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DE CTONG TUYÊN TNUYEN
xi'Nrpu rro NÀrvr NcÀy srNH oôxc cni NcuyÉN HqU rHg,

euvÊN cuû rICH NrIôc ceNG nôa xÂ ngl cnû Ncnïa vrEr NAM,
cnû rICH quôiHgr Nrroc cgNG nô,q, xa riôrCnu Ncnia ÿipr xavr

(10t7 n910 - t0/7 t2020)

r. rôu rÀr rrÉu srl - euÂ rniNn HoAr DqNG cÂcn MâNG
cü,r oôNc cui NcuyÉN Hüu rHg.

Oông chi Nguyên Hüu Th9 (Bi danh Ba NghTa), sinh ngày lOlT/1910 trong
mQt gia dinh công chüc tpi Long Phü, tông Long Hung H4, phü Trung Quân, tinh
Chq Lon cü, nay thuQc huyÇn Bén Lric, tinh Long An.

Nàm lgll,môi 11 tuôi, Nguyên Hüu Thg sang du h9c tpi truôrng Trung hgc
Mignet, mièn Tây Nam nuôc Phâp.

Vôi thành tich hoc tQp rât *rât râ., nàm 1928, Nguyên Hüu Thg dugc
Truùng Eai hoc Luât khoa và Vàn khoa Aixen - Provence nhân vào hgc t4i khoa
LuQt cüa truàng và dâ tôt nghiÇp cü nhân luât loqi xuât sÉc thânggltg3}.

Nàm 7933, Nguyên Hüu Thq trô vè nuôc, làm viêc tai vàn phông cüa mÇt
luât su nguùi Phâp. Sau 5 nàm t4p sg, nàm 1939 Nguyên Hüu Thç dô kÿ sât h4ch
cüa Luât su Doàn và trô thành luât su thgc thp, mô vàn phông lupt t4i Mÿ"Tho,
VTnh Long, Can fno rài Sai Gôn - Chg Lon, tiéng tàm cüa vi luât su trê tài nàng,
luôn bênh vgc lë phâi dâ lan ra khâp Nam Kÿ lpc tinh.

Nàm lg4|-1945, Nguyên Hüu Thg tham gia ho4t dông yêu nuôc cüa Tô
chric Thanh niên Tièn phong, duôi danh nghia cüa tô chüc Hudrng dpo sinh. Câch
mpng thâng Tâm nàm 1945 bùng nô, ông 1à mQt trong câc tri thüc üng hQ chinh
quyèn cüa Chü tich Hà Chi Minh.

Nàm 1946, chfnh quyèn thUc dân Phâp Uô ntriêm ông làm Chânh ân Tôa an

dân sy tinh Vinh Long. Tuy làm viÇc cho chinh qrryèr, thpc dân rh,n g ông vân giü
môi liêrr lpc và bi mât tham gia câcho4t dQng yêu nuôc cüa gioi tri thüc.

Nàm 1947, Nguyên Hüu Thq xin tu chric Chânh ân tôa an dân sg tinh Vinh
Long, mô vàn phông luQt su riêng tai Sài Gôn và dugc tô chric phân công hopt

dông trong Ban Tri vQn thuQc Thành üy Sài Gôn - Chq Lon do Luft su Hoàng

Qutic Tân truc tiép php trâch. Hopt dQng bi mat ô Sài Gàn duôi su chi d4o trqc tiép

cüa Ban Tri vfn Thành üy nhmg ông vân giü liên l4c thuôrng xuyên vôi Üy ban

Hành chfnh khâng chién Nam BQ.

Ngày 16110/1949, Nguyên Hiru Thg dugc két nap vào Dâng Cçng sân Dông

Ducrng, hoat dông trong phong trào tri thüc và bi Phâp bât *ang 6 nàm 1950, bi

giam ô Lai Châu và Son Tày thâng I 1 nàm 1952. Sau khi ducv. c trâ ty do ông tham

gia phong trào dâu tranh hçrp phâp, dôi hôa binh Ô Sài Gàn - Chq LÛn,là Phô chü

tich Phong trào bâo vÇ hôa binh.

Nàm !g54, dàng chi Nguyên Hüu Thq bi chinh quyè, Ngô Eïnh Diêm bât

và giam tai Phü Yên. Khi MAt tr{n Dân tQc giâi phông mièn Nam Viêt Nam thành

Iâp ngày 20/1211960, dông chi dang bi quân thüc tai Phü Yên. Sau cuQc giâi thoât
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thành công vào cuôi thang 11 nàm 7961, dông chi vè dén bâc Tây Ninh. Thâng 2

nàm I 962 DAi h9i M?t trfn Dân tôc giâi phông mièn Nam Viêt Nam làn thü nhât

dusc tô chüc và dông chi dugc bàu làm Chü tich.

Thang 3 nàm 1964, Eai hqi MAt trqn Dân tQc giâi ph6ng mièn Nam ViÇt Nam

Èn thü hai dâ bàu dông chf làm Chü tfch Ûy ban Trung uong M[t trAn. Dén thang 6-

1969, dàng chi dugc cü làm Chü tich Hôi dàng cô vân Chinh phü câch m4ng lâm

thùi Cqng hôa mièn Nam Viêt Nam.

