
 
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ VỀ HỒ CHÍ MINH 

 
1. Bác Hồ những kỷ niệm không quên: Hồi ức/ Phùng Thế Tài._ Hà Nội: Quân đội nhân 

nhân, 2002._ 238tr; 21cm. 

 Tóm tắt: Nội dung tài liệu là những câu chuyện được tác giả kể lại 

những kỷ niệm khi làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi Bác từ Mát – xcơ 

– va trở về Côn Minh để bắt liên lạc với cách mạng trong nước tháng 2 

năm 1940 

 

 

Số phân loại: 335.527203 

Số ĐKCB    : R09B0002754, R09R0002776 

 

2. Bác Hồ ở Tân Trào._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001._ 156tr; 19cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những hồi ký về Bác và một số nhà lãnh 

đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên người trong những 

ngày Người cùng trung ương Đảng chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Thông qua 

nội dung cuốn sách, bạn đọc sẻ hiểu rõ hơn về ý chí, nghị lực và phong 

thái giản dị phi thường của Người trong những ngày đầy khó khăn gian 

khổ của cách mạng và những quyết sách đầy sáng tạo mà người đã đề ra 

để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R0002752 

 

3. Bác Hồ với bạn bè quốc tế/ Trần Quân Ngọc ._Tp.HCM: Tổng hợp, 2008._ 255tr; 21cm. 

Tóm tắt: Từ trước đến nay đã có nhiều người viết về Bác Hồ, nhưng chưa 

mấy ai viết về những người bạn quốc tế của Bác. Bác giao tiếp rộng rãi, 

quen biết rất nhiều người. Để hiểu thêm những năm tháng Bác hoạt động 

ở nước ngoài, muốn biết nhiều hơn về những người từng quen biết Bác, 

từng cộng tác với Bác, những người mà Bác đã kết thân từ những năm hai 

mươi, ba mươi của thế kỷ này. Tài liệu sẽ giúp các bạn đọc hiểu thêm ít 

nhiều về mối quan hệ giữa Bác Hồ với những bạn bè quốc tế. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R0007925 

 

 



4. Bác Hồ với chiến sĩ/ Nguyễn Văn Khoan, Trần Quang Khánh._Tp.HCM: Quân đội nhân 

dân: Trẻ, 2001._ 78tr; 20cm. 

 

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp những mẩu chuyện  về Bác Hồ với các chiến 

sĩ, tất cả các mẩu chuyện đều thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng 

của Bác. 

 

 

 

 

Số phân loại: 335.527 1  

Số ĐKCB    : R09B0001426, R09R0001427 

 

5. Bác Hồ với miền Nam -  miền Nam với Bác Hồ/ Trung tâm Khoa học xã hội và nhân 

văn Thành phố Hồ Chí Minh._ Tp.HCM: Tp.HCM, 2003._ 690tr; 27cm. 

Tóm tắt: Bác Hồ là một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, là hiện thân của 

chủ nghĩa nhân văn cao cả, yêu thương đồng bào mình và cả nhân loại 

cần lao. Và riêng đối với đồng bào miền Nam, tình cảm của Bác vô cùng 

sâu đậm, thân thương. Tình cảm ấy đã trở thành sức mạnh bền lâu trong 

suốt cuộc trường chinh giải phóng, cứu nước của nhân dân ta. Tài liệu 

giới thiệu những tư liệu mới về Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với 

Bác Hồ 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R000335 

 

6. Con đường cứu nước Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Trâm._ Tp.HCM : Tổng hợp, 2011._ 
324tr ; 21cm. 
 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh lịch sử từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành 
của Hồ Chí Minh và những phân tích, lí giải những động lực ra đi tìm 
đường cứu nước, sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin trong hành trình 30 
năm đi tìm đường cứu nước của người. 

 

 

Số phân loại: 355.0092 

Số ĐKCB    : 00000015580 

 

 

 

 

 



 

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lời tiên đoán lịch sử và 45 năm bản di chúc 

trường tồn /Phạm Hùng._ Đồng Nai : Nxb Đồng Nai, 2014._ 423tr ; 27cm. 

