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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại: Nhà cách mạng và luật sư nổi tiếng. 

 

Tiểu sử  
• Nguyễn Hữu Thọ học luật tại Pháp và trở về nước năm 1933. Hành nghề luật sư khắp 

các tỉnh miền Tây Nam Bộ, ông luôn bảo vệ người dân vô tội trước tòa án thực dân.  
• Năm 1947, Nguyễn Hữu Thọ vận động các luật sư, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, nhà giáo, nhà 

báo... ký tên vào bản Tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn gửi Chính phủ Pháp, 
đòi Chính phủ Pháp đàm phán với Chính phủ Việt Nam do Việt Minh lãnh đạo.  

• Năm 1948, Nguyễn Hữu Thọ tham gia Mặt trận Liên Việt và năm sau được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông hoạt động trong phong trào trí thức và bị Pháp bắt 

tháng 6 năm 1950, giam giữ ở Lai Châu rồi Sơn Tây cho đến tháng 11 năm 1952. Sau 
đó ông tham gia phong trào đấu tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn, là 

Phó chủ tịch Phong trào hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn.  
• Năm 1954, Nguyễn Hữu Thọ bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt và bị giam tại Phú Yên. 

Sau cuộc giải thoát thành công vào cuối năm 1961, ông về đến Tây Ninh. Tháng 2 năm  
1962, tại Đại hội lần thứ I của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ 
chức, Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch.  

• Kể từ đây, trong quá trình hoạt động cách mạng, Nguyễn Hữu Thọ đã đảm nhiệm nhiều 
chức vụ chính trị quan trọng như:  

- Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam  
Việt Nam, năm 1969.  

- Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất, năm 1976. 

- Quyền Chủ tịch nước, năm 1980.  
- Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, năm 1981. 
- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, năm 1988.  
- Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII, VIII.  

• Nguyễn Hữu Thọ được thưởng Huân chương Sao vàng năm 1993. 
 
Câu nói nổi bật: “Ai cũng có một quê hương để yêu, một đất nước để bảo vệ và xây dựng, 

một dân tộc để phụng sự. Nhà trí thức không thể nghĩ khác, làm khác.” 
 
Nguồn:https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-quoc-

hoi/dong-chi-nguyen-huu-tho-87 