Sau khi thông nnât aât nuôc, dông chi Nguyên Hiru Thq dugc nhân dân bàu

làm dai biéu Quôc hQi câc khôa VI, VII, VIII và dusc Qutic hQi tin nhiÇm bàu làm

Phô Chü tich nuôc Công hôa xâ hôi chü nghia ViÇt Nam (thâng 6-1976), Quyèn
Chü tich nuôc Công hôa xâ hôi chü nghia ViÇt Nam (thâng 4-1980), Chü tich Quôc
hôi và Phô Chü tich HQi dông Nhà nuôc nuôc Công hôa xâ hçi chü nghia ViÇt

Nam (thâng 7-1981). Tai Eai hôi thting nhât câc tô chirc M[t trfn (hqp tu ngày 3llt
dén ngày 41211977), dèng chi dugc bàu làm Üy viên Doàn Chü tich Üy ban Trung

ucrng M[t trpn Tô quôc Viêt Nam. Dén Dai hôi dai biéu toàn qu6c làn thir III M?t
tran Tô qui5c ViÇt Nam thâng 11-1988, dông chf dugc bàu làm Chü tich Doàn Chü

tfch Üy ban Trung uong M[t trpn Tô quôc ViÇt Nam. Thâng 8-Igg4, Dai hôi dai

biêu toan qr6. làn thü IV Mét trân Tô qrrtSc ViÇt Nam dâ suy tôn dàng chi tàm Chü

tich danh dg cüa M[t tr4n Tô quôc ViÇt Nam.

rr. coNG rffix cÛa pÔnc cHi NcurBN rnlu rHQ BÔr v(Ir st/
NGHryp cÂcn MANG cÛa DÂNG vÀoÂr nnlÔc

1. Dàng chi Nguyên Hüu Thq - Tùr nhà tri thri'c yêu nuôc trô thành nhà

câch m?ng kiên cuùng

Nguyên Hüu Thq là nguùi cô tinh thàn yêu nuôc, gânaO trung thành vôi sg

nghiÇp dâu tranh giâi phông dân tQc. Tiép thu truyèn th6ng yêu nuôc quflt cuôrng

cüa dân t§c, d{c biêt là nhüng tâm guong kiên trung, sâng ngùi cûa câc si phu yêu

nuôc chông Phâp tu nüa sau thé kÿ XIX ô Nam BQ, nhu Truong Einh, Nguyên
Dinh Chiéu, Nguyên Trung Trgc, Thü Khoa Huân... Nguyên Hüu Th9 dâ noi
guong hç tham gia dâu ffanh cho dân tQc. Ông tg nguyÇn di theo con duùng do

Chü tich Uà Cni Minh và Dâng Công sân ViÇt Nam lânh dpo và trô thành mqt
trong nhüng tri thüc lôn cüa thùi dai.

Hon muùi nàm sông trên dât Phâp, nàm 1933, khi Nguyên Hüu Thq trô vè

nuôc, tâp sU tai Vàn phông luQt su Duyccrnay cüng là thùi diém phong trào Xô Viét
Nghê - Tinh chông thsc dân Phâp do Eâng Công sân Viêt Nam lânh deo bi khüng
bô trâng, nhièu chién si yêu nuôc bi bÉt bô, bi giét hAi và tù dày. Dugc tryc tiép
chüng kién nhièu phiên tôa d4i hinh ô Sài Gôn, voi câc bân tuyên ân vô cùng tàn

bpo, ông dàn dàn nhfn thây sâch vô và luft phâp cüa chinh qryèr, thgc dân chi 1à

trô hè mi dân, thgc chât nhirng tên chânh ânt4i câc phiên tôa chinh là nhüng tên

dao phü mà ph4m nhân là nhüng lucrng dân vô tôi và nhüng nguùi yêu nuôc.

CuQc khôi nghia Nam Kÿ dâ cô tâc dông m?nh më dén tinh câm và iÿ trf cüa

nguùi luft su tré. Nhüng phiên tôa do thuc dân Phâp dpg lên dé buQc tôi câc



a
J

chiên sî khôi nghîa Nam Kÿ dâ giüp ông câm nhfn dugc lÿ tuong và lông yêu
nuôc düng câm cüa nhüng nguùi cQng sân, thây rô bân chât den t6i, tàn bpo cüa
chinh quyèn thuc dân ô thuQc dia.

Câch m4ng Thâng Tâm 1945 dà" thgc sg mô ra cho Nguyên Hüu Thg con
duùng di theo aê aâu tranh giâi phông dân tQc, Phong trào câch m4ng giài phông
dân tQc duôi sp lânh dao cüa Dâng, uy tin, ânh huông to ldrn cüa Chü tich Hà Chi
Minh chinh tà chât xüc tâc dâ khoi dfy, dân aât nfrUng tri thric yêu nuôc nhu
Nguyên Hüu Thq dén vôi câch mpng.

Cô thé n6i ràng, tù khi vè nuôc (nàm 1933), dén khi rùi Vînh Long lên Sài

Gôn (nàm 1947), bât aàu tham gia câch m?ng 1à quâ trinh di tri yêu nuôc dén hoat
dQng ciru nuôc cüa Nguyên Hüu Thq. SU chuyên bién tù nhân thûc dén hành dçng
cüa nguôi tri thric - Luft su Nguyên Hüu Thq - cô tâc dông mpnh mê cüa cuQc dâu
tranh anh clüng cüa nhân dân ViÇt Nam vi tg do, dÇc lQp dân t§c.

