đã trúng cử đại biểu 
Quốc hội với sự tín nhiệm rất cao; và tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa VI (tháng 
6/1976), ông đƣợc bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc. Sau đó,  ông lần lƣợt giữ nhiều chức 
vụ quan trọng của Nhà nƣớc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Quyền Chủ tịch nƣớc 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 4/1980 đến tháng 7/1981); Chủ tịch 
Quốc hội (1981 - 1987), Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội năm 1988 
và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc các Khóa VII, VIII. 
  Trên cƣơng vị Quyền Chủ tịch nƣớc, ông đã cùng Chính phủ tổ chức chỉ đạo 
nhân dân cả nƣớc thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của Ðảng, tái thiết và xây 
dựng đất nƣớc, hàn gắn vết thƣơng chiến tranh, khôi phục, tìm hƣớng phát triển 
kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; dành nhiều trí lực cho việc soạn thảo 
Hiến pháp năm 1980 và ký Lệnh công bố bản Hiến pháp đặc biệt quan trọng này. 
  Ở cƣơng vị Chủ tịch Quốc hội, ông thƣờng xuyên quan tâm thực hiện dân 
chủ và xây dựng pháp luật, bảo đảm để Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình, 
khẳng định đƣợc chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nƣớc. Ông thƣờng nói: “Tự do dân chủ chỉ có đƣợc thực sự khi 
hệ thống luật pháp đúng, đủ và đƣợc thực hiện nghiêm minh. Ngƣời dân phải đƣợc 
bảo vệ các quyền cơ bản của mình”. 
  Trong điều hành, ông mạnh dạn, có khi chấp nhận cả sự gai góc, nhƣng có lý, 
có tình, vì lợi ích của đại cục, vì sự nhiệt thành với dân, với nƣớc. Ông cũng thƣờng 
xuyên quan tâm đến việc giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và 
kiến nghị của cử tri... 
  Với cƣơng vị là Chủ tịch Mặt trận, ông nhiều lần xuống địa phƣơng tìm hiểu 
thực trạng, tháo gỡ khó khăn của công tác Mặt trận, đề xuất với Ðảng, Nhà nƣớc 
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những cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc, 
mở rộng và phát huy vai trò Mặt trận Dân tộc thống nhất trong thời kỳ mới, với 
mong muốn Mặt trận phải thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, sáng kiến của các tầng lớp 
nhân dân, là trung tâm đoàn kết mọi ngƣời dân Việt Nam ở trong và ngoài nƣớc, 
không phân biệt thành phần xã hội, quá khứ, chính kiến, tôn giáo, dân tộc... 
  Xác định đúng đắn mối quan hệ giữa Ðảng lãnh đạo với tổ chức Mặt trận 
theo tinh thần Ðảng vừa là ngƣời lãnh đạo vừa là một thành viên của Mặt trận, làm 
sao để Mặt trận trở thành chỗ dựa chính trị tin cậy của Nhà nƣớc. 
  Giải thích hành động yêu nƣớc của mình, Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ nói một 
cách giản dị: “Ai cũng có một quê hƣơng để yêu, một đất nƣớc để bảo vệ và xây 
dựng, một dân tộc để phụng sự. Nhà trí thức không thể nghĩ khác, làm khác”. Vì 
vậy, dù ở cƣơng vị công tác nào, ông cũng luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ 
và nhiệt tâm của một nhà trí thức yêu nƣớc, một chiến sỹ cách mạng kiên định, 
đƣợc đồng bào cả nƣớc yêu mến, tin cậy, đƣợc các chính khách quốc tế và các 
nguyên thủ quốc gia kính trọng.   
  Để ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, 
Đảng và Nhà nƣớc đã tặng ông Huân chƣơng Sao Vàng (năm 1993) và nhiều huân, 
huy chƣơng cao quý khác.  
  Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ qua đời ngày 24/12/1996 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Cuộc đời, sự nghiệp của ông là quá trình vận động từ chủ nghĩa yêu nƣớc 
chân chính đến chủ nghĩa cộng sản và gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. 
Ông là con ngƣời tiêu biểu của tình đoàn kết dân tộc, là một nhà lãnh đạo tài năng, 
một tấm gƣơng sáng về đạo đức, tác phong, lối sống giản dị, khiêm tốn, trong sạch, 
hy sinh vì nghĩa lớn, không khuất phục trƣớc cƣờng quyền, không sa ngã trƣớc tiền 
tài danh lợi, vì lý tƣởng cộng sản cao đẹp. 
  Luật sƣ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc, cho 
dân tộc đúng nhƣ nguyên Tổng Bí thƣ Nguyễn Văn Linh đã đánh giá: “Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ quả là một nhà trí thức yêu nƣớc vĩ đại, đã hy sinh gần cả cuộc 
đời để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ta đời 
đời sẽ nhớ mãi ngƣời con Việt Nam anh hùng ấy”. 
 

