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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  

nhân 47 năm Ngày thống nhất đất nước 

27/04/2022  09:01 

 

Sáng 27/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng 

hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng 

liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 47 

năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). 

 

 

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chú tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật 

Bắc 

 

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực 

Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các 

đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương… 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng 

vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. 
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Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Ảnh: 

VGP/Nhật Bắc 

 

Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã 

hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội sau Đại thắng mùa Xuân 1975. 
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Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

 

Đoàn đại biểu Công an nhân dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
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47 năm trước, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói 

lọi. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Kể từ đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ tái thiết đất 

nước sau chiến tranh, nỗ lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và 

đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. 

 

 

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

 

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng 

hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên 

đường Bắc Sơn. 

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các 

đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu 

xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền 

độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.  

 

Nhật Bắc 
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