2. Dàng chi Nguyên Hiru Thç - nguùi tlâng viên cQng sân kiên dinh, nhà
lânh tl4o c6 uy tin lôn.

Trô thành mQt trf thfrc câch m?ng, Nguyên Hüu Tho tich cgc ho4t clQng

khâng chién ô Sài Gôn bi tpm chiém "bàng nhüng hinh thric thich hÇp". Ông cùng
dàng chi, dàng dQi - nhûrng nguùi hopt dQng hçrp phâp, nhûmg cân bQ lânh dao bi
mât, nhlrng chién si bi gipc bÉt giam càm, xü ân - và nhân dân yêu nuôc Sài Gôn -
Chq Lon dâu tranh vôi kê thù trên nhièu trfn dia, ü câc lTnh v.uc khâc nhau. CuQc

chién dâu âm thàm, không tiéng süng nhung vô cùng nguy hiém, dôi hôi sg tïnh
tâo, thông rninh và sang rrôt.

Trong viêc bào chüa cho câc chién sT yêu nuôc, câch mqnghay nhirng dàng
bào bi roi vào tay dich bi dua ra xét xü, dàng chi Nguyên Hüu Thg không chi thé
hiÇn tâm làng yêu -én, kinh trgng mà cèn biéu l9 tinh thàn yêu nuôc, chién dâu

chtSng kê thù. Ông dâ dpa vào luQt phâp cüa dich Oé ti5 câo tÇi âc cûachüng.

Ngoài nhiêm vu cüa mQt lu4t su yêu nuôc câch m4ng, Nguyên Hüu Thg côn

tién hành cu§c dâu tranh yêu nuôc trong nhièu ho4t dQng khâc, nhu vfln clQng câc

trf thüc Sài Gôn ra bân "Tuyên ngôn dôi Chinh phü Phâp châm durt chién tranh
xâm luoc, rTàm phân vôi chinh phü khâng chién aé tâp lai hôa binh trên co sô công

rùân dôc lQp, tp do cho ViÇt Nam".

Trô thành nguôi công sân, tinh thàn yêu nuôc, ÿ chi dâu tranh cüa Nguyên
Hiru Thg càng tàng lên. Trong nhüng nàm 1g4g-195[ cuQc dâu tranh yêu nuôc,
chông thr,rc dân Phâp cüa nhân dàn câc vùng bi tam chiém, dpc biÇt ô Sài GÔn -

Chq Lôn lên cao. Nguyên Hü'u Thç hôa nhpp vào cuQc dâu tranh này không chi là
mÇt thành rriên tich cuc mà côn vôi tu câch mQt dâng viên công sân hopt dQng bi
mât, cô trâch nhiÇm lânh dao phong trào.

Chi rnây thâng sau khi dugc két nap vào Dâng Cqng sân Eông Duong,

Nguyên Hüu Th9 dâ phât huy vai trô cüa mQt ctang viên cQng sân ho4t dÇng bi
mât, trong phong trào dâu tranh cüa nhân dân Sài Gôn - Chq lon mà dinh cao là

cuôc biêu tinh nhân dâm tangcüa hgc sinh Tràn Vàn On, nguài phân d6i thçc dan

Phâp và ngyy quyè, Bâo E4i dàn âp dâ man, giét trai nhièu h9c sinh. Duôi sg lânh
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dao cüa dông chi Nguyên Hiru Thg, phong trào dâu tranh yêu nuôc cüa nhân dân

Sài Gôn - Chq lon dâ nô ru m?nh më. Nhàm cô lap ông vôi phong trào câch m?ng,

thü tiêu ÿ chi cüa ông, thgc dân Phâp và ngpy quyèn Sài Gôn dâ dày âi Nguyên
Hüu Tho ra vùng Tày Bâc, nhung khi trô vè Sai Gôn ông lpi tiép tpc dâu tranh
công khai - bào chüa cho câc chién si khâng chién bi bât, tham gia phong trào hôa
binh (nàm 1954).

Trong nhüng nàm dâu tranh cho hôa binh, bi bât giam ô Sài Gôn (nàm

1954), bi clua raan tri ôHâi Phông (1955), Phü Yên (1955-1961), Nguyên Hiru
Tho dâ trâi qua r,himg nàm thâng gian khô, nhrmg ông dâ thé hiÇn khi tiét kiên
cuùng cüa mQt durg viên công sân. Sau khi dugc cüu thoât, Nguyên Hiru Thq trô
À.

vê vùng giâi ph6ng và trô thành nguùi lânh dpo Mët tran Dân tôc giâi phông miên
Nam Viçt Nam. Tir dây, ông dâ truc tiép lânh dao nhân dân chién dâu vôi kê thù.
Chf khi câch mpng, sU thông minh tài giôi, phâm chât d4o dric câch m?ng tà nhân
.A é ,
tô quan trgng tao nên mQt Nguyên Hüu Thq bât khuât kiên cuông, giucrng cao

ng9n cà dâu tranh giâi ph6ng mièn Nam, thông nfrât fô qrôr.