            Diệp Ninh  
                         (dantri.com.vn - Ngày 9/7/2020)  
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU THỌ VỚI VIỆC XÂY DỰNG  

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

 

 Tiến tới kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020) - Quyền 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, báo Long An xin giới 
thiệu tư liệu về thân thế, sự nghiệp 
và những cống hiến lớn lao của 
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong 
công cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ 
quốc... 
 Ngay từ những năm tháng đầu 
tiên tham gia cách mạng, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ là hiện thân tiêu 
biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp 
nhân dân. Tên tuổi đồng chí gắn liền 
với giới trí thức, sinh viên, học sinh 
Nam Bộ, với những cuộc vận động lạc 
quyên cứu đói giúp đồng bào, là biểu 
tƣợng cho tình tƣơng thân, tƣơng ái. 
Lịch sử sẽ còn mãi ghi nhớ Luật sƣ 
Nguyễn Hữu Thọ, Trƣởng đoàn đại 
biểu trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn gửi 
Tuyên ngôn hòa bình cho Cao ủy 
Pháp E.Bôlae năm 1947, tên tuổi và 
hình ảnh của đồng chí tƣợng trƣng cho 
khối đoàn kết giới trí thức yêu nƣớc, 

giƣơng cao ngọn cờ hòa bình, đại 
đoàn kết dân tộc, đấu tranh vì độc lập 
dân tộc và thống nhất đất nƣớc. Tên 
tuổi của đồng chí đặc biệt gắn liền với 
hoạt động của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nƣớc. 
 Một nhà lãnh đạo Mặt trận 
tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc 
 Khi cả nƣớc thống nhất bƣớc 
vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, trong một bối cảnh vừa thuận lợi, 
vừa khó khăn, những cống hiến của 
đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với 
công tác xây dựng, củng cố Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là vô cùng to lớn. 
 Trƣớc tiên là việc tổ chức Đại 
hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt 
Nam (diễn ra từ ngày 31/01 đến ngày 
04/02/1977, tại thành phố Hồ Chí 
Minh), với sự tham gia của tổ chức 
Mặt trận trên cả hai miền Nam - Bắc: 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam, Liên minh các lực lƣợng dân 
tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. 
 Là một trong những ngƣời chủ 
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trì đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
đã kêu gọi các giới trí thức, tôn giáo, 
đồng bào các dân tộc bày tỏ ý chí kiên 
định, tin tƣởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, vững bƣớc 
tiến vào tƣơng lai. Sau 5 ngày làm 
việc khẩn trƣơng, ngày 04/02/1977, 
Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam đã đi đến thống nhất các tổ 
chức Mặt trận toàn quốc đƣợc họp 
thành một mặt trận chung và lấy tên là 
Mặt trận Tổ quốc. Tuy không giữ 
cƣơng vị lãnh đạo cao nhất của Mặt 
trận Tổ quốc nhƣng đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ vẫn đƣợc đề nghị tham gia 
trong Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận và 
ông đã dành nhiều thời gian để tham 
gia công tác Mặt trận. 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
luôn dành thời gian đi thăm hỏi đồng 
nghiệp, bạn bè trong giới trí thức cũ. 
Nhiều trí thức chế độ cũ, qua tiếp xúc 
với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, đã giải 
tỏa đƣợc mặc cảm, khơi dậy đƣợc tinh 
thần dân tộc và lòng yêu nƣớc; thấy rõ 
trách nhiệm với đất nƣớc, với dân tộc, 
tin tƣởng vào chế độ mới. Những hoạt 
động này của đồng chí đã có tác dụng 
rất lớn trong việc củng cố, tăng cƣờng 
khối đoàn kết dân tộc và xây dựng 
Mặt trận Dân tộc thống nhất. 
 Sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc  
Việt Nam lần thứ II, chƣơng trình 
hành động, đề ra những biện pháp 
công tác mới để thúc đẩy công tác Mặt 
trận đã đƣợc ban hành nhƣng mức độ 

