Thư mục giới thiệu sách Quý III - 2018
1. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác
Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS, NGND Nguyễn Bá Dương
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho: 3K/6709

Tóm tắt nội dung:
Các Mác là người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy vĩ đại và
là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
(1818- 2018) và góp phần khẳng định những giá trị bền vững của Học thuyết Mác,
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giá trị lịch sử và ý
nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác do Thiếu tướng, PGS.TS, NGND Nguyễn Bá
Dương làm chủ biên.
Với nội dung gồm 8 chương, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn thân thế,
cuộc đời, sự nghiệp, vị trí, vai trò và những cống hiến vĩ đại của C.Mác; lý do phải
giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng
ta. Từ đó, chứng minh được tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan
của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử hiện nay.
2. Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thế Trung
Số trang: 215
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
Kí hiệu kho: 32(V)1/6380

Tóm tắt nội dung:
Bác Hồ đã viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân
vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (ngày
15/10/1949). Trong nhiều năm qua, công tác dân vận từng bước đã thu được nhiều
kết quả đáng mừng, khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng
nước ta.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về công tác dân
vận và sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tác giả
Nguyễn Thế Trung đã viết cuốn sách có tựa đề “Một số vấn đề về công tác dân vận
trong giai đoạn hiện nay”được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản
năm 2015. Nội dung sách là một số bài viết của tác giả được lựa chọn đăng trên các
tạp chí, kỷ yếu khoa học thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương. Cuốn sách có giá trị
cả về mặt lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc, nhất là đội
ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa các nghị quyết về công tác
dân vận vào cuộc sống.
3.Xuân Thủy- Nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 674
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho: 3KV1(092)/4329

Tóm tắt nội dung:
Xuân Thủy (1912-1985) là một nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao xuất
sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà báo bậc thầy trong làng báo
cách mạng và là một nhà thơ hàng đầu trong phong trào thơ ca cách mạng bí mật
trước cách mạng. Xuân Thủy gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ thời kỳ
Tiền khởi nghĩa (trước tháng 8-1945) đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước (Hiệp định Paris bàn về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam 1973). Để tưởng nhớ đến nhiều công lao to lớn của ông, Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Xuân Thủy- Nhà hoạt động chính trị, ngoại
giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn. Với nội dung gồm 4 phần: Thân thế và sự
nghiệp, Một số bài báo và bài thơ chọn lọc, Những ngày ở Paris, Vị Bộ trưởng với
“nụ cười chiến thắng”, tập thể tác giả hi vọng sẽ đem đến cho bạn đọc những hiểu
biết sâu sắc hơn Xuân Thủy - một người chiến sỹ cộng sản tài năng, một nhà lãnh
đạo có nhân cách lớn.

4. Nhà nước tôn giáo luật pháp
Tác giả: GS.TS Đỗ Quang Hưng
Số trang: 456
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho:25/6673

Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách: Nhà nước- Tôn giáo- Luật pháp là công trình nghiên cứu công phu
của GS.TS Đỗ Quang Hưng. Với tâm huyết của một chuyên gia có nhiều kinh
nghiệm nghiên cứu về tôn giáo, tác giả đã tiếp cận mối quan hệ nhà nước và tôn
giáo, luật pháp và tôn giáo từ lý thuyết đến thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước
Âu - Mỹ, Đông Bắc Á đến Việt Nam. Cuốn sách đã khái quát hóa lộ trình xây dựng,
hoàn thiện luật pháp tôn giáo của Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực hướng tới một
môi trường thích hợp để các cộng đồng tôn giáo thực hiện tốt pháp luật với tư cách
công dân. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực đối với bạn đọc, nhất là các
nhà nghiên cứu, nhà quản lý về công tác hoạch định chính sách phát triển nhà nước,
tôn giáo, luật pháp.
5. Ý Đảng quyện lòng dân
Tác giả: Báo Nhân dân
Số trang: 483
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho: 3KV/6598

Tóm tắt nội dung:
Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu thêm hoạt động thực tiễn
và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch
Quốc hội, Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
cuốn sách: Ý Đảng quyện lòng dân. Đây là tập hợp những bài ghi chép về những
vấn đề như: nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; xây

dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng
cao đời sống nhân dân; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong
sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách là nguồn tài liệu
nghiên cứu quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác thực hiện nhiệm
vụ chính trị hiện nay.
6. Tìm hiểu và lý giải một số vấn đề về hành chính học
Tác giả: TS Đỗ Ngọc Hải
Số trang: 202 trang
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
Kí hiệu kho: 34V/6521