Chién thàng mùa xuân nàm 1975 mà dinh cao là chién dich Hà Chf Minh
lich sü dà, giâi phông hoàn toàn mièn Nam, thiing rnfu dfu nuôc. Sau chién thàng
3014/1975, nhüng hy sinh mât mât cûa dông bào, dông chi dâ thôi thüc Nguyên
Hüu Th9 trong công cuôc xây dpg cuôc sông môi, ché dQ môi trên dât nuôc ViÇt
Nam. Vôi cuong vi là Chü tich Doàn Chü tich Üy ban Trung uong Mët trân Dân
tôc giâi phông mièn Nam ViÇt Nam, Chü tich Hôi dàng 

"ti 
,â., Chinh phü câch

m?ng lâm thài CQng hôa mièn Nam Viêt Nam, dàng chi Nguyên Hüu Thq nhân
thüc rô trâch nhiêm cüa minh truôc nhân dân, truôc Tô qu6c ,rè ohtng công viÇc
càn thuc hiÇn dê tién tôi th6ng nhât dâtnuôc.

Ngày 25/411976, cuôc Tông tuyên cü bàu Quôc hQi nu6c ViÇt Nam thting
nhât duqc tién hành trong toàn quôc. Dông chf Nguyên Hüu Th9 dugc giôi thiÇu
üng cü ô Sài Gôn và dâ trung cü dpi biéu Quôc hQi nuôc Viêt Nam thiing ntrât vOi

A ,.A A. . - ^sô phiêu rât cao. Tpi kÿ hgp thü nhât cüa Quôc hÇi nuôc ViÇt Nam, dông chi
Nguyên Hüu Thg dâ tlgc bân tham lugn quan trgng vôi chü dè: "Xây dpg chü

i d 
- 

t 
^rnghïa xâ hQi, xây dçng môt nuôc ViÇt Nam giàu manh và hpnh phirc là tiêng ggi

dông viên, doàn t<ét ch4t chë hcm bao giù hét". Môt làn nüa, ông khàng dinh Quôc hôi
môi duo. c bàu h két quâ cin ÿ chi và nguyÇn vQng cüa toàn dân ViÇt Nam, d6 là dQc

lap dân tôc, thông nhât fô quôc và di lên chü nghia xâ h§i.

Ngày 2/7/1976, Quôc hôi tIâ quyét dinh nhirng công viÇc rât trgng dai: dat
tên nuôc ta là nuôc CQng hôa xâ hôi chü nghîa ViÇt Nam, Hà Nôi là thü dô và
Thành pnô Sai Gôn dusc chinh thürc mang tên Thành pfrO Uà Chi Minh. Kÿ hqp
cüng dâ quyét dlnh Quôc hôi nuôc CQng hôa xâ hQi chü nghia ViÇt Nam do Tông
tuyén cü ngày 25l4llg75 bàu ra 1à Quôc hQi khôa VI. Tpi kÿ hqp thür nhât Quôc hôi
khôa VI, dông chf Nguyên Hüu Thq dusc bàu làm Phô Chü tich nuôc Công hôa xâ
hQi chü nghïa ViÇt Nam. Vôi cuong vi Phô Chü tich nuôc, dèng chi dugc cü php
trâch câc vân dè vè dtii ngopi và dâ cô nhièu dông g6p vào công tâc ngoqi giao cüa
Dâng, Nhà nuôc.
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Môt trong .rl,üng dông gôp quan trgng cüa dàng chi Nguyên Hüu Thq 1à ông
dâ cùng Chü tich Üy ban Thucrng vp Quôc hqi Truong Chinh tô chric xây dgng dp
thâo Hién phâp sria dôi. Vôi uy tin và kién thfrc luât hoc uyên bâc cüa minh, dàng
chi dâ cùng vôi Üy ban Phâp luât cüa Quôc hôi tâp hçrp duoc câc luft gia cô danh
tiéng tham gia so4n thâo ban Hién phâp süa dôi. Dàng chi Nguyên Hiru Th9 ilâ cô

I È , ,,4 i 'nhüng ÿ kiên rât thiêt thgc trong câc cuôc hop cüa Ban dg thâo Hiên phâp, gôp
phàn vào su hinh thành bân Hién phâp môi trinh Quôc hôi vào nàm 1980.

Ngày 51411980, dông chi Nguyên Hûru Tho duoc Quôc hQi cü làm Quyèn
Chü tich nuôc CQng hôa xâ hôi chü nghîa ViÇt Nam. Cüng tai kÿ h9p này, câc dqi
biéu Quôc hQi dâ thâo luQn và thông qua bân Hién phâp môi. Trên cuong vf Quyèn
Chü tlch nuôc, dàng chf Nguyên Hüu Thq dâ kÿ lênh Công m Uan Hién phâp nàm
1980. Hién phâp nàm 1980 dâ thé ché hôa duôrng lôi câch m?ng xâ hqi chü nghia
cüa Dâng và Nhà nuôc ViÇt Nam, khàng dinh rô nhüng quyè, hpn và nghia vp cüa

công dân Viêt Nam trong giai doqn câch mang môi.

3. Ho4t tlQng cüa dàng chf Nguyên Hüu Thg gôp phàn xây drgng Nhà
nuôc phâp quyèn xâ hQi chü nghÏa

Trên cuong vi Phô Chü tich HQi dông Nhà nuôc ViÇt Nam (1981-1987)
dèng thùi trên cuong vi là Chü tich Doàn Chü tich Üy ban Trung uong Màt trân Tô
quôc Viêt Nam (1989-lgg4), cho tôi .ùrür,g nàm cuôi dôi, vôi kién thüc luât hçc
uyên bâc, vôi tinh thàn trâch nhiÇm cao dôi vôi Tô q.r6" và nhân dân, dàng chi
Nguyên Hüu Th9 dâ hoat dçng không mêt môi; dâ hoàn thành ,uât sâc nhiÇm vp
mà Dâng và nhân dân giao phô và cô nhüng d6ng gôp to lcm vào viÇc xây dpng
Nhà nuôc phâp quyèn xâ hQi chü nghia Viçt Nam.

