
 

 



GS Ngôn sinh quán tại tỉnh Gò Công (5/9/1934) là Tiến Sĩ Kinh Tế thời Việt Nam Cộng Hoà. 

Ông là giảng viên của nhiều trường đại học trước và sau năm 1975 như: 

• Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. 

• Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội, Viện Đại Học Cần Thơ. 

• Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. 

• Nhiều trường đại học khác ở Sài Gòn trước và sau năm 1975. 

• Giám Đốc các chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên viên ngân hàng. 

• Tổng Giám Đốc công ty sản xuất bình điện xe hơi ở Sài Gòn do GS sáng lập. 

GS Ngôn là một người thầy giảng dạy tận tụy, cụ thể và thực tiễn, giúp sinh viên hiểu thấu đáo 

vấn đề. Ông khiêm tốn hoà mình với sinh viên cũng như chia sẻ kiến thức cho sinh viên trong 

các sinh hoạt sinh viên vụ, sinh hoạt văn nghệ hay trong giờ giải lao sau buổi học. Ở Cần Thơ, 

GS Ngôn thường hay sinh hoạt văn nghệ với các sinh viên Sa Mạc Tuổi Trẻ. 

 GS Nguyễn Văn Ngôn là vị thầy kinh tế học rất đáng tôn kính của các trường đại học Miền 

Nam. 

 GS Ngôn là một trong bộ ba trí thức đầu tàu của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến gồm GS 

Nguyễn Văn Bông, GS Nguyễn Ngọc Huy, GS Nguyễn Văn Ngôn. 

 Sau khi GS Bông bị CSVN sát hại năm 1971, GS Huy được bầu làm Chủ Tịch và GS Ngôn 

được bầu vào chức vụ Tổng Thư Ký Cấp Tiến. 

 Sau biến cố 1975, GS Ngôn bị đi tù CS khoảng hơn một thập niên vì là lãnh tụ Cấp Tiến. 

 Sau khi ra tù (1975-1987), GS Ngôn tiếp tục lại nghề dạy học ở các trường đại học Sài Gòn và 

Cần Thơ về kinh tế và ngân hàng. 

 GS Ngôn là Cố Vấn của Tổng Đoàn Sinh Viên Cấp Tiến, thường xuyên tham dự các sinh hoạt 

của anh chị em sinh viên Tổng Đoàn. Bài hát mà GS hay hát khi tham gia sinh hoạt là bài Đường 

Xưa Lối Cũ mà giờ đây anh em cảm thấy: 

“Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi. 

‘Nghẹn ngào’ tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. 

Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi. 

Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi.” 

 GS Ngôn không muốn rời xa quê hương sau khi mãn hạn tù, mặc dù ông có thừa điều kiện để đi. 

Ông cùng với vợ (bà Trần Thị Đính) và gia đình sống ở Cư Xá Ngân Hàng, Xã An Phú, Thủ 

Đức, Sài Gòn. 

 ĐảngTân Đại Việt chân thành chia buồn cùng toàn thể tang quyến của GS Nguyễn Văn Ngôn và 

nguyện cầu hương hồn GS Ngôn được bình an nơi Cõi Vĩnh Hằng. 



 Anh Nguyễn Bá Lộc, một thành viên của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, nguyên Giám Đốc 

Nha Phối Hợp Kinh Tế Địa Phương Vùng IV, nguyên Giảng Viên Phân Khoa Luật và Khoa Học 

Xã Hội Viện Đại học Cần Thơ, chia sẻ trong YouTube kèm theo đây về GS Ngôn. 

 https://youtu.be/l030hEt2DZs 

 Một buổi Lễ Tưởng Niệm GS Nguyễn Văn Ngôn sẽ được tổ chức online qua Zoom vào ngày: 

 Thứ Bảy 6/3/2021, 6:00 am (giờ California) 

(VN 9:00pm tối, Úc 12:00 khuya, Âu Châu 3:00pm chiều, New York 9:00am sáng, Houston 

8:00am sáng) 

 Quý vị nào muốn tham dự và phát biểu trong lễ tưởng niệm này xin PM text cho biết trước để 

sắp xếp vào chương trình, thời gian phát biểu là khoảng 5 phút mỗi người. Để tham dự, đúng 

ngày giờ hôm đó, xin bấm vào link sau đây: 

 https://us02web.zoom.us/j/5375554858 
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