chuyển biến vẫn còn chƣa đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và vai 
trò của Mặt trận. Để chuẩn bị cho Đại 
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 
thứ III - Đại hội đổi mới tổ chức và 
công tác Mặt trận, nhiều đợt sinh hoạt 
chính trị trong các tổ chức thành viên, 
các cấp Mặt trận đƣợc tổ chức, nhiều 
vấn đề quan trọng về tổ chức, hoạt 
động và công tác Mặt trận đã đƣợc các 
đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc, 
lãnh đạo Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam bàn thảo, đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ đã trực tiếp tham dự 
và chỉ đạo những hội nghị quan trọng 
bàn về đổi mới nội dung, phƣơng thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong thời kỳ mới. 
 Quán triệt những quan điểm 
Đại hội VI của Đảng, Đại hội Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xác định, Mặt trận 
Tổ quốc không chỉ đơn thuần là tổ 
chức quần chúng mà là một thành viên 
quan trọng của hệ thống chính trị của 
Nhà nƣớc Việt Nam. Tại Đại hội này, 
đồng chí đƣợc tín nhiệm bầu làm Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(Khóa III). 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ cho 
rằng, Mặt trận phải trở thành nơi tập 
trung trí tuệ, sáng tạo của mọi tầng lớp 
nhân dân, là trung tâm đoàn kết của tất 
cả mọi ngƣời Việt Nam yêu nƣớc, 
không phân chia thành phần giai cấp, 
tôn giáo, tín ngƣỡng; không phân biệt 
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ngƣời sống ở trong nƣớc hay đang 
sống ở nƣớc ngoài. Là Chủ tịch Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí luôn 
quan tâm tới cơ quan ngôn luận của 
Mặt trận. Cũng chính vì lẽ đó nên báo 
Đại đoàn kết đƣợc yêu cầu phải nâng 
cao chất lƣợng, thực sự trở thành 
phƣơng tiện hiệu quả, thiết thực, thể 
hiện tiếng nói của các tầng lớp nhân 
dân trong sự nghiệp cách mạng, ngang 
tầm với nhiệm vụ chính trị. 
 Tại Đại hội IV Mặt trận Tổ 
quốc, đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch 
danh dự của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam. 
 Khi nói về công lao, cống hiến 
của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự 
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng 
chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Khóa IV, đã khẳng 
định: “Phải thừa nhận rằng Mặt trận 
Tổ quốc  Việt Nam từ sau Đại hội lần 
thứ III có bƣớc tiến mới, đã xác lập 
đƣợc rõ hơn vị thế của mình trong hệ 
thống chính trị và đã đem lại nhiều 
kinh nghiệm mới cho công tác Mặt 
trận”. “Luật sƣ đã nêu một tấm gƣơng 
sáng bất diệt của một nhà trí thức Việt 
Nam yêu nƣớc, một nhà lãnh đạo Mặt 
trận tiêu biểu cho khối đại đoàn kết 
dân tộc”. 
 Ghi nhận công lao cống hiến 
của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, tại Lễ 
kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt 
trận Dân tộc thống nhất (17/11/1995), 