Là Chü tich Quôc hôi, dièu dàng chi Nguyên Hüu Thq lo lâng truôc tiên là
làm sao cho nhân dân "duoc àn no, m{c âm, dugc hqc hành" nhu lùi Chü tich Hô
Chi Minh dâ càn dën. Dàng chf dâ nhpn thây rô mQt thpc té ta nnan dân ta vira ra
khôi cuôc chién tranh lâu dài và gian khô, lai vira buÇc phâi duong dàu vôi hai
cuQc chién tranh ô biên giôi cüa Tô quôc và vân dang dr-g truôc rürüng nguy co,
thâch thüc môi; trong khi tât cà câc linh vçc sân xuât công nghiêp, nông nghiÇp
,À
dêu giâm srit, l4m phât giatâng, dùi sông cüa nhân dân gàp nhiêu khô khàn. Truôc
tïnh hinh d6, dàng chf dâ truc fiép di thçc té khao sât ô co sô và nhân thây ràngcung
câch dièu hành, quân lÿ tri trê, co ché lam viêc quan liêu, bâo thü kéo dài, chpm
t ,. ..A r:..- t d r ^ctuoc car tren, ooi môi cüng là mQt trong nttrrrg nguyên nhân gây nên khô khàn vê

kinh té - xâ hQi cûa dât.,*À. cüng nnu Àntr huông dén dùi sông cüa nhân dân. Ông

dâ cô nhüng quan diém, nhüng dè xuât quan trgng vè quân lÿ kinh té - xâ hQi, quân

lÿ dâtnuôc bàng phâp luQt.

Trên cucrng vi Chü tich Quôc hQi, dông chi Nguyên Hüu Thq dAc biÇt quan

tâm dén vân dè aéi mOi hopt dQng cüa Quôc nOi. Oiè, làm ông suy nghT nhièu nhât

là làm thé nào Aé quôc hQi thyc sg tà co quan lpp phât duy nhât, dàng thùi là co
,. .i. ' 

\ 
-,, I +^ 

r

quan giëm sât tôi cao dôi vôi viêc quân 1ÿ diêu hanh câc mlt hopt ctQng dÙi sông xâ

hQi cüa H§i dàng BQ truông Dàng chi Nguyên Hüu Th9 dành nhièu thùi gian,

công sric vào viÇL chi dpo hàpt dông ci,r- cà" üy ban cüa Qu6c hôi, dëc biÇt là Üy
ban Phâp luât. Eàng chi cho ràng Ûy ban Phâp luft phâi dugc kiên toàn mÇt câch
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nhanh chông, phâi thêm môt sô tiéu ban dê soan thào câc bQ luat càn thiét chua cô

hoàc không .On phù hçrp; viÇc quan lÿ dièu hành câc linh vçc dài t6t g xâ hQi bàg
câc luât là phuong thric bâo dâm dân chü cao nhât.

Dàng chi Nguyên Hüu Thg rât quan tâm dén vân dè dân chü, thgc hiÇn dân

chü và xâytçng phâp lu4t. Ngay tù nhüng nàm 1980-1981, dàng chi dâ dè cap dén

vân dè so4n thâo và ban hành Bq luât dân sg vi theo dèng chf dây tà b0 lu4t lôn,
quan trong nhât sau Hiên phâp. Vôi Bô luflt dân sg, nhüng quy dfnh dân chü vê

quyèn lqi và nghia vp cüa công dân së dugc thé ché hôa theo co ché dân chü xâ hQi

chü nghia. Dàng chf Nguyên Hüu Thq bàn nhièu dén viÇc xây dpg nèn dân clrü
xâ hôi chü nghia. Dirg chf cho ràng hê thting phâp htQt, câc !o luât cüng nhu nên
dân chù cüa môt quôc gia phâi dugc xây dgng, phâi qua thgc tiên kiém nghiQm, sàng

loc và bô sung dàn toi chô hoan chinh; nèn dân chü cüa môt dât nuôc phâi gân vôi
thé ché chfnh tri, gân vôi quyèn lqi dât nuôc, dflc diêm riêng cüa dân tôc dô.

Lÿ lupn vè vai trô, nhiÇm vu lânh dpo cüa Eâng cüng luôn dugc dèng chi
Nguyên Hüu Th9 phân tich, làm rô trong câc bài viét cüa minh. Dông chi khâng
dinh Dâng thgc hiÇn vai trô lânh d4o Nhà nuôc cüng phâi nàm trong khuôn khô
Hién phâp và phâp lupt. Quan diém lÿ lufn vè Eârg lânh dpo mà dèng chi Nguyên
Hüu Thg phân tich vira khâng dinh tinh dân chü, khoa hgc trong khoa hçc lânh
dao, dàng thùi thê hiên tinh Dâng, tinh giai câp düng dàn.

