
 

Thư mục giới thiệu sách Quý I – 2019 

 

1. Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard 

Keynes 

 

Tác giả: Mark Skousen 

Số trang: 380 

Năm xuất bản: 2013 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

Ký  hiệu kho: 33/4346 

Tóm tắt nội dung: 

Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes là ba nhà kinh tế học có sức ảnh 

hưởng to lớn đến ngày nay. Các ông được biết đến với những tác phẩm, học thuyết nổi 

bật: Của cải các dân tộc - A.Smith; Lý luận giá trị - lao động - Carl Maxr; Lý thuyết tổng 

quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ - J.M.Keynes,...  mà theo đánh giá của các nhà nghiên 

cứu là chưa ai qua được họ khi viết về lĩnh vực nghiên cứu đó.  

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về ba nhà kinh tế vĩ đại này, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Ba người khổng lồ trong 

kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes của Mark Skousen. 

Nội dung cuốn sách nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công 

nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ 

- Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về 

các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự 

phát triển của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc 

cách mạng ?;Tại sao những người mácxít  tiếp tục đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng đến 



ngày nay ?;Tại sao kinh tế học chuyển từ một ngành khoa học buồn thảm trở thành một 

ngành khoa học rực rỡ như hiện nay?... và chương cuối cùng sẽ giải thích tại sao kinh tế 

thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn. 

Cuốn sách không chỉ cần thiết cho các bạn học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành 

kinh tế mà còn là nguồn tài liệu bổ ích đối với mỗi bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về ba nhà 

kinh tế vĩ đại này. 

 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước 

 

Tác giả: TS Trần Đình Thắng 

Số trang: 350 

Năm xuất bản: 2011 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

Ký hiệu kho: 3KV5/5641 

Tóm tắt nội dung: 

Ngày nay, không chỉ ở nước ta, mà tại nhiều nước trên thế giới, cải cách nền hành 

chính đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

phát triển dân chủ và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại Đại hội lần thứ VII, cải cách 

nền hành chính đã được Đảng xác định là trọng tâm, có tầm quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Trong những 

năm tiếp theo, Đảng chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục 

hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và 

công dân; nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính 

sách; đẩy mạnh xã hội hóa các loại dịch vụ công phù hợp với kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị 



Quốc gia- Sự thật giới thiệu với độc giả cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải 

cách nền hành chính nhà nướccủa tác giả Trần Đình Thắng. Nội dung cuốn sách tập 

trung đi sâu phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách nền hành chính nhà 

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời rút ra một số bài học bổ ích. 

 

3. Nghệ thuật lãnh đạo 

 

Tác giả: Trần Long Văn 

Số trang: 503 

Năm xuất bản: 2015 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Ký hiệu kho: 386.1/6157 

Tóm tắt nội dung: 

Cuốn sách Nghệ thuật lãnh đạo được dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc Nghệ thuật 

của người lãnh đạo: Từ khởi bước đến thành công của tác giả Trần Long Văn, một 

chuyên gia có uy tín trong ngành lãnh đạo học biên soạn.  

Cuốn sách gồm 10 chương, mở đầu bằng việc trình bày phương pháp và nghệ thuật 

nắm bắt tình hình của người lãnh đạo khi mới nhậm chức, từ đó phân tích quá trình xây 

dựng và sử dụng quyền lãnh đạo. Các chương tiếp theo, tác giả diễn giải phương pháp và 

trình tự quyết sách của người lãnh đạo, luận bàn về vấn đề làm thế nào để xây dựng được 

tinh thần đồng đội trong các đơn vị dưới quyền, làm rõ những tố chất mà người đứng đầu 

cần có để vạch ra đường lối tư duy, làm tốt vai trò lãnh đạo; đồng thời tác giả cũng phân 

định rõ vai trò và vị trí của lãnh đạo cấp phó, đưa ra các cách xác định nội hàm, ý nghĩa 

và quá trình hình thành chỉ số EQ của người lãnh đạo. Trong phần cuối sách, xuất phát từ 

cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả trình bày khái quát quy luật lãnh đạo, mối quan hệ giữa 

quy luật lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo. 



Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích đối với những người làm công tác lãnh 

đạo, quản lý và những độc giả quan tâm đến vấn đề lãnh đạo học. 

 

4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam 

hiện nay 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên 

Số trang: 171 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị 

Ký hiệu kho: 3K5H/ 6627 

Tóm tắt nội dung: 

Biển đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Việc bảo vệ chủ 

quyền biển đảo không chỉ được thể hiện trong tư duy của Đảng ta qua nghị quyết các kỳ 

đại hội, mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối 

với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ cấp bách 

phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân trên biển.  

Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng bảo vệ chủ quyền 

biển đảo là di sản vô cùng quý giá đối với các thế hệ người Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay 

đây vẫn là một khoảng trống trong các nghiên cứu về tư tưởng của Người. Vấn đề cấp 

thiết đặt ra là phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về biển, đảo, từ 

đó đưa các giải pháp tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những năm tiếp theo.  

