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Qua loạt bài “Bốn Nhân Vật Dân Sự Kiệt 
Xuất của Việt Nam Cộng Hòa”, chúng tôi 
xin lần lượt giới thiệu và chia sẻ đến quý 
đồng hương bốn nhân vật tài năng đã có 
những đóng góp và ảnh hưởng đáng kể 
đến xã hội và chính quyền VNCH, mà it 
được người biết đến. 

 

Bộ trưởng Cao Văn Thân 
Sinh năm 1934, Cao Văn Thân là Bộ 
trưởng Bộ Cải cách Điền địa và Phát 
triển Nông nghiệp dưới thời Nguyễn 
Văn Thiệu. 
Ông gần như “tàng hình” trong sử sách 
chiến tranh Việt Nam, một phần vì bị 
lấn át bởi thông tin của giới tướng lĩnh 
Việt Nam Cộng hòa, một phần vì giới 
cầm quyền đương đại của Đảng Cộng 
sản Việt Nam tránh nói về các lãnh đạo 
dân sự của “Ngụy quyền”. Vì lẽ này, rất 
khó để thu thập đầy đủ thông tin về 
thân thế và lịch sử hoạt động chính trị 
của ông. 
May mắn là trong các tài liệu rải rác 
tìm được, chúng ta có thể thấy dấu ấn 
của Cao Văn Thân trong các thành 

công bước đầu của chính quyền dân sự 
miền Nam Việt Nam. Cụ thể, Cao Văn 
Thân thỉnh thoảng được báo chí 
phương Tây nhắc đến như là kiến trúc 
sư trưởng của chính sách “Người cày 
có ruộng” (Lands to the Tillers), cùng 
những nỗ lực không mệt mỏi của ông 
trong việc thi hành thành công chính 
sách quan trọng này. Hệ thống nhân 
sự, chương trình đào tạo và tiến trình 
thực hiện “Người cày có ruộng” là do 
ông chuẩn bị và soạn thảo trong gần 
nửa năm. 
Ông cũng được khen ngợi là bộ óc sáng 
giá nhất trong nội các của Nguyễn Văn 
Thiệu thời kỳ bấy giờ. Các chương 
trình phát triển như tăng cường xuất 
khẩu nông sản, bảo vệ an ninh lương 
thực, thử nghiệm giống lúa mới cũng 
như mô hình sản xuất 5 năm… đều do 
ông đề xướng và chịu trách nhiệm. 
Trong  nghiên  cứu  có  tên  “Âm  vang 
Đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam” 
(Voices  from  the  Second  Republic    
of South Vietnam) của Giáo sư K. W. 
Taylor  thuộc  Đại  học  Cornell  –  sử 
gia hàng đầu về Việt Nam của Hoa Kỳ, 

 

 

Cao Văn Thân được ghi nhận là một 
trong những lứa lãnh đạo đời đầu 
được đào tạo luật lẫn kinh tế tại Hoa 
Kỳ, thay thế cho nhóm “cây đa cây đề” 
gốc Pháp trước đó. 
Không phải là một nhà nghiên cứu, 
nhưng ông Thân có để lại quyển 
Agrarian reform in Vietnam, được xuất 
bản dưới sự bảo trợ của Hội đồng Đối 
ngoại Việt Nam Cộng hòa. Hiện quyển 
này còn có thể được tìm thấy trong 
Thư viện Quốc gia Australia. 

Theo thông tin hồi năm 2016 từ đài 
VOA, Bộ trưởng Cao Văn Thân sinh 
sống cùng gia đình tại Canada. Tuy vậy, 
gần đây báo Người Việt ở Mỹ có đăng 
một số cáo phó nói rằng ông qua đời 
ngày 14/4/2020 ở Montreal, Canada. 

Bốn Nhân Vật Dân Sự Kiệt Xuất 
của Việt Nam Cộng Hòa (phần 2/4) 

(Nguồn: https://www.facebook.com/luatkhoa.org) 
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