Là nguôi cô tri thüc vè luft hgc, dàng chi Nguyên Htru Th9 rât chü trqng tôi
nhüng vân dè thuc hiên quyèn dân chü cüa nhân dân thông qua Quôc hqi và hÔi

dàng nhân dân câc câp. Trên cuong vi Chü tich Quôc hQi, ông dâ nhin thây nhüng
yéu kém trong hoat dQng cüa bQ mây nhà nuôc aê tt d6 dua ra nhüng vân dè c6

tinh chi tlao dé hôi dàng nhân dân câc câp, ttr câp tinh dén câp xâ phâi t4p trung
giâi quyét, thuc hiÇn nhàm xây dpg, tô chric Aé Hçi dàng nhân dân thyc sg là co

À r , r^ , Aquan quyên lgc cüa nhân dân ô câp co sô, thgc sg là công cp làm chü cüa nhân dân
lao dông.

Phân khôi, tin tuôrng vào duôrng tôi Oôi môi cüa Eai hçi VI cüa Dâng, dàng
chi Nguyën Hüu Thg càng tràn trô vôi viÇc aôi mOi d chürc và hopt dqng cüa Qu6c
hôi. Trong thùi gian chuân bi cho viÇc bàu cü Qutic hqi kü6a VIII, dông chi dâ tap
trung phân tich nhüng mât yéu kém, tàn tpi cüa Qu6c hQi kh6a YII và dua ra mQt

s6 phucrng huông khâc phuc. Oé quOc hQi thgc su dâm duong vai trô là co quan
À.^,quyên luc cao nhât, clông chi tlâ làm rô quan niÇm düng dàn vê Dâng lânh dpo

Quôc hôi và Nhà nuôc nhu thé nào, Qu6c hQi khâc M[t trân nhu thé nào...Ngay câ

nhüng hoat dông ct:r_ câc dai biéu Quôc hôi, nQi dung và phuong thrîc dièu hành
cüa mQt kÿ hqp Quôc hôi cüng dugc dàng chf quan tâm.

Cho dén r,hüng nàm cuôi dài, dàng chi Nguyên Hüu Th9 luôn suy nghi vè
viêc thuc hiên dân chü, xây dyng luat phâp và vân dpt kÿ vgng Quôc hQi nuôc nhà
sê thuc sr,r giü vai trô co quan qryè., luc tôi cao. Nhüng 

"t5ng 
hién cüa dàng chi

Nguyên Hûru Thq aôi vOi linh vuc xây dgng Hién phâp, phâp luft, xây dr4g Nhà
nuôc cüa dân, do dân, vi dân không chi c6 giâ tri vè mflt lÿ lugn, mà côn c6 ÿ nglfia
thpc tiên sâu sâc và mang tinh thài sp trong U6i cann rinh hinh hiÇn nay.
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4. Dàng chf Nguyên Hûru Thg vôi viÇc xây dqng M4t trfln Tô quiic ViÇt
Nam tàng cuùng khôi dai doàn t<ét aân tçc

Ngay tîr nhüng nàm thâng dàu tiên tham gia câch mêng, dàng chi Nguyên
Hüu Tho 1à hiÇn thân tiêu biéu cho sy doàn két câc tàg lorp nhân dân. Tên tuôi
dông chi gân lièn vôi giôi tri thric, sinh viên, hÇc sinh Narn Bô, vôi nhüng cuQc

vân dQng l4c quyên cuu dôi giirp dông bào, là biéu tugng cho tinh tuong thân,
tuong âi. Lich sü së côn mâi ghi nhô Luqt su Nguyên Hüu Thg, Truong Doàn dpi
biêu tri thüc Sài Gôn - Chq Lôn güi Tuyên ngôn hôa binh cho Cao üy Phâp
E.Bôlae nàm 1947,tên tuôi vàhinh ânh cüadông chi tuqngtrung cho khi5i doàn
t<ét giOi tri thüc yêu nuôc, giucrng cao ngon cà hôa binh, dpi doàn két dân tÇc, dâu
trynh vi dQc lap dân tQc và thông nhât dât nuôc. Tên tuôi cüa dàng chi dàc biêt gàn
Iièn vôi hoat dông cüa M4t trfn Dân tQc giâi ph6ng mièn Nam ViÇt Nam trong
cuôc khâng chién ch6ng Mÿ, crîu nuôc.

Khi câ nuôc thông nhât buôc vào thùi kÿ quâ dÇ lên chü nghia xâ hQi, trong
môt bôi cânh vira thuân lgi, vria khô khàn, nhüng c6ng hién cüa dông chf Nguyên
Hüu Tho Aôi vOi công tâc xày dlmg, cüng cO HAat trân Tô qutic Viêt Nam 1à vô
cùng to lôrn.

Truôc tiên là viÇc tô chirc Dai hôi M[t trpn Dân tQc thông ntrât Viêt Nam
(diên ra ttr ngày 31/1 dén ngày 4l2llg77,tai Thành pnô Uà Chf Minh), vôi ss tham

,A , ,
gia cüa tô chfrc M4t trfn trên câ hai miên Nam - Bàc: Mat trân Tô quôc Viêt Nam,
M4t tr4n Dân tÇc giâi phông mièn Nam ViÇt Nam, Liên minh câc igc luqng dân

tôc, dân chü và hôa binh Viêt Nam.