 Tóm tắt: Năm 2014, được đánh dấu là 45 năm - bản di chúc trường tồn, 
chúng ta cùng có dịp nhìn lại những dự đoán lịch sử của Hồ Chí Minh - 
Danh nhân Văn hóa và Anh hùng Giải phóng Dân tộc - là linh hồn mọi 
chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Những dự báo của Người hoàn toàn 
không mang màu sắc thần linh, huyền bí. Trái lại, đó là những dự báo 
khoa học có hàm lượng trí tuệ cao; là đòi hỏi tất yếu của những suy tư, 
trăn trở trước vận mệnh dân tộc của một nhân cách lớn; là sản phẩm của 
tư duy khoa học, logic và biện chứng ở một trí tuệ siêu việt, am tường 

đông - tây, kim - cổ, là sự đúc kết những trải nghiệm phong phú qua mấy 
chục năm bôn ba khắp chân trời, góc bề và thực tiễn hết sức sôi động của 
Cách mạng Việt Nam.Tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu và có cái nhìn sâu 
rộng hơn về những dự đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Số phân loại: 335.501 

Số ĐKCB    : 00000016531, 00000016532 

 

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hoá Việt Nam/ Lê Xuân Vũ._ Hà Nội: Văn 
học,    2004._ 295tr; 19cm. 
 

Tóm tắt: Văn hoá Việt Nam gắn bó với cách mạng, thắng lợi và phát triển 
cùng với sự thắng lợi và phát triển của cách mạng, tư tưởng này đã được 
Hồ Chí Minh thể hiện trong tư tưởng  văn hoá của Bác. Tất cả đều noi theo 
và phát huy, làm sáng tỏ thêm những lời chỉ dẫn của Người. 

 

Số phân loại: 335.527  

Số ĐKCB    : R09R0002830 

 

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc._ H. : Công an 

Nhân Dân, 2004._ 1445tr ; 30cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc, về Đảng, về nhà nước, về kinh tế, văn hoá, về đạo đức và tác phong,.. 
 
Số phân loại: 335.5271 

Số ĐKCB    : 00000011737 

 

 

 

 

 

 



10. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Nghiêm Đình Vỳ, Bùi Đình Phong; Nguyễn Đức Cường...H.: Văn 
hóa thông tin,2013._ 447tr; 27cm 

 Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; một số công trình nghiên cứu, bài viết, 
hồi ức của các tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên 
Phủ cũng như các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến 
chiến dịch Điện Biên Phủ 

Số phân loại: 959.7041            
 Số ĐKCB   : 00000015608 
 

11. Chuyện thường ngày của Bác Hồ/ Hồng Khanh._ Hà Nội: Thanh niên, 2007._ 204tr; 19 

cm. 

Tóm tắt: Nội dung tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu về con người vĩ đại của 

dân tộc ta qua đời thường bằng những mẩu chuyện sinh động. Một nét nổi 

bật trong cuộc sống đời thường thể hiện sự cao thượng của Bác Hồ là sự 

gần gũi với mọi người, sống và làm việc như đồng bào, đồng chí. Những 

mẩu chuyện cũng cho chúng ta thấy những nhân vật gọi là nhân chứng đã 

phục vụ Bác Hồ trên 20 năm. Những nhân chứng này cũng nêu gương 

sáng về tinh thần phục vụ tổ quốc bằng sự chăm sóc chu đáo người lãnh 

đạo của nhân dân ta. 

Số phân loại: 335.527  

Số ĐKCB    : R09R0005351 - R09B0005355 

 

12. Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ/ Hồng Khanh._ Hà Nội: Thanh niên, 

2006._ 147tr; 19cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một khía cạnh trong cuộc đời của Bác Hồ qua 

một số mẩu chuyện mà đồng chí Nguyễn Sinh Định – cháu gần nhất của 

Bác Hồ kể lại. Qua đó bạn đọc sẽ hiểu thêm về cuộc đời Bác Hồ, về một 

vị lãnh tụ vĩ đại của đảng ta với những phẩm chất tuyệt vời và một tư 

tưởng nhất quán trong mục đích, hướng đi: suốt đời hy sinh quên mình 

cho sự nghiệp cách mạng, sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. 

Số phân loại: 335.527  

Số ĐKCB    : R09R0003548 

 

13. Danh ngôn Hồ Chí Minh/ Chí Thắng, Kim Dung._ Hà Nội: Thanh niên, 2005._ 165tr; 

19cm 

Tóm tắt: Với hơn 500 lời dạy của Bác rút ra từ những bài nói và viết về 

những vấn đề hết sức quan trọng của cuộc sống và cách mạng như: Vai 

trò con người và ý nghĩa xây dựng con người, về đánh giá con người, về 

bồi dưỡng đạo đức, về bồi dưỡng con người và trí tuệ, về chăm sóc lợi ích 



và đời sống con người. Danh ngôn Hồ Chí Minh cũng giúp chúng ta hiểu 

và học tập được nhiều hơn ở con người Hồ Chí Minh vĩ đại chí khí cách 

mạng kiên cường, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đức tính khiêm tốn, 

giản dị. 