Tổng Bí thƣ Đỗ Mƣời đã khẳng định: 
“Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ... nhà trí 
thức tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị 
nổi tiếng, ngƣời chiến sỹ từng trải thử 
thách trên mặt trận đấu tranh chống 
xâm lƣợc vì độc lập dân tộc, vì công 
lý và công bằng xã hội, đã có những 
đóng góp quý báu vào sự nghiệp đại 
đoàn kết dân tộc trong mấy thập kỷ 
qua”. 
 Một nhân cách cao đẹp 
 Phẩm chất, đạo đức, tài năng 
của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã tạo 
nên ở ông một nhân cách cao đẹp, 
đáng kính. 
 Nguyễn Hữu Thọ - một con 
ngƣời trung, hiếu: Là trí thức yêu 
nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã 
kế thừa đƣợc những mặt tốt đẹp trong 
truyền thống của dân tộc, trong đó có 
những nét đẹp của quê hƣơng xứ sở. 
Tuy xuất thân trong gia đình trung 
lƣu, đƣợc đào tạo nhiều năm ở Pháp, 
sống xa Tổ quốc trong thời gian dài, 
có chức cao, bổng hậu nhƣng ông 
không hề quên Tổ quốc, nhân dân, đấu 
tranh đến cùng vì lợi ích của nhân dân, 
lợi ích của dân tộc. 
 Nguyễn Hữu Thọ là con ngƣời 
tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức sống 
có tình, có nghĩa của dân tộc. Cũng 
nhƣ mọi ngƣời dân Việt Nam trong 
thời đại ngày nay, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ không bao giờ quên công lao 
to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 
với dân tộc, xác định con đƣờng cứu 
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nƣớc đúng đắn, gắn cách mạng Việt 
Nam với cách mạng thế giới, dẫn dắt 
nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Lòng kính yêu, biết ơn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy 
niềm tin, giúp ông vƣợt qua những 
ngày gian khổ trong tù đày, cống hiến 
cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho 
dân tộc. 
 Nguyễn Hữu Thọ - con ngƣời 
của tình đoàn kết dân tộc. Tiếp thu 
truyền thống đoàn kết của dân tộc, 
đƣợc Đảng giáo dục và đƣợc tôi luyện 
trong phong trào đấu tranh của nhân 
dân, đồng chí đã phấn đấu hết mình để 
xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm 
gƣơng sáng về đại đoàn kết dân tộc, là 
ngƣời đã giƣơng cao ngọn cờ đại đoàn 
kết dân tộc, suốt đời phấn đấu cho sự 
nghiệp đoàn kết, góp phần to lớn vào 
thắng lợi của đất nƣớc, không chỉ góp 
phần xây dựng đƣờng lối đại đoàn kết 
dân tộc mà còn trực tiếp chỉ đạo thực 
hiện chiến lƣợc đoàn kết, dân tộc và 
quốc tế theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 
 Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là dịp để 
chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và 
tôn vinh công lao, cống hiến to lớn 
của đồng chí đối với đất nƣớc; qua đó 
giáo dục truyền thống yêu nƣớc, niềm 
tự hào, tự tôn đất nƣớc và tinh thần đại 
đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động 
viên các tầng lớp nhân dân tích cực 
học tập, lao động, công tác và chiến 
đấu góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát 
triển và bảo vệ đất nƣớc. 
 Noi gƣơng đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ, toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XII, lập thành tích chào mừng đại hội 
đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của 
Đảng. 
            

Ban Tuyên giáo Trung ương 
(baolongan.vn - Ngày 9/7/2020) 

 
 
 

 

     
 

NGUYỄN HỮU THỌ - CON NGƯỜI CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
 

