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ĐẤU TRANH BẢO VỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
20:48 25/04/2022

...
Cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp bách,
thường xuyên, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác tư tưởng
chính trị, công tác lý luận của Đảng, đòi hỏi phải ngày càng toàn diện,
quyết liệt, đi vào chiều sâu, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự
nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.
Xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh – âm mưu ngoan cố, thâm độc của
các thế lực thù địch, phản động
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất,
nhà tư tưởng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại cho chúng
ta một sự nghiệp chính trị cao cả, một di sản tư tưởng lý luận đồ sộ,
vô giá và trở thành một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Đảng Cộng
sản Việt Nam khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và đã kiên trì vận dụng
sáng tạo tư tưởng của Người vào công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
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Với dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch,
phản động không từ thủ đoạn thâm độc nào, điên cuồng xuyên tạc,
phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Dã tâm đó bắt đầu từ sớm, được
thực hiện bởi chủ nghĩa thực dân câu kết với chủ nghĩa chống cộng,
âm mưu thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng
dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Khi Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, thì sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động
chống Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng được gia tăng, gắn liền với
những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ và
xóa bỏ nền độc lập mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mới
giành được. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ, các thế lực thù địch, phản động tập trung xuyên tạc tư
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta trong lãnh đạo cách
mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, sau đó từ năm 1954
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở
miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,
thống nhất nước nhà.
Khi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu
tượng văn hóa, tinh thần của dân tộc, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động cách mạng của Đảng, nhất là khi Việt Nam tiến
hành công cuộc đổi mới, trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội hiện thực ở
Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, thì các thế lực thù địch, phản
động càng điên cuồng tìm mọi cách chống phá với nhiều thủ đoạn
thâm độc, phương thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Chúng không từ bất cứ
thủ đoạn nào, từ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ nhân cách và phẩm
giá, đến đánh giá phiến diện, sai trái; thậm chí, nguy hiểm hơn, chúng
còn ca tụng một cách cực đoan, hòng tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh
với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và với Đảng Cộng sản Việt Nam…
Tất cả những âm mưu và thủ đoạn thâm độc đó của các thế lực thù
địch, phản động đều nhằm phủ nhận giá trị và cống hiến to lớn từ
cuộc đời và sự nghiệp của Người đối với dân tộc, từ đó phá hoại nền
tảng tư tưởng của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với
Đảng và Bác Hồ; mưu đồ gây ra những bất ổn chính trị, tạo cớ cho sự
can thiệp từ bên ngoài để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong chiến lược chống cộng, chiến
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lược “diễn biến hòa bình”, các nước đế quốc và các thế lực phản
động rắp tâm tìm mọi cách “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh, bài bác,
phủ nhận tư tưởng của Người, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng
ta, âm mưu “lật đổ” trên lĩnh vực tư tưởng, mở đường cho cuộc lật đổ
về chính trị.
Phương thức hoạt động chủ yếu hiện nay của các thế lực phản động
quốc tế là tiến hành chiêu dụ, cấp tiền, o bế các tổ chức phản động
lưu vong, lập nhiều quỹ với danh nghĩa “phi chính phủ”, “từ thiện” để
thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng sử dụng nhiều công
cụ, phương tiện, hình thức tuyên truyền từ bên ngoài tác động vào
bên trong, nhất là qua các trang thông tin quốc tế có xu hướng cực
hữu chính trị, chống cộng, các phương tiện truyền thông xã hội, các
đài phát thanh, kênh truyền hình… của một số đối tượng phản động,
lưu vong, tổ chức phi chính phủ ở một số nước phương Tây.
Bên cạnh đó, ở trong nước, một số đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị
được hậu thuẫn của tổ chức phản động nước ngoài, cũng ráo riết
thực hiện hành vi tuyên truyền xuyên tạc thân thế và sự nghiệp vĩ đại
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng nhiều chiêu trò, nhất là sử dụng kỹ
thuật, công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép tư liệu lịch sử, tranh ảnh, phim
