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Thêm một thành quả nữa của những "đỉnh cao của trí tuệ" ở Lăng Ba Đình. VN sau 41 năm chiếm được miền Nam, 

sau hơn 70 năm xây dựng thiên đường XHCN khắp cả nước, đứng "nhất" thế giới về nhiều lảnh vực- nhưng đếm từ 

dưới đếm lên- Xin xem bảng thành tích dưới đây : 

Ảnh: Đời Sống Pháp Luật 

Báo mạng Howmuch.net thiết 
lập một bản đồ ấn định giá trị 

các đơn vị tiền tệ của các quốc 
gia khắp thế giới cho thấy, giá 

trị của đồng bạc Việt Nam thấp 
hàng thứ hai thế giới, chỉ hơn 

đồng bạc Iran . 
Tại khu vực Trung Đông, Á 

châu và Nga, đồng tiền có giá 
trị mạnh nhất là đồng Dinar 

của Kuwait, cứ 30 cent Dinar 
Kuwait thì đổi được 1 Mỹ kim. 

Đồng bạc Iran yếu nhất khu 

vực này và cũng yếu nhất thế 
giới, vì hơn 30 ngàn Rial Iran mới đổi được 1 Mỹ kim. Trong khu vực này, bốn quốc gia có 

đồng tiền mạnh hơn so với Mỹ kim là Kuwait, Oman, British Indian Ocean Territory và 
Jordan. 

Đồng bạc Việt Nam là đồng tiền yếu thứ hai của khu vực và thế giới, sau đó là đồng Rial 
của Iran. Hiện nay, hơn 22,000 đồng bạc Việt Nam mới đổi được 1 Mỹ kim. Nằm trong 

danh sách các quốc gia có đồng bạc yếu nhất thế giới, ngoài Iran và Việt Nam là Guinea, 
Paraguay, Belarus và Armenia. 

Hơn 100 Cái "Nhất" Ở Việt Nam XHCN Khiến Thế Giới Phải Chào Thua 

 

https://www.facebook.com/christopher.levan.16?fref=nf


Việt nam là một trong những nước nghèo nhất Thế giới và không chịu phát triển. Trong 

khi người dân còn quá khổ và nghèo, đất nước Việt nam thì liên tiếp xảy ra những vụ việc 
khiến đất nước ngày càng thêm rối ren. Dưới đây thống kê những việc đứng "nhất" ở Việt 

nam đến Thế giới cũng không thể theo kịp. 
 

1- Việt Nam có cá(nước mặn + nước ngọt) chết nhiều nhất. 
2- Việt Nam nhiều tượng đài nghìn tỉ nhất. 

3- Việt Nam nhiều người chết trong đồn công an nhất. 
4- Việt Nam nhiều người có ruộng đất trở thành dân oan nhất. 

5- Việt Nam nhiều ngư dân bị thất nghiệp nhất. 
6- Việt Nam nhiều ngư dân bị  nước ngoài bắt nhất. 

7- Việt Nam bị nhiều 'tầu lạ' xâm chiếm biển nhất. 
8- Việt Nam cứ cán bộ chết là dân mừng nhất. 

9- Việt Nam có nhiều công an nhất (theo tỉ lệ dân số). 
10- Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhất (theo tỉ lệ dân số). 

11- Việt Nam dân chửi chế độ nhiều nhất. 

12- Việt Nam có cán bộ đi điều trị nước ngoài nhiều nhất. 
13- Việt Nam uống bia nhiều nhất. 

14- Việt Nam đi làm từ thiện là khó nhất. 
15- Việt Nam có công an giỏi nhất. 

16- Việt Nam có nạn án oan nhiều nhất. 
17- Việt Nam có gia đình cùng làm quan nhiều nhất. 

18- Việt Nam có người chết lâu nhất chưa chôn. 
19- Việt Nam hôi của nhanh nhất. 

20- Việt Nam lãnh đạo nhiều nhất. 
21- Việt Nam lãnh đạo ngu nhất  

22- Việt Nam có nhiều lãnh đạo phát ngôn đần độn nhất. 
23- Việt Nam có nhiều lãnh đạo hành xử lưu manh nhất. 

24- Việt Nam có nhiều lãnh đạo tham ô nhất. 
25- Việt Nam có nhiều cấp tướng nhất. 

26- Việt Nam ăn chất độc từ Trung quốc nhiều nhất. 

27- Việt Nam bị ung thư nhiều nhất 
28- Việt Nam cán bộ giầu nhất. 

29- Việt Nam cán bộ ác với dân nhất. 
30- Việt Nam cán bộ hèn với giặc nhất. 

31- Việt Nam có nhiều trẻ em bị bắt cóc sang Trung Quốc nhất. 
32- Việt Nam kiên định theo chủ nghĩa cộng sản nhất. 

33- Việt Nam uống rượu bia trong giờ hành chính nhiều nhất. 
34- Việt Nam học tập tư tưởng hồ chí minh nhiều nhất. 

35- Việt Nam cán bộ chơi gái nhiều nhất . 
36- Việt Nam chà đạp nhân quyền nhất. 

37- Việt Nam nhiều ăn xin ngoài đường nhất. 
38- Việt Nam nhiều người bán vé số nhất. 

39- Việt Nam nhiều đánh giầy nhất. 
40- Việt Nam nhiều lũ lụt nhất. 

41- Việt Nam nhiều thủy điện nhất. 

42- Việt Nam thủy điện xả lũ hại dân nhiều nhất. 
43- Việt Nam quan chức ăn cắp giờ nhiều nhất. 