 Ðồng chí Nguyễn Hữu Thọ (Bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10/7/1910 
trong một gia đình công chức tại Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, phủ Trung 
Quận, tỉnh Chợ Lớn cũ, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
 Tiêu biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân 
 Năm 1921, mới 11 tuổi, Nguyễn Hữu Thọ sang du học tại Trƣờng Trung học 
Mignet, miền Tây Nam nƣớc Pháp. Với thành tích học tập rất xuất sắc, năm 1928, 
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Nguyễn Hữu Thọ đƣợc Trƣờng Đại học Luật khoa và Văn khoa Ai-xen - Prô-vơn-
xơ nhận vào học tại khoa Luật của trƣờng và tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc tháng 
9/1932. 
 Năm 1933, Nguyễn Hữu Thọ trở về nƣớc, làm việc tại văn phòng của một 
luật sƣ ngƣời Pháp. Sau 5 năm tập sự, năm 1939 Nguyễn Hữu Thọ đỗ kỳ sát hạch 
của Luật sƣ Ðoàn và trở thành luật sƣ, mở văn phòng luật tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, 
Cần Thơ rồi Sài Gòn - Chợ Lớn, tiếng tăm của vị luật sƣ trẻ tài năng, luôn bênh vực 
lẽ phải đã lan ra khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Năm 1941 - 1945, Nguyễn Hữu Thọ tham 
gia hoạt động yêu nƣớc của tổ chức Thanh niên Tiền phong, dƣới danh nghĩa của tổ 
chức Hƣớng đạo sinh. Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, ông là một trong 
các trí thức ủng hộ chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 Ngày 16/10/1949, Nguyễn Hữu Thọ đƣợc kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông 
Dƣơng, hoạt động trong phong trào trí thức và bị Pháp bắt vào tháng 6/1950, bị 
giam ở Lai Châu và Sơn Tây tháng 11/1952. Sau khi đƣợc trả tự do, ông tham gia 
phong trào đấu tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn; là Phó Chủ tịch 
Phong trào bảo vệ hòa bình. Năm 1954, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bị chính quyền 
Ngô Ðình Diệm bắt và giam tại Phú Yên. Khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam thành lập ngày 20/12/1960, đồng chí đang bị quản thúc tại Phú Yên. 
Sau cuộc giải thoát thành công vào cuối tháng 11/1961, đồng chí về đến Bắc Tây 
Ninh. Tháng 2/1962 Ðại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần 
thứ nhất đƣợc tổ chức, đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch. 
 Tháng 3/1964, Ðại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần 
thứ hai đã bầu đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận. Ðến tháng 
6/1969, đồng chí đƣợc cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
 Sau khi thống nhất đất nƣớc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đƣợc nhân dân bầu 
làm đại biểu Quốc hội các Khóa VI, VII, VIII và đƣợc Quốc hội tín nhiệm bầu làm 
Phó Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 6/1976), Quyền 
Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 4/1980), Chủ tịch Quốc 
hội và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(tháng 7/1981). Tại Ðại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận (họp từ ngày 31/1 đến 
4/2/1977), đồng chí đƣợc bầu làm Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Ðến Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tháng 11/1988, đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 8/1994, Ðại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã suy tôn đồng chí làm Chủ tịch danh 
dự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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 Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ là hiện thân tiêu biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tên tuổi 
đồng chí gắn liền với giới trí thức, sinh viên, học sinh Nam Bộ, với những cuộc vận 
động lạc quyên cứu đói giúp đồng bào, là biểu tƣợng cho tình tƣơng thân, tƣơng ái. 
Lịch sử sẽ còn mãi ghi nhớ Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ, Trƣởng Ðoàn đại biểu trí 
thức Sài Gòn - Chợ Lớn gửi Tuyên ngôn hòa bình cho Cao ủy Pháp E.Bôlae năm 
1947. Tên tuổi và hình ảnh của đồng chí tƣợng trƣng cho khối đoàn kết giới trí thức 
yêu nƣớc, giƣơng cao ngọn cờ hòa bình, đại đoàn kết dân tộc, đấu tranh vì độc lập 
dân tộc và thống nhất đất nƣớc. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với hoạt động của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nƣớc. 
 Khi cả nƣớc thống nhất bƣớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong 
bối cảnh vừa thuận lợi, vừa khó khăn, những cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đối với công tác xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất to lớn. 
 Trƣớc tiên là việc tổ chức Ðại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 
(diễn ra từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, tại thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham gia 
của tổ chức Mặt trận trên cả hai miền Nam - Bắc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lƣợng dân tộc, dân 
chủ và hòa bình Việt Nam. 
 Là một trong những ngƣời chủ trì Ðại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ kêu 
gọi các giới trí thức, tôn giáo, đồng bào các dân tộc bày tỏ ý chí kiên định, tin tƣởng 
vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, vững bƣớc tiến vào tƣơng lai. Sau 