tư liệu… để xuyên tạc, ngụy tạo những câu chuyện hoang đường,
không có thật về Người. Thâm độc hơn, chúng cố tình “lập lờ đánh
lận con đen”, đan cài thật – giả lẫn lộn, hòng làm vấy bẩn, bóp méo,
xuyên tạc bản chất mác-xít, tính cách mạng, khoa học, nhân văn của
tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quyết tâm, nỗ lực bền bỉ của Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân
trong bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của
Đảng ta – có mối quan hệ mật thiết với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các văn kiện của Đảng thể hiện rõ và
nhất quán quan điểm, nhận định, đánh giá về giá trị, cống hiến của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và
nhân loại. Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng
về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người,
qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin
vững chắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với tư
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tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng
định quan điểm chỉ đạo là, vững vàng kiên định và vận dụng, bổ sung,
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó tạo cơ sở, khuôn khổ
pháp lý để ngăn ngừa và xử lý hành vi vi phạm. Điều 4 Hiến pháp năm
2013 ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà
nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
làm nền tảng tư tưởng. Trong các bộ luật, các luật có điều khoản quy
định về xử lý hành vi truyền bá, xuyên tạc tư tưởng và đường lối của
Đảng, trong đó có xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng và
Nhà nước, như tại Điều 117, Điều 331 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ
sung năm 2017; Điều 10 Luật Xuất bản năm 2012; Điều 9 Luật Báo
chí năm 2016; Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018…
Công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng có sự tham gia của cả hệ thống chính
trị và các tầng lớp nhân dân; trong đó, đi đầu là đội ngũ cán bộ, đảng
viên. Lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh là Ban Chỉ đạo 35 Trung
ương và các cấp, nhất là ban chỉ đạo 35 của Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương,
Bộ Ngoại giao, Hội đồng Lý luận Trung ương… cùng hệ thống các cơ
quan thông tấn, báo chí, xuất bản với hàng trăm tờ báo, đài phát
thanh, đài truyền hình và đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học, tuyên
truyền viên… tạo thành mạng lưới đấu tranh ngày càng đông đảo và
hiệu quả.
Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, các bộ, ngành, địa
phương trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng ngày càng
chặt chẽ với vai trò “lĩnh xướng” và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35
Trung ương, ban chỉ đạo 35 các cấp; sự hợp tác, phối hợp giữa các
bộ, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin và
phối hợp đấu tranh.
Phương thức đấu tranh là vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các đối
tượng thù địch, phản động và có hình thức, biện pháp xử lý phù hợp
tùy theo mức độ vi phạm; định hướng tuyên truyền, cung cấp đầy đủ
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thông tin chính thống, quản lý tốt nguồn thông tin, ngăn chặn kịp thời
các thông tin, tài liệu sai trái;đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên
truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; lấy những kết quả từ sự vận dụng sáng tạo và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng nước ta làm minh
chứng sống động, thuyết phục để phản bác lại những luận điệu xuyên
tạc, phản động…
Với các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài, chúng ta sử dụng,
phối hợp các biện pháp, từ tuyên truyền, phản bác dựa vào luật pháp
Việt Nam và quốc tế, đến sử dụng biện pháp ngoại giao để ngăn chặn
từ xa, kịp thời. Đối với các tổ chức phản động lưu vong, các cơ quan
chức năng của Việt Nam đề nghị phía chính quyền nước sở tại phối
hợp điều tra, ngăn chặn. Ngoài ra, dựa theo các căn cứ pháp lý của
Việt Nam, như Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT và Luật An ninh
mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, yêu cầu doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài (như Google, Facebook) gỡ bỏ
nhiều thông tin vi phạm. Đối với các đối tượng ở trong nước, tùy vào
mức độ vi phạm, các cơ quan chức năng có biện pháp từ giáo dục,
yêu cầu gỡ bỏ, xử phạt hành chính đến xử lý hình sự theo quy định
của pháp luật Việt Nam.
Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Lực lượng 47 (Bộ Quốc
phòng), các lực lượng thuộc Bộ Công an, như Cục An ninh chính trị
nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công
nghệ cao… đã vô hiệu hóa được nhiều kế hoạch, “chiến dịch” của các
tổ chức phản động lưu vong, các chương trình truyền hình, phát
thanh tiếng Việt có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc lãnh tụ và Đảng, Nhà
nước; dựng “tường lửa” ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm
văn hóa, tư tưởng xấu, độc trên mạng. Sự ra đời và hoạt động hiệu