Với những lý do trên, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị xuất bản cuốn sách Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay của tác giả 



Nguyễn Thị Tố Uyên. Đây là nguồn tài liệu quý giá giúp bạn đọc có thêm góc nhìn khi 

nghiên cứu về vấn đề này. 

 

5. Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam 

 

Tác giả: GS.VS Phạm Minh Hạc 

Số trang: 482 

Năm xuất bản: 2013 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Ký hiệu kho:37/4853 

Tóm tắt nội dung: 

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định: Thực sự coi giáo dục- 

đào tạo là quốc sách hàng đầu, cùng với khoa học công nghệ, giáo dục- đào tạo là nhân tố 

quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế, cần chấn chỉnh, củng cố, phát triển giáo dục nước nhà, xây dựng, hoàn 

thiện và phát huy một triết lý giáo dục Việt Nam phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu: 

“Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, 

xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào 

tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống…”  

Những năm gần đây, trong lĩnh vực giáo dục, ở nước ta đã có một số cuộc hội thảo 

khoa học, chuyên đề về triết lý giáo dục Việt Nam. Có nhiều ý kiến khác nhau: có hay 

không một triết lý giáo dục Việt Nam? Triết lý đó đúng hay sai? Phù hợp hay không phù 

hợp?  

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về những vấn đề nêu trên, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật xuất bản cuốn sách Triết lý giáo dục thế giới và 

Việt Nam của GS.VS Phạm Minh Hạc. Nội dung cuốn sách giới thiệu tóm tắt một số tác 



phẩm và triết lý giáo dục ở một số nước, triết lý giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch 

sử của dân tộc, đặc biệt là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, triết lý giáo dục sau cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới và vấn đề đặt ra để bổ sung, hoàn 

thiện triết lý giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

nhằm chấn hưng nền giáo dục nước nhà. 

 

6. Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam 

 

Tác giả: Hoàng Mai Hương – Nguyễn Hồng Hải 

Số trang: 158 

Năm xuất bản: 2010 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Ký hiệu kho: 3K24/4921 

Tóm tắt nội dung: 

Quyền con người luôn là mối quan tâm trong mọi giai đoạn phát triển của xã hội loài 

người. Ở nước ta, vấn đề quyền con người luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta quan 

tâm. Người dân ngày càng được tham gia vào mọi mặt của đời sống chính trị - xã hội của 

đất nước, dân chủ hóa xã hội ngày càng được đẩy mạnh, các quyền tự do của công dân 

được pháp luật bảo vệ… Tuy nhiên, công tác nghiên cứu về quyền con người vẫn còn 

nhiều hạn chế. Điều này phần nào làm giảm tính sắc bén trong đấu tranh lý luận chống lại 

những luận điệu bịa đặt, vu cáo về nhân quyền ở nước ta. Chính vì vậy, ngoài việc bảo 

đảm thực hiện quyền con người trên thực tế, thì việc nghiên cứu các quan điểm, hệ thống 

lý luận khác nhau về quyền con người là cần thiết. 

Để góp phần nghiên cứu vấn đề này, cuốn sách “Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền con 

người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam” của hai tác giả Hoàng Mai Hương và Nguyễn 

Hồng Hải đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản. Nội dung cuốn sách tập 



trung phân tích, làm rõ lý luận và quan điểm của V.I.Lênin về một số quyền con người 

nổi bật: dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, quyền chính trị và quyền tham gia, và những giá 

trị thực tiễn của những tư tưởng này ở Việt Nam hiện nay. 

 

7. Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay 

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Tài 

Số trang: 244 

Năm xuất bản: 2010 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Ký hiệu kho:32(V)/5091 

Tóm tắt nội dung: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện 

cán bộ là công việc gốc của Đảng”… Do vậy, chất lượng cán bộ, nhất là tính tích cực xã 

hội của họ không ngừng được phát huy sẽ là tấm gương cho quần chúng noi theo, tạo ra 

phong trào cách mạng sôi động trong việc thực hiện đường lối của Đảng vào thực hiện 

cuộc sống xã hội, làm cho quần chúng ngày càng gắn bó với Đảng, niềm tin vào sự lãnh 

đạo của Đảng được củng cố và phát triển.  

Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS 

Nguyễn Văn Tài đã hoàn thành cuốn sách Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán 

bộ nước ta hiện nay  vào năm 2010. Nội dung cuốn sách đã đi sâu phân tích, làm rõ 

những cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách cán bộ của Đảng ta. Đặc biệt 

với phương pháp tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống, tác giả đã đưa ra những đánh giá 

sát  thực về tình hình cán bộ nước ta hiện nay, đề xuất những giải pháp khá cụ thể, có tính 

khả thi để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ các cấp. 

