
Thư mục giới thiệu sách Quý I – 2020 

 

1. Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam 

 

Số trang: 179 

Năm xuất bản: 2016 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Ký hiệu kho: 3K5H6/7463 

Tóm tắt nội dung:  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và là vĩ nhân của 

thời đại. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp hài hòa 

với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người là nhân vật chính trong vô vàn tác phẩm viết bằng 

tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới.  

Hồ Chí Minh – Biểu tượng độc lập của Việt Nam do Tạp chí Le Monde (Pháp) 

xuất bản bằng tiếng Pháp vào 3/2015 là một trong số những tác phẩm đó. Các bài viết 

trong sách được sắp xếp một cách hệ thống theo trình tự thời gian từ khi Việt Nam tuyên 

bố độc lập năm 1945 đến khi đất nước thống nhất năm 1975, cơ bản tái hiện con người và 

hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử quan trọng 

của Việt Nam. Nội dung cuốn sách điểm lại những mốc lịch sử chính trong sự nghiệp 

cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Người đối 

với cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người cho phong trào đấu tranh của các 

dân tộc trên thế giới.  

Với mong muốn cung cấp thêm cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo tài liệu 

tham khảo có giá trị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Hồ 

Chí Minh – Biểu tượng độc lập của Việt Nam”. Cuốn sách góp phần phục vụ công tác 



tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thông 

tin với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về cuộc đời và sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 

2. Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi 

mới và hội nhập quốc tế 

 

Tác giả: PGS. TS Phạm Hồng Tung 

Số trang: 522 

Năm xuất bản: 2011 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia  

Ký hiệu kho: 3KTV5/1841 

Tóm tắt nội dung:  

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quan trọng quyết định tương lai, 

vận mệnh của mỗi quốc gia - dân tộc. Đối với Việt Nam, Đảng ta xác định: Thanh niên là 

rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì thế, chăm lo, phát triển thanh niên vừa 

là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.  

Để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc hiểu sâu sắc 

hơn về thanh niên và lối sống của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt 

Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế” của PGS. TS. Phạm Hồng Tung. 

Cuốn sách tập trung sáng tỏ các nội dung cơ bản: những vấn đề lý luận và cách tiếp cận 

khi nghiên cứu về thanh niên và lối sống của thanh niên, một số khái niệm liên quan đến 

thanh niên và lối sống của thanh niên, độ tuổi của thanh niên hiện nay, khảo sát và phân 

tích tình hình thanh niên Việt Nam… Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu này cũng góp 



phần đánh giá, tổng kết công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và các tổ chức thanh 

niên trong 25 năm đổi mới đất nước vừa qua.  

Cuốn sách góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng về công 

tác thanh niên và thiết thực góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của công tác niên 

trong Năm Thanh niên Việt Nam 2011 nói riêng, trong một đất nước đổi mới và hội nhập 

quốc tế nói chung. 

 

3. Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế tri thức ở Việt Nam 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy 

Số trang: 230 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Ký hiệu kho: 33(V)/7576 

Tóm tắt nội dung:  

Trong thời đại ngày nay, kinh tế tri thức trở thành xu hướng tất yếu của quá trình 

phát triển kinh tế thị trường trên toàn thế giới. Nhận thức được xu thế tác động mạnh mẽ 

của khoa học - công nghệ tới phát triển nền kinh tế tri thức, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI của Đảng ta đã khẳng định sự cần thiết của việc ứng dụng, phát triển kinh tế tri 

thức ở Việt Nam. Để phát triển kinh tế tri thức, phải có những điều kiện cần thiết, trong 

đó quan trọng hơn cả là phải có môi trường thể chế thực sự dân chủ. Khâu then chốt nhất 

hiện nay là đòi hỏi Nhà nước phải quản lý bằng pháp luật, bằng cơ chế, chính sách, 

khuyến khích, sự cạnh tranh bằng hiệu quả, chất lượng, phát huy quyền chủ động sáng 

tạo của các doanh nghiệp…  

Nhằm góp phần cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề vừa nêu trên , Nhà 



xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận - thực 

tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” do TS 

Nguyễn Thị Thúy biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất trình bày 

một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri 

thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri 

thức và bài học tham khảo cho Việt Nam; Phần thứ hai phân tích thực trạng vai trò của 

Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; đánh giá tổng 

quát về kinh tế tri thức và vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành, phát triển kinh tế 

tri thức ở Việt Nam. Phần thứ ba nêu lên quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu 

nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai 

đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến giai đoạn 2030 – 2035. 

 

4. Đại thắng mùa xuân 1975, sức mạnh của trí tuệ Việt Nam 

 

Số trang: 527 

Năm xuất bản: 2010 

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia 

Ký hiệu kho: 9(V)2/5885 

Tóm tắt nội dung:  

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc vẻ vang 

30 năm chiến tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, sống vô cùng oanh liệt của dân tộc 

ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 

hội. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 

30/4/2010), nhằm giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại 



này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Đại thắng mùa Xuân 1975 - 

Sức mạnh của trí tuệ Việt Nam”.   

Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về đại thắng mùa 

Xuân 1975. Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xác 

định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh 

toàn dân tộc phục vụ chiến trường…, cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuốn sách gồm có ba phần: Phần thứ nhất: Chủ trương và 

diễn tiến; Phần thứ hai: Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp; Phần thứ ba: Ý nghĩa lịch sử, 

tầm vóc thời đại.  

 

5. Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung 

 

Tác giả: M.Rajaretnam – Thái Quang Trung 

Số trang: 643 

Năm xuất bản: 2013 

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - Sự thật 

 Ký hiệu kho:327/4410 

Tóm tắt nội dung: 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08/8/1967 trên 

cơ sở Tuyên bố Băng-cốc, với 05 nước thành viên ban đầu là In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, 

Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Sau hơn 50 năm tồn tại và phát triển với nhiều thăng 

trầm, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao 

gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á (thêm 05 nước là Brunei, Cămpuchia, Lào, Mianma và 

Việt Nam), là một thực thể chính trị-kinh tế quan trọng ở Châu Á - Thái Bình Dương và 

là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm 

quan trọng trên thế giới. 



Để cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu và tham khảo về quá trình tiến 

tới một ASEAN thống nhất và đạt được một số thành tựu như ngày nay, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, 

tương lai chung”. Cuốn sách gồm các bài viết và báo cáo nghiên cứu của một số nhà 

lãnh đạo, nhà nghiên cứu các nước ASEAN trong những năm 1991-1997. Nội dung sách 

gồm năm phần:  Phần I tập trung vào chủ đề hướng tới hòa giải trong khu vực; Phần II 

trình bày mục tiêu xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực; Phần III đi sâu phân tích vận 

mệnh chung của khu vực; Phần IV khẳng định tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam; 

Phần V là báo cáo của các nhóm nghiên cứu.  

Cuốn sách “Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung” là tài liệu 

tổng hợp các bài viết và báo cáo nghiên cứu, minh họa vai trò của xã hội dân sự với vũ 

khí duy nhất là lý tưởng và thiện chí trong việc thúc đẩy một liên bang các nước Đông 

Nam Á. Đây sẽ là nguồn tài liệu bổ ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về ASEAN trong quá 

trình hướng tới một thiết chế khu vực đồng thuận và vững mạnh, cùng phấn đấu vì một 

vận mệnh chung, tương lai chung.  

 

 