quả của Ban Chỉ đạo 609 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ
đạo 213 Trung ương về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh
vực văn hóa, văn học, nghệ thuật (nay hợp nhất thành Ban Chỉ đạo 35
Trung ương); cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng
chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã kiên trì, kiên
quyết phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc; định hướng tuyên
truyền kịp thời, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch.
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Đồng thời, tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, mở thêm phiên
bản tiếng nước ngoài của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo
Nhân dân, Tạp chí Cộng sản…, tích cực đưa những thông tin đầy đủ,
chính thống về Việt Nam đến với bạn bè thế giới và các thế hệ người
Việt Nam ở nước ngoài.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng
Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,
góp phần củng cố vững chắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống
tinh thần xã hội. Xuất bản các bộ sách lớn như Hồ Chí Minh Toàn tập
(15 tập) , Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử (10 tập)… với hàng nghìn tư
liệu, sự kiện, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai các chương
trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tiêu biểu như Chương trình
khoa học và công nghệ cấp nhà nước KX. 02, nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh với 13 đề tài nhánh, cùng hàng trăm đề tài khoa học các
cấp; bên cạnh đó, hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn bài viết về Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản, đăng tải trên các phương tiện
truyền thông, qua đó, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương của Người trong toàn xã hội, bổ sung những nguồn tư liệu
quý, những luận cứ xác đáng, thuyết phục, tiếp tục khẳng định và làm
sâu sắc hơn những giá trị, tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các cơ quan nghiên cứu, truyền bá, giảng dạy lý luận chính trị, khoa
học của Đảng và Nhà nước, như Hội đồng Lý luận Trung ương, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam… đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng hệ thống
luận cứ, luận điểm ngày càng vững chắc đấu tranh phản bác, bẻ gãy
từ gốc bằng lý luận các luận điệu sai trái, thù địch, phản động. Bên
cạnh đó, công tác lý luận của Đảng tiếp tục có bước phát triển mạnh
mẽ; trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối
đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, càng khẳng định vai trò to lớn
của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc,
tiếp tục soi sáng, dẫn dắt sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta
đi đến thắng lợi.
Ban chỉ đạo 35 các địa phương đã kịp thời tham mưu, đề xuất và tổ
chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp
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ủy các cấp; phối hợp hoạt động của các thành viên ban chỉ đạo 35,
của các nhóm chuyên gia; xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai
trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù
hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương. Ban chỉ đạo 35 các địa
phương tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, các hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch; báo cáo cơ quan thường trực để
tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông
tin, tuyên truyền; bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương,
tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm chủ động đấu tranh ngăn
chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tích cực
tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận rõ bản chất âm
mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xây dựng đồng thuận xã hội, bảo đảm sự thống nhất
cao về nhận thức, tư tưởng, hành động; huy động sự tham gia của
đông đảo các tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh chống các luận
điệu sai trái, thù địch, phản động.
Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác bảo vệ tư
tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Một số
cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị vẫn chưa nhận thức đầy đủ về
tầm quan trọng của công tác trên, nên lãnh đạo, chỉ đạo chưa sát
sao, kịp thời, dẫn đến sự phối hợp giữa các lực lượng đấu tranh chưa
thực sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả. Còn thiếu chương
trình khoa học cấp nhà nước mang tầm quốc gia về vận dụng và phát
triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhiều bài
viết đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh còn thiếu sắc bén, tính
chiến đấu chưa cao, thiếu thuyết phục người đọc… Bên cạnh đó, cuộc
đấu tranh trên không gian mạng vẫn rất gay go, phức tạp; do tác
động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, cùng sự suy thoái,
“tự diễn biến” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay… đã và
đang làm hạn chế hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng.

