Thư mục giới thiệu sách Quý IV - 2018
01. Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Số trang: 211
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Kí hiệu kho: 3KV3/6235

Tóm tắt nội dung:
Công tác xây dựng Đảng là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh
chính trị, mục tiêu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành
quả cách mạng, nền độc lập tự chủ của Tổ quốc. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn
luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm
vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta.
Để góp phần triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ
tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
xuất bản cuốn sách: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát
triển đất nước”. Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng Đảng. Đây là nguồn tài liệu
thiết thực, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh,
trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu cách
mạng.

02. Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I Lênin
Tác giả: PGS.TS Doãn Chính - PGS.TS Đinh Ngọc
Thạch
Số trang: 624
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Kí hiệu kho: 1D/6210

Tóm tắt nội dung:
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành
động. Do vậy, việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng có ý nghĩa quan
trọng và đặt ra tính cấp bách, củng cố thêm niềm tin vào con đường Đảng, Bác Hồ
và nhân dân ta đã chọn.
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các học viện, nhà
trường, nhất là hệ thống các trường Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự
thật xuất bản cuốn sách: “Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác Ph.Ăngghen, V.I Lênin”. Cuốn sách giới thiệu 12 tác phẩm quan trọng của nhất của
C.Mác, Ph.Ăngghen và 6 tác phẩm cơ bản của V.I.Lênin. Nội dung cuốn sách trình
bày quá trình ra đời, những nội dung chính và ý nghĩa quan trọng của từng tác
phẩm thể hiện rõ quan điểm triết học hiện đại của các nhà sáng lập của chủ nghĩa
Mác-Lênin - phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Cuốn sách được xem như tài liệu giáo khoa cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ
giảng dạy, các nghiên cứu sinh của các học viên nhà trường. Bên cạnh đó, với nội

dung thiết thực, cuốn sách cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh
đạo, quản lý - nhất là những người trực tiếp làm công tác chính trị - tư tưởng.

03. Tính nhân bản của Hiến pháp và bản tính của các cơ quan nhà nước
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Dung
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Tư pháp
Kí hiệu kho: 34(V)01/2541

Tóm tắt nội dung:
Hiến pháp - bên cạnh việc có ý nghĩa và vị trí rất lớn đối với sự phát triển của
mỗi một dân tộc, còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tự do, nhân phẩm, tài
sản cho mỗi cá nhân. Vì những lẽ đó, một bản Hiến pháp tốt là phải thấm đượm
một tinh thần nhân bản. Tính nhân bản của Hiến pháp chính là sự thể hiện bản tính,
tính chất của con người trong các quy định của mình.
Với mong muốn mang đến cho bạn đọc có góc nhìn sâu sắc về Hiến pháp và bản
chất của Hiến pháp, Nhà xuất bản Tư pháp đã xuất bản cuốn sách “Tính nhân bản
của hiến pháp và bản tính của các cơ quan nhà nước” của PGS.TS Nguyễn Đăng
Dung. Thông qua 08 chương sách với nội dung chủ yếu xoay quanh vai trò chính
trị của Hiến pháp, tác giả muốn chỉ ra những yêu cầu nội dung cần có của một bản
Hiến pháp và sau đó có thể lột tả các biểu hiện của nó trong từng bộ phận của các
cơ quan nhà nước.

04. Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong
lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Hồng Tung
Số trang: 191
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Kí hiệu kho: 9(V)(092)/5569

Tóm tắt nội dung:
Ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã biết tôn vinh và sử dụng
nhân tài. Đó là một truyền thống quý báu mà cho đến ngày hôm nay, khi tiến hành
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có nhiều kinh nghiệm về vấn đề
phát hiện, đào tạo, sử dụng và tôn vinh nhân tài của cha ông ta trong lịch sử, chúng
ta rất cần tham khảo và tiếp thu.
Với cuốn sách “Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân
tài trong lịch sử Việt Nam”, tác giả Phạm Hồng Tung giúp chúng ta đánh giá một
cách toàn diện và súc tích về những mặt tốt, những hạn chế của thực tiễn đào tạo
và sử dụng nhân tài của cha ông ta trong thời kỳ lịch sử. Từ đó, rút ra những bài
học kinh nghiệm hữu ích, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch
định chiến lược phát triển nhân tài ở nước ta hiện nay.
Đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu và có giá trị thực tiễn cao; là
nguồn tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu; cán bộ lãnh đạo, quản
lý và các nhà hoạch định chính sách.

05. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030
Tác giả: TS Nguyễn Văn Cương
Số trang: 283
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Kí hiệu kho: 34(V)/6745

Tóm tắt nội dung:
Sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công
tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã đạt được những kết quả quan
trọng: thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp trên
tất cả lĩnh vực, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều đổi mới,
công tác tổ chức, thi hành pháp luật được mở rộng… Tuy nhiên, cho đến nay, hệ
thống pháp luật ở nước ta chưa thực sự hoàn chỉnh, đồng bộ; hiệu lực, tính khả thi
chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn… Vì vậy, việc nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hệ
thống pháp luật là rất cần thiết và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề tham mưu cho các cơ quan
có thẩm quyền về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Nhu cầu hoàn thiện hệ thống
pháp luật đến năm 2030” của TS. Nguyễn Văn Cương. Cuốn sách tập trung phân
tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt
được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền
kinh tế thị trường đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về bộ
máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân;

dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và những kiến nghị
liên quan.

06. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
Tác giả: PGS.TS Trần Quang Nhiếp
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Kí hiệu kho: 3K5H6/4644

Tóm tắt nội dung:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, anh hùng giải phóng
dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức của Người có ý nghĩa sâu
sắc, mang tầm thời đại, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng và nhân dân ta.
Trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
được triển khai và thực hiện sâu rộng. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý
thức tu đưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XI của Đảng.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn
sách “Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh” do PGS.TS Trần Quang

Nhiếp biên soạn.
Nội dung cuốn sách được chia làm 04 phần: Sự cần thiết phải học tập tư tưởng,
đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng Cộng sản Việt
Nam; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân; Vị trí vai trò của nhân dân.

07. Khủng hoảng kinh tế thế giới, những vấn đề lý luận và kinh nghiệm
Tác giả: PGS.TS Phạm Quốc Trung - TS Phạm Thị
Túy
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật
Kí hiệu kho:33T/5980

Tóm tắt nội dung:
Khủng hoảng kinh tế là vấn đề không mới trong lịch sử phát triển kinh tế của
nhân loại và là quy luật có tính chu kỳ, song mỗi lần khủng hoảng kinh tế, thì
nguyên nhân và giải pháp khắc phục lại trở thành chủ đề gây tranh luận đối với
nhiều nhà nghiên cứu.
Nhằm góp phần làm sáng tỏ những quan điểm lý luận về khủng hoảng kinh tế,
phân tích và nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên cả góc độ lý luận
và thực tiễn để có được cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát, từ đó đưa ra được các
kinh nghiệm trong thực tiễn ứng phó với khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay,
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Khủng hoảng kinh
tế thế giới - Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm” của PGS.TS. Phạm Quốc Trung

và TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên). Cuốn sách gồm 02 phần: Phần thứ nhất.
Những vấn đề lý luận và Phần thứ hai. Khảo cứu và nhận định.

08. Các vị đại khoa tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Lê Viết Nga
Số trang: 263
Năm xuất bản: 2015
Kí hiệu kho: 38/6170

Tóm tắt nội dung:
Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng vẻ vang
với nhiều nhà khoa bảng đã được sử sách lưu danh, bảng vàng bia đá ghi khắc lại
và đã in sâu vào tiềm thức của lớp lớp thế hệ sau. Hệ thống các di tích Nho học
xưa nay là: Văn Miếu hàng tỉnh, Văn chỉ, Văn từ hàng huyện, hàng tổng, hàng xã
và nhiều nhà thờ gia tộc… là những minh chứng thuyết phục phản ánh về truyền
thống khoa bảng vẻ vang của quê hương Bắc Ninh. Tất cả các giá trị truyền thống
tốt đẹp trên, ngày nay đã và đang được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc góp phần
đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo nhân tài, phụng sự quê hương, đất nước.
Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và trọn vẹn về truyền thống đáng quý này của
văn hóa Bắc Ninh, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh giới thiệu cuốn sách “Các vị đại khoa
tỉnh Bắc Ninh”. Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giá trị
to lớn về lịch sử, khẳng định truyền thống hiếu học là một nét văn hóa đặc trưng
của người Bắc Ninh.

09. Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris
Tác giả: Nguyễn Khắc Huỳnh
Số trang: 235
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật
Kí hiệu kho: 32(V)8/5938

Tóm tắt nội dung:
Trong lịch sử hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngoại giao Việt Nam,
Hội nghị Paris và Hiệp định Paris được coi như một đỉnh cao của nghệ thuật ngoại
giao thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi là mốc son không bao giờ phai mờ trong lịch
sử dân tộc. Cuộc đàm phán Paris về Việt Nam là một hội nghị dài nhất trong lịch
sử đấu tranh của ngoại giao thế giới (04 năm, 08 tháng, 14 ngày). Đó cũng là hội
nghị thể hiện rõ nét nhất, hiệu quả nhất, thành công nhất của nghệ thuật kết hợp
đánh - đàm dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập
lại hòa bình ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản
cuốn sách “Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris” của tác giả
Nguyễn Khắc Huỳnh. Cuốn sách gồm một số bài viết, nghiên cứu, bài tham luận
của tác giả về Hội nghị Paris. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành
ngoại giao, tác giả đã tập trung trình bày và làm rõ thêm một số vấn đề như: Tư
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, các giai đoạn đàm phán, những vấn đề nóng bỏng của

giai đoạn đàm phán cuối cùng, những bài học ngoại giao rút ra từ cuộc đàm phán
lịch sử này… Cuốn sách không chỉ cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu về
Hội nghị Paris mà còn góp phần giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về truyền thống
tốt đẹp, thành tựu cũng như bản lĩnh trí tuệ của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

10. Hồ Chí Minh - Nhân văn và Phát triển
Tác giả: TS. Nguyễn Đài Trang
Số trang: 396
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật
Kí hiệu kho: 3K5H6/6304

Tóm tắt nội dung:
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là
“văn hóa của tương lai”, là “một người châu Á của mọi thời đại”… được bầu bạn
khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục. Trong nhiều năm qua, có nhiều nhà
nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã dày công nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí
Minh, trong đó có TS. Nguyễn Đài Trang với cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân văn
và phát triển”. Đây là công trình nghiên cứu tạo được dấu ấn riêng của tác giả và
được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
Trong cuốn sách này, tác giả đã đi sâu nghiên cứu lý tưởng sâu xa của Hồ Chí
Minh - đó là độc lập dân tộc, hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội; những mục
tiêu cao cả nhất mà cả nhân loại đang theo đuổi: phát triển bền vững nguồn nhân
lực và bảo vệ môi trường. Thông qua đó, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về tư tưởng, nhân

cách, đạo đức và triết lý của Hồ Chí Minh đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát
triển của Việt Nam và thế giới.
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