44- Việt Nam công an "quơ tay" nhiều nhất. 



45- Việt Nam nạn trộm chó nhiều nhất. 

46- Việt Nam có cảnh sát giao thông ăn mãi lộ nhiều nhất. 
47- Việt Nam có dân cãi nhau với công an nhiều nhất. 

48- Việt Nam xuất khẩu nhiều cô dâu nhất. 
49- Việt Nam có trai bao nhiều nhất. 

50- Việt Nam quan chức có bồ nhí nhiều nhất. 
51- Việt Nam học sinh đánh nhau nhiều nhật 

52- Việt Nam nhiều xe công nhất. 
53- Việt Nam chuẩn đoán bệnh sai nhiều nhất. 

54- Việt Nam có nhiều thủ tục rườm rà nhất. 
55- Việt Nam giáo dục dở nhất. 

56- Việt Nam được bằng khen cháu ngoan bác hồ nhiều nhất.                          
57- Việt Nam nhiều xe máy nhất. 

58- Việt Nam chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất 
59- Việt Nam có du học sinh không về nhiều nhất. 

60- Việt Nam có anh hùng bàn phím nhiều nhất. 

61- Việt Nam vứt rác ra đường nhiều nhất. 
62- Việt Nam chặt cây xanh trong thành phố nhiều nhất. 

63- Việt Nam phá rừng nhanh nhất. 
64- Việt Nam làm đường giá cao nhất. 

65- Việt Nam ngập nước trong thành phố nhiều nhất thế giới. 
66- Việt Nam có nạn học sinh gái đánh bạn nhiều nhất. 

67- Việt Nam xuất khẩu nhiều lao động nhất  
68- Việt Nam cán bộ ăn hối lộ có hệ thống nhất. 

69- Việt Nam sử dụng từ 'đúng quy trình' nhiều nhất. 
70- Việt Nam nhiều nghị gật nhất. 

71- Việt Nam nhiều nghị ngủ gật trong khi họp nhất. 
72- Bợ đít Trung Quốc giỏi nhất. 

73- Việt Nam có đảng viên bị kỷ luật nhiều nhất. 
74- Việt Nam có học sinh đu dây giỏi nhất. 

75- Việt Nam lãnh đạo đu dây trong ngoại giao nhiều nhất. 

76- Việt Nam đi xin viên trợ nước ngoài nhiều nhất 
77- Việt Nam làm đường nhanh hỏng nhất. 

78- Việt Nam đối xử với trẻ em tệ nhất. 
79- Việt Nam đối xử với phụ nữ tệ nhất. 

80- Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp ở nước ngoài nhiều nhất. 
81- Việt Nam có phản động nhiều nhất. 

82- Việt Nam có Trung Quốc trúng thầu nhiều nhất. 
83- Việt Nam công ty nhà nước thua lỗ nhiều nhất. 

84- Việt Nam mất tiền trong sổ tiết kiệm nhanh nhất. 
85- Việt Nam xâm chiếm đất phi trường nhiều nhất. 

86- Việt Nam giao thông tắc nghẽn nhất. 
87- Việt Nam nhiều trại thu phí nhất. 

88- Việt Nam nhiều loại thuế nhất. 
89- Việt Nam cướp giật ngoài đường nhiều nhất. 

90- Việt Nam cướp tiệm vàng nhiều nhất. 

91- Việt Nam cán bộ dại gái nhiều nhất. 
92- Việt Nam cướp tiệm vàng nhiều nhất. 

93- Việt Nam thực phẩm bẩn nhiều nhất. 



94- Việt Nam nói tục, chửi bậy nhất. 

95- Việt Nam đối xử với người già tàn nhẫn nhất. 
96- Việt Nam vô cảm nhiều nhất. 

97- Việt Nam kỳ thị và tàn nhẫn với nhau nhất. 
98- Việt Nam chuyển tiền mua nhà nước ngoài nhiều/ nhanh nhất. 

99- Việt Nam học cái xấu nhanh nhất. 
100- Việt Nam nhiều cán bộ dùng bằng giả nhất. 

101- Việt Nam nhiều nón (mũ) cối nhất. 
102- Việt Nam nhiều dép lốp nhất. 

103- Việt Nam ăn cắp đồ ở sân bay nhiều nhất. 
104- Việt Nam có đồng tiền vô giá trị nhất, chỉ hơn Iran (mới cập nhật) 

 
Sưu tầm 

 
Chủ nghĩa Cộng Sản vô thần, độc tài chuyên chính, phản tiến bộ, cộng thêm với 

cái giàn lảnh đạo vô tài, vô đức,"ngu nhất thế giới" do bởi chánh sách sử dụng 

"hồng hơn chuyên" là hai nguyên nhân chính của " 100 cái nhất" nầy. Hiểu được 
cái cội rể của vấn đề mới cứu được con bệnh sắp chết VN. 

 
Chế độ CSVN hôm nay là một thứ "quái thai" của chủ nghĩa CS phô bày ra đầy đủ mọi thứ 

ngu dốt, tiêu cực, nghịch lý, phản dân hại nước và cái bản chất côn đồ, ác độc, phi nhân 
tính của một chế độ độc tài toàn trị sẳn sàng làm tay sai, bán nước cho giặc phương Bắc 

để kiếm miếng đỉnh chung. Giờ cáo chung của chúng sắp điểm rồi đồng bào ơi... 
 

Các đồng chí hãy chọn lựa đi: THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT 
 

 
 



 

Minh Đức Lê  
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