Một số giải pháp cần tập trung thực hiện để bảo vệ tư tưởng Hồ
Chí Minh trong thời gian tới
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Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng, lý luận, đồng thời để
khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh bảo
vệ nền tảng tư tưởng, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một
số giải pháp:

Thứ nhất , bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất
của Đảng, nâng cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy ở các cấp,
các ngành về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018, của Bộ Chính trị,
về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã đề ra.
Thứ hai , nâng cao trách nhiệm, ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên
và nhân dân, hình thành ý thức tự giác, thúc đẩy hành động tích cực
trong việc bảo vệ, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc hình
ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất
lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ ba , nhận diện và phân loại từng đối tượng, trên cơ sởxem xét ở
nhiều mặt như động cơ, vai trò, nội dung các luận điệu, mức độ tác
động… để đưa ra biện pháp đấu tranh thích hợp và có hiệu quả; tránh
tình trạng hoặc xử lý thiếu kiên quyết, không triệt để hoặc cực đoan,
tạo cớ cho các thế lực thù địch chống phá.
Thứ tư , tăng cường các giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ để ngăn
chặn, sàng lọc, làm loãng, quản lý thông tin nhằm chủ động ngăn
chặn sự lan truyền những luận điệu sai trái, thù địch và các trang
mạng xấu, độc; xây dựng hệ bài viết có nội dung đấu tranh sắc bén và
giàu tính chiến đấu, từng bước giành thế chủ động trên không gian
mạng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, sắp xếp, kiện toàn bộ máy chỉ
đạo, nhóm chuyên gia, lực lượng nòng cốt (từ Trung ương đến địa
phương), đổi mới mô hình và phương thức hoạt động; đặc biệt, hoàn
thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ban, ngành và
phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị – xã hội trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng.
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Thứ năm , đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phản động phải đi
liền với việc khẳng định và phát triển các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh;
với việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, chú trọng nghiên cứu, phát
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên
những vấn đề lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở nước ta. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất
nước ta qua hơn 35 năm đổi mới dưới sự soi sáng của tư tưởng Hồ
Chí Minh là minh chứng đanh thép, sống động và thuyết phục nhất để
phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, đồng thời
khẳng định giá trị, tính đúng đắn, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng mãi soi đường cho sự
nghiệp xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
TS. Lê Thị Hằng
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh

GẦN ĐÂY

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN MỘT KỲ TÍCH LỊCH SỬ VĨ ĐẠI
19:57 26/04/2022

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BẾN THÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH
19:53 26/04/2022

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN CẢNH GIÁC VỚI TIỀN GIẢ
15:55 26/04/2022

Cắm Implant trọn gói chỉ 7 triệu, tặng miễn phí răng sứ + trụ
abutment, bảo hành trọn đời
Nha khoa Quốc Tế Nev…

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH
CHÍNH
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15:50 26/04/2022

“ĐƯA HIỆU SÁCH VÀO TRƯỜNG MẦM NON”
15:49 26/04/2022

NGÀY 26/4/1975: MỞ MÀN CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
13:34 26/04/2022

Tìm gấp 30 chị em đi trải nghiệm giảm béo chuẩn Hoa Kỳ. Tài
trợ 100% chi phí.
Giảm béo bụng nhanh …

CẬN CẢNH ĐƯỜNG SONG HÀNH VÕ VĂN KIỆT VỪA ĐƯA VÀO
SỬ DỤNG ỞTP HCM
11:18 26/04/2022

HỘI NGHỊ THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ QUÝ 2 NĂM 2022
09:47 26/04/2022

TPHCM ĐƯA RA 9 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO
TẠO TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
09:45 26/04/2022

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ĐẾN NĂM 2030
07:47 26/04/2022

NHỚ LỜI BÁC DẠY NGÀY 26.4!
07:42 26/04/2022

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
BỘ CÔNG AN
07:40 26/04/2022

PHƯỜNG ĐA KAO HỌP MẶT KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI
PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
21:44 25/04/2022

TRAO KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH “MẸ ĐỠ ĐẦU” HỖ TRỢ HỌC
SINH QUẬN 1
21:42 25/04/2022
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CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY THẤM THÍA!
20:39 25/04/2022

TP HCM XÂY 12 DỰ ÁN NHÀ CHO CÔNG NHÂN TRONG NĂM
NAY
20:38 25/04/2022

DỊCH COVID-19 Ở TP.HCM ĐÃ XUỐNG ĐÁY?
13:38 25/04/2022

QUẬN 1 TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
DỊP LỄ 30/4 VÀ 1/5
10:45 25/04/2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ CHO HỌC
SINH QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
10:01 25/04/2022

NGÀY HỘI KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ 136 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO
ĐỘNG 1/5
07:48 25/04/2022
XEM THÊM
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