 



8. Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu 

kinh tế ở Việt Nam hiện nay 

 

Tác giả: PGS.TS Phạm Quốc Trung 

Số trang: 351 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị 

Ký hiệu kho: 33(V)/ 6643 

Tóm tắt nội dung: 

Khu vực châu Á- Thái Bình Dương trong vài chục năm gần đây là khu vực tăng 

trưởng nhanh và năng động. Là một nền kinh tế nằm trong khu vực kinh tế  châu Á, nền 

kinh tế Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tích tăng trưởng nhất định có dựa trên cơ sở 

logic kinh tế chung của khu vực. Tuy nhiên sau một chu trình tăng trưởng, phát triển và 

đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 2008, nền kinh tế Việt Nam đã bộc lộ 

nhiều hạn chế, tồn tại và cả những vấn đề đặt ra cho những chặng đường phát triển kế 

tiếp. Hiện thực này đặt ra vấn đề cấp thiết cần phải có những điều chỉnh căn bản cơ cấu 

nền kinh tế đất nước. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ trên, Việt Nam cần có những nghiên 

cứu mang tính hệ thống, đa chiều về cấu trúc tăng trưởng, phát triển nền kinh tế Việt 

Nam cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn, trong đó có tính đến ảnh hưởng của 

phương thức sản xuất châu Á tới cấu trúc tăng trưởng kinh tế Việt Nam.  

Cuốn sách Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu 

kinh tế ở Việt Nam hiện nay do PGS.TS Phạm Quốc Trung sẽ góp phần gợi mở thêm 

những khía cạnh có tính chất đa chiều với các căn cứ mang tính khoa học cả trên phương 

diện mang tính lý thuyết lẫn kiểm chứng thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho những nhà 

hoạch định chính sách trong “công cuộc” điều chỉnh căn bản cơ cấu nền kinh tế Việt 



Nam- khi mà “nhiệm vụ” này được xác định như là “mệnh lệnh của cuộc sống”, là 

“vậnmệnh” đất nước. 

 

9. Đặng Văn Ngữ - Một trí tuệ Việt Nam 

 

Tác giả: Đại học Y Hà Nội 

Số trang: 485 

Năm xuất bản: 2014 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật 

Ký hiệu kho:3KV1(092)/6125 

Tóm tắt nội dung: 

Giáo sư - bác sĩ Đặng Văn Ngữ sinh ngày 04/4/1910 tại làng An Cựu, Huế, là bác sĩ 

đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Ông đã dành cả cuộc đời mình đề 

nghiên cứu khoa học, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Viết về GS. Đặng Văn Ngữ và 

những đóng góp to lớn của ông cho ngành Y học Việt Nam, cố Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng từng viết: “… Đặng Văn Ngữ và các đồng nghiệp của mình đã hy sinh bởi một 

cuộc ném bom B52 rải thảm của kẻ thù ngày 01 tháng 4 năm 1967. Bấy giờ, Đặng Văn 

Ngữ mới 57 tuổi, đang sung sức đối với người nghiên cứu khoa học tràn đầy nhiệt tình vì 

một chí hướng cao đẹp. Chính vì vậy mà niềm đau thương của chúng ta biết bao sâu 

nặng, không bao giờ nguôi. Tôi viết dòng này lòng nặng trĩu thương nhớ và khâm phục, 

luyến tiếc và mến yêu”. Để ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn đối với Tổ quốc 

của người thầy thuốc cao quý, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng giáo sư Đặng Văn Ngữ 

danh hiệu Anh hùng lao động. Giáo sư là một trong mười hai nhà khoa học của nước ta 

được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợi I năm 1966.  

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về GS Đặng Văn Ngữ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- 

Sự thật phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội xuất bản cuốn sách Đặng Văn Ngữ- Một 



trí tuệ Việt Nam. Nội dung cuốn sách là những trang sống động thể hiện tình cảm yêu 

quý, kính trọng, cảm phục của bạn bè, đồng chí, học trò,… của GS Đặng Văn Ngữ qua 

những kỷ niệm sâu sắc khi được cùng cộng tác với ông hoặc được ông tận tình dạy bảo. 

 

10. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

 

Tác giả: Klaus Schwab 

Số trang: 279 

Năm xuất bản: 2018 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Ký hiệu kho: 338/6710 

Tóm tắt nội dung: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ và kỳ diệu của 

công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt đời sống xã hội. Đánh giá đúng tầm vóc  

và nhận thức được tác động của cuộc cách mạng này đối với mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức 

và mỗi người dân là điều rất quan trọng. Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

của tác giả Klaus Schwab mang đến một cái nhìn tổng quan, sáng tỏ, thấu đáo và rành 

mạch về những xu thế lớn đang diễn ra, cung cấp cho bạn đọc một cách tư duy và phân 

tích những thay đổi có tính lịch sử do cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra để chúng 

ta có thể cùng nhau bảo đảm lợi ích của cuộc cách mạng này được chia sẻ đồng đều vì sự 

thịnh vượng chung của tất cả người dân. 

Cuốn sách được kết cấu thành 03 chương: Chương đầu tiên cung cấp một góc nhìn 

tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương thứ hai trình bày các biến 

đổi chính về công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra; 

Chương cuối cùng phân tích một cách chuyên sâu những tác động cũng như các hàm ý 

chính sách mà cuộc cách mạng này đặt ra và từ đó tác giả đưa ra những ý tưởng, giải 



pháp thiết thực, hữu hiệu để các quốc gia có thể thích ứng và khai khác tiềm năng từ 

những biển đổi to lớn từ cuộc cách mạng này. 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 

 

 

 

 