Là mQt trong nhür,g nguùi chü tri D4i hQi, dàng chi Nguyên Hûru Th9 clâ kêu
ggi câc giôi tri thfrc, tôn giâo, dông bào câc dân tQc bày tô ÿ chî kiên dfnh, tin
tuông vào su lânh dao cüa Dâng Công sân ViÇt Nam, vimg buôc tién vào tuong
lai. Sau 5 ngày làm viêc khân truong, ngày 04102/1977, Eaî hQi MAt tr4n Dân tQc

thông nhât ViÇt Nam dâ di dén thông nhât câctô chirc mflt trfln toà,n qu6c dugc hçrp

thành mQt m{t trfn chung và lây tên là Mat trân Tô quôc. Tuy không giü cuong vi
lânh d4o cao nhât cüa M{t tran Tô quôc nhrmg dàng chf Nguyên Hüu Th9 vân

duoc dè ngh! tham gia trong Üy ban Trung uong M4t trpn và ông dâ dành nhièu
thùi gian dé tham gia công tâc M[t tr4n.

Dông chi Nguyên Hüu Tho luôn dành thôi gian di thàm hôi dàng nghiÇp,

ban bè trong giûi tri thirc cü. Nhièu ffi thürc cné aO cü, qua tiép xüc vôi dàng chi

Nguyên Hüu Thg, dà giâi tôa dugc mâc càm, khoi day dugc tinh thàn dân tÇc và

lông yêu nuôc; thây rô trâch nhiÇm vôi dât nuôc, vôi dân tQc, tin tuong vào ché d-ô

môi. Nhüng hopt dông này cüa dàng chi dâ cô tâc dUng râtlontrong viÇc cüng cô,

tàng cuong khôi doàn t<ét aan tôc và xây dpg M[t trQn dân t§c thông nhât.

Sau Dai hçi Mét tr4n Tô qu6c ViÇt Nam Iàn thri II, chuong trinh hành dOng,

dè ra nhüng biÇn phâp công tâc môi Aê tnric dây công tâc Mët trfn dâ duoc ban

hành nhung rnüc dQ chuyén bién vân côn chua dâp ungyêu càu và nhiÇm vp câch

m?ng và vai trô cüa M{t tr4n. Eé chuân bi cho Dai hôi Mat trên Tô quiic ViÇt.Nam

làn thri III - Dai hQi dôi môi tô chüc và công tâc Mdt trfn, nhièu dgt sinh hoat

chinh tri trong 
"ac 

tO chrîc thành viên, câc câp tutët trân dugc tô chirc, nhièu vân dè
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quan trgng vè tô chûc, ho4t dQng và côtrg tâc M[t trpn dâ dugc câc dèng chi iânh

d4o Dâng và Nhà nuôc, lânh dlo Üy ban Trung ucrng Mat trân Tô quôc Viêt Nam

bàn thâo, dàng chi Nguyên Hüu Th9 dâ trqc tiép tham dg và chi dpo nhüng hgi
nghi quan trgng bàn vè Aôi mOi nQi dung, phuong thuc hopt dông cüa Màt trpn Tô

quric ViÇt Nam trong thùi kÿ môi. Quân triÇt nhüng quan diém Dai hQi VI cüa

Eârrg, Dai hçi III M?t trân Tô qutic ViÇt Nam xâc dinh, M[t trQn Tô quôc không chi

don thuàn 1à tô chfr. quàn chüng, mà 1à mQt thành viên quan trgng'cüa hÇ thông

chinh tri cüa Nhà nuôc ViÇt Nam. Tai Eai hqi này, dàng chi dugc tfn nhiÇm bàu làm

Chü tich Doàn Chü tich Üy ban Trung uorg M{t trQn Tô quôc Viêt Nam (lü6a III).

Dàng chi Nguyën Hiru Th9 cho ràng Mat trfn phâi trô thành noi tâp trung tri
tuÇ, sâng t4o cüa mgi tàng lorp nhân dân, 1à trung tâm doàn két cüa tât câmgi nguôi
Viêt Nam yêu nuôc, không phân chia dhành phân giai câp, tôn giâo, tin nguüng;
không phân biÇt nguùi stSng ô trong nuôb hay dang sông ô nuôc ngoài. Là Chü tich
Mat træ Tô quôc Viêt Nam, dèng chi luôn quan tâm tôi co quan ngôn lufn cüa

M{t tr4n. Cüng chinh vi lê dô nên bâo Dpi Doàn két cluqc yêu càu phâi nâng cao

chât luo. ng, th\rc sg trô thành phuong tiên hiêu quâ, thiét thgc dé trô thành phucrng

tiên hiÇu quâ, thiét thgc, thê hiçn tiéng nôi cüa câc tàng lop nhân dân trong sg
nghiêp câch mang, ngmg tàm vôi nhiêm vp chinh trf .

Tpi Epi hQi IV Mët trân Tô quôc, dàng chi dugc bàu làm Chü tlch danh du
cüa M{t trân Tô qrti. ViÇt Nam.