Tóm tắt nội dung:
Bộ môn Hành chính học giúp cho cán bộ từ trung ương đến địa phương cơ sở
không chỉ nhận thức rõ được mục tiêu của Đảng, Nhà nước mà còn có thêm kỹ năng
vận hành bộ máy hành chính sao cho có hiệu quả tốt nhất để thực hiện những nguyên
tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: pháp luật là tối thượng, Đảng
Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Cuốn sách Tìm hiểu và lý giải một số vấn đề
về hành chính học của Tiến sỹ Luật học Đỗ Ngọc Hải sẽ cung cấp cho bạn đọc - những
cán bộ công chức nhà nước có thêm tài liệu bổ ích để góp phần học môn Hành chính
học tốt hơn; có thêm phương pháp, cách thức ở nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước trong
điều kiện hiện nay.
7. Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924-1927)
Tác giả: GS Song Thành
Số trang: 239
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho: 3K5H/6733

Tóm tắt nội dung:
Trên con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, giai
đoạn Người hoạt động tại Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại đây, Người
đã xúc tiến chuẩn bị về chính trị, tổ chức tuyên truyền và bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở
cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Cuốn sách Nguyễn Ái Quốc ở
Quảng Châu (1924-1927) của GS Song Thành gồm 5 chương, trình bày chi tiết những
hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, từ mở lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên cho đến những hoạt động của Người
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Với giá trị lịch sử to lớn, tác giả giúp
bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về thời kỳ hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí
Minh tại Quảng Châu - thời kỳ sục sôi khí thế của cách mạng Việt Nam.
8. Văn hóa quân sự Việt Nam, truyền thống và hiện đại
Tác giả: Đại tá, PGS.TS Văn Đức Thanh
Số trang: 530
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho: 355(V)5/6687

Tóm tắt nội dung:
Văn hóa quân sự là một trong những hệ giá trị đích thực của văn hóa Việt Nam.
Với cuốn sách “Văn hóa quân sự Việt Nam - truyền thống và hiện đại” Đại tá,
PGS.TS Văn Đức Thanh đã luận giải một cách khoa học khái niệm “văn hóa quân sự”
từ những cứ liệu lịch sử đã được tổng kết. Sách gồm 5 chương, tập trung bàn luận, giải
thích về những khía cạnh bản chất của văn hóa quân sự, đưa ra cách tiếp cận văn hóa
quân sự dưới góc nhìn truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, ở phần cuối sách, tác giả
giới thiệu những hình ảnh về vũ khí của người Việt cổ thời Hùng Vương, những di tích
lịch sử như Đền Hùng, Đền thờ Hai Bà Trưng, Thành Luy Lâu, tượng đài Thánh
Gióng... Sách “Văn hóa quân sự Việt Nam - truyền thống và hiện đại” là công trình
đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện, xuyên suốt sự phát triển của văn hóa quân sự
Việt Nam, góp phần tôn tạo và hoạch định chủ trương để phát huy giá trị văn hóa quân
sự truyền thống trong sự kết nối với hiện tại.

9. Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng
Tác giả: TS. Cao Thanh Vân - TS. Đinh Ngọc Quang
Số trang: 151
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
Kí hiệu kho: 3KV3/5934

Tóm tắt nội dung:
Với lịch sử hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta ngày càng khẳng định
được vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Để thực
hiện được trọng trách đó, một trong những vấn đề thiết yếu được đặt ra hiện nay là đổi
mới công tác cán bộ. Nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ
có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về vấn đề này, hai tác giả: TS Cao Thanh Vân
và TS Đinh Ngọc Giang giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Xử lý tình huống công tác
cán bộ của Đảng”. Cuốn sách gồm 2 chương: “Một số vấn đề lý luận về công tác cán
bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng” và “Một số tình huống và gợi
ý xử lý tình huống”. Đây là nguồn tài liệu thiết thực đối với công tác cán bộ hiện nay,
nhất là các tình huống được đề cập trong sách về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề
bạt, bổ nhiệm, giải quyết chế độ chính sách cán bộ…
10. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của
Việt Nam
Tác giả: GS.TS.NGND Lê Hữu Nghĩa
Số trang: 883
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Kí hiệu kho:3K/6708

Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới
của Việt Nam” của GS.TS, NGND Lê Hữu Nghĩa là công trình nghiên cứu có giá trị lý
luận, thực tiễn sâu sắc. Nội dung cuốn sách đề tập đến cách mạng Việt Nam và công
cuộc đổi mới: về thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin; về tư tưởng
Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; về một số vấn đề lý luận và
thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; về phê phán các quan điểm sai trái, thù
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Cuốn sách là 50 bài
viết khác nhau nhưng tạo thành một chỉnh thể thống nhất khẳng định vai trò của chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