năm ngày làm việc khẩn trƣơng, ngày 4/2/1977, Ðại hội Mặt trận Dân tộc thống 
nhất Việt Nam đã đi đến thống nhất các tổ chức Mặt trận toàn quốc đƣợc hợp thành 
một Mặt trận chung và lấy tên là Mặt trận Tổ quốc. Tuy không giữ cƣơng vị lãnh 
đạo cao nhất của Mặt trận Tổ quốc nhƣng đồng chí Nguyễn Hữu Thọ vẫn đƣợc đề 
nghị tham gia trong Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận và ông đã dành nhiều thời gian để 
tham gia công tác Mặt trận. 
 Hội tụ tinh thần dân tộc, lòng yêu nước 
 Ðồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn dành thời gian đi thăm hỏi đồng nghiệp, bạn 
bè trong giới trí thức cũ. Nhiều trí thức chế độ cũ, qua tiếp xúc với đồng chí Nguyễn 
Hữu Thọ, đã giải tỏa đƣợc mặc cảm, đƣợc khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng yêu 
nƣớc; thấy rõ trách nhiệm với đất nƣớc, với dân tộc, tin tƣởng vào chế độ mới. 
Những hoạt động này của đồng chí có tác dụng rất lớn trong việc củng cố, tăng 
cƣờng khối đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. 
 Sau Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, chƣơng trình hành động, 
đề ra những biện pháp công tác mới để thúc đẩy công tác Mặt trận đƣợc ban hành, 
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nhƣng mức độ chuyển biến vẫn còn chƣa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng 
và vai trò của Mặt trận. Ðể chuẩn bị cho Ðại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 
III - Ðại hội đổi mới tổ chức và công tác Mặt trận, nhiều đợt sinh hoạt chính trị 
trong các tổ chức thành viên, các cấp Mặt trận đƣợc tổ chức, nhiều vấn đề quan 
trọng về tổ chức, hoạt động và công tác Mặt trận đã đƣợc các đồng chí lãnh đạo 
Ðảng và Nhà nƣớc, lãnh đạo Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bàn 
thảo. Ðồng chí Nguyễn Hữu Thọ trực tiếp tham dự và chỉ đạo những hội nghị quan 
trọng bàn về đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong thời kỳ mới. Quán triệt những quan điểm Ðại hội VI của Ðảng, Ðại hội 
III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định, Mặt trận Tổ quốc không chỉ đơn thuần là 
tổ chức quần chúng, mà là một thành viên quan trọng của hệ thống chính trị của 
Nhà nƣớc Việt Nam. Tại Ðại hội này, đồng chí đƣợc tín nhiệm bầu làm Chủ tịch 
Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Khóa III). 
 Ðồng chí Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, Mặt trận phải trở thành nơi tập trung trí 
tuệ, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, là trung tâm đoàn kết của tất cả mọi ngƣời 
Việt Nam yêu nƣớc, không phân chia thành phần giai cấp, tôn giáo, tín ngƣỡng; 
không phân biệt ngƣời sống ở trong nƣớc hay đang sống ở nƣớc ngoài. Là Chủ tịch 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí luôn quan tâm tới cơ quan ngôn luận của Mặt 
trận. Cũng chính vì lẽ đó nên báo Ðại đoàn kết đƣợc yêu cầu phải nâng cao chất 
lƣợng, thật sự trở thành phƣơng tiện hiệu quả, thiết thực, thể hiện tiếng nói của các 
tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. 
 Tại Ðại hội IV Mặt trận Tổ quốc, đồng chí đƣợc bầu làm Chủ tịch danh dự 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 Khi nói về công lao, cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp 
đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lê Quang Ðạo, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IV khẳng định: “Phải thừa nhận rằng 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau Ðại hội lần thứ III có bƣớc tiến mới, đã xác lập 
đƣợc rõ hơn vị thế của mình trong hệ thống chính trị và đã đem lại nhiều kinh 
nghiệm mới cho công tác Mặt trận”. “Luật sƣ đã nêu một tấm gƣơng sáng bất diệt 
của một nhà trí thức Việt Nam yêu nƣớc, một nhà lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu cho 
khối đại đoàn kết dân tộc”. 
 Phẩm chất, đạo đức, tài năng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tạo nên ở ông 
một nhân cách cao đẹp, đáng kính. Nguyễn Hữu Thọ là con ngƣời tiêu biểu cho 
phẩm chất đạo đức sống có tình, có nghĩa của dân tộc. Cũng nhƣ mọi ngƣời dân 
Việt Nam trong thời đại ngày nay, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ không bao giờ quên 
công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, xác định con đƣờng cứu 
nƣớc đúng đắn, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, dẫn dắt nhân dân 
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ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khơi dậy niềm tin, giúp ông vƣợt qua những ngày gian khổ trong tù đày, 
cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho dân tộc. 
 Tiếp thu truyền thống đoàn kết của dân tộc, đƣợc Ðảng giáo dục và đƣợc tôi 
luyện trong phong trào đấu tranh của nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã phấn 
đấu hết mình để xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc. Ðồng chí không chỉ góp phần 
to lớn vào thắng lợi của đất nƣớc, mà còn trực tiếp chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc 
đoàn kết, dân tộc và quốc tế theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 
 

         Quang Chính  
         (nhandan.com.vn - Ngày 10/7/2020) 
 
 

 
 
 
 

 