Khi nôi vè công lao, công hién cüa dàng chi Nguyên Hüu Th9 vôi sç nghiÇp
dai doan két toàn dân tQc, dông chi Lê Quang E?o, Chü tich Doàn Chü tich Üy ban
Trung uoxg Mët"t.â.,,Tô quôc Viêt Nam kh6a IV dâ khàng dinh: "Phâi.thùa nhân
ràng Màt trAn Tô qu6. ViÇt Nam tù sau Eai hqi lân thü III c6 buôc fién m6i, dâ
xâc lQp dugc rô hcvn vf thé cüa minh trong hÇ thông chinh tri v1 dâ dem lai nhièu
kinh nghiêm môi cho công tâc Mët trfn". "Luft su dâ nêu mQt tâm guong sang bât
diêt cüa mqt nhà tri thüc Viêt Nam yêu nuôc, mQt nhà lânh dpo M{t trQn tiêu biêu
cho khôi d4i doàn két dân tôc".

Ghi nhân công lao công hién cüa dàng chi Nguyên Hüu Th9, tpi I,ê tyi niÇm
65 nàm Ngày thành Iâp Mat trân Dân tôc thông ntrât 1t 7l11llgg5), Tông Bf thu Dô
Muùi dâ khâng $irn, "Luât su Nguyên Hüu Thq...nhà tri thric tiêu biéu, nhà hopt
dÇng chinh tri nôi tiéng, nguài chién si ttmg trâi thü thâch trên m[t trfn dâu tranh
chông xâm lugc vi tlQc lAp dân tQc, vi công lÿ và công bàng xâ hQi, clâ cô nhüng
a,
dông gôp quÿ bâu vào su nghiêp dai doàn kêt dân tQc trong mây thpp kÿ qua".

5. Dàng chf Nguyên Hü'u Thq - môt nhân câch cao dçp

Phâm chât, dao dirc, tài nàng cüa dàng chi Nguyên Hüu Thq dâ t4o nên ô
ông mQt nhân câch cao dep, dâng kfnh.

Nguyên Hüu Thg - môt con nguùi trung, hiéu: là tri thüc yêu nuôc, dông chi
Nguyên Hüu Th9 dâ ké thù'a duoc nhüng màt tôt dçp trong truyèn th6ng cüa dân
tQc, trong dô cô .rhüng nét dep cüa quê huong xri sô. Tuy xuât thân trong mQt gia
dinh trung ltru, duoc dào tao nhièu nàm ô Phâp, sting xa Tô quô" trong mQt thùi
gian dài, cô chfrc cao, bông hgu, nhung ông không hè quên Tô qu6c, nhân dân, dâu
tranh dén cùng vi lqi ich cüa nhân dân, lgi fch cüa dân tQc.
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Nguyôn Hüu Tho là con nguùi tiêu biêu cho phâm chât dqo dirc s6ng cô
tinh, cô nghîa cüa dân tôc. Cüng nhu mqi nguài dân Viêt Nam trong thùi dai ngày
nay, dàng chi Nguyên Hüu Thg không bao già quên công lao to lcm cüa Chü tich
Uà Ctri Minh Aôi vOi dân tôc, xâc dinh con duôrng cûu nuôc düng dân, gân câch
mang Viçt Nam vôi câch m?ng thé giôi, dân dât nhân dân ta di tu thâng lqi này dén

thÉng lqi khâc. Lông kinh yêu, biét on Chü tich Uà Ctri Minh dâ khoi dfy nièm tin,
giüp ông vuçt qua nhüng ngày gian khô trong tù dày, công hién câ cuQc dôi minh
cho câch m?ng, cho dân tQc.

Nguyên Hüu Thq - con nguùi cüa tinh doàn két dan tQc. Tiép thu truyèn
thông doàn két cüa dân tQc, dugc Dâng giâo dpc và dugc tôi iuyÇn trong phong
trào dâu tranh cüa nhân dân, dàng chi dâ phân dâu hét minh dé xây dyng tinh thân

doan két dân tQc. Dông chi Nguyên IIüu Thq là môt tâm guûng sang vè dpi doan két
dân tôc, là nguùi ttâ giuong cao ngon cà dai doan t<ét dan tQc, su6t dùi phân dâu cho

sg nghiÇp doan két, gôp phâ" to lon vào thâng loi cüa dât nuôc, không chï gôp phâ"
xây dpg duong tOi Oai doan két dân tQc, mà côn tgc tiép chi d4o thgc hiÇn chién
luoc doàn két, dân tôc và qrô. té theo tutuông ffô Cni Minh.

***

Kÿ niÇm I 10 nàm Ngày sinh dàng chi Nguyên Hûru Thç 1à dip dé chüng ta
ôn lpi cuQc dùi, sg nghiÇp và tôn vinh công lao, c6ng hién to lon cüa dàng chf dôi
vôi dât nuôc; qua dô giâo duc truyèn thông yêu nuôc, nièm tg hào, ty tôn dât nuôc
và tinh thàn dai doàn két toàn dân tôc; cô vü, dqng viên câc tàng lorp nhân dân tfch
cuc hoc tQp, lao dgng, công tâc và chién dâu gôp phàn thgc hiÇn thâng lgi câc mpc
tiêu, nhiêm vU xây dyng , phâttriên và bâo vÇ dât nuôc.

Noi guong dông chi Nguyên Hüu Thg, toàn Dâng, toàn dân và toàn quân ta

nô luc phân dâu, quyét Ém thuc hiÇn thâng lqi Nghi quyét Dai hQi XII, lfp thành

tich chào mirng Eai hôi dang bQ câc câp vàDei hôi XIII cüa Dàn5.1

BAN TUYÊN GIÂO TRUNG ÛOI'{G
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