Số phân loại: 335.527807  

Số ĐKCB    : R09R0001053 

 

14. Danh nhân Hồ Chí Minh: cuộc đời và những sự kiện lịch sử/ Trần Đình Huỳnh._ Hà 

Nội: Hà Nội, 2001._ 315tr; 19cm. 

 Tóm tắt: Việc tìm hiểu, nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã và 

ngày càng trở thành một nhu cầu vừa cơ bản, lâu dài, vừa bức thiết của 

mọi người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Tài 

liệu giới thiệu những thông tin tư liệu giúp cho bạn đọc nghiên cứu và học 

tập tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09B0000781, R09R000782 

 

15. Di sản Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức / Trần Văn Bính. _ Hà Nội : Thông tin và 

truyền thông, 2010. _ 190tr ; 20cm.  

Tóm tắt: Tài liệu không phải tập trung chuyên khảo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về văn hoá và con người, tác giả không đặt cho mình nhiệm vụ 

trình bày vấn đề một cách hệ thống và chi tiết, mà thông qua từng bài viết 

nghiên cứu dưới góc độ khác nhau, tác giả giới thiệu những tư tưởng cơ 

bản nhất, sát thực nhất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, 

con người ở nước ta hiện nay. Nội dung tài liệu gồm 2 phần. Phần 1: Di 

sản Hồ Chí Minh về văn hoá; Phần 2: Di sản Hồ Chí Minh về đạo đức. 

 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : 00000011475 

16. Đường Bác Hồ chúng ta đi : Hồi ký / Hoàng Quốc Việt ; Đức Vượng ghi. - In lần thứ 3. 
- H. : Thanh niên, 2008. - 317tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm việc theo lời Bác) 
 
 

Tóm tắt: Tập hồi kí ghi lại những hoạt động cách mạng, những gắn bó 
tình cảm của đồng chí Hoàng Quốc Việt với Bác Hồ 

 
 
 
 

Số phân loại: 923 
Số ĐKCB    : R09R0005366 - R09B0005368 



17. Hồ Chí Minh - một huyền thoại kỳ vĩ : Những mẩu chuyện về phẩm cách của Người 
/ Nguyễn Việt Hồng, Lê Trọng Tấn, Minh Anh.. ; S.t., tuyển chọn: Quốc Anh, Thảo Linh. - 
H. : Lao động, 2008. - 523tr. ; 27cm 

 
 

Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, 
hấp dẫn, giàu sức thuyết phục 

 
 

Số phân loại: 959.704092 
Số ĐKCB    : R10R0009465 
 

18. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Nguyễn Thái Anh, Hùng Nguyễn 

._ Hà Nội: Lao động - xã hội, 2007._ 194tr; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những mẩu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Bác 

Hồ được in trong nhiều cuốn sách, nhiều tờ báo ở trung ương và địa phương. Nội dung 

các câu chuyện rất giản dị, mộc mạc nhưng chất chứa bao tình cảm đầm ấm, chan hoà, 

gần gũi, thân quen. Qua những câu chuyện ấy toát lên ở người một tác phong sinh hoạt 

giản dị, tấm lòng bao dung độ lượng, đạo đức cách mạng trong sáng, tấm gương cần kiệm 

liêm chính, sự tận tuỵ hy sinh hết mình vì nước vì dân, quên cả hạnh phúc riêng tư. 

Số phân loại: 335.5126  

Số ĐKCB    : R09B0004628 - R09R0004632 

 

19. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới/ Trần Đình 

Huỳnh._ Tp.HCM: Văn nghệ TPHCM, 2002._ 364tr; 26cm. 

Tóm tắt: Tài liệu đem đến cho bạn đọc một công cụ phổ thông và đa 

năng với những chỉ dẫn cần thiết trong việc khai thác một cách khoa học 

các tư liệu cơ bản về Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng và thuận lợi. 

Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu 6 công trình khảo luận về một số vấn đề 

cơ bản. Là kết quả nghiên cứu của nhóm biên soạn đồng thời là sự tổng 

hợp và kế thừa những thành tựu của nhiều công trình đã được công bố. 

Do đó đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho tất cả các đối tượng khi nghiên 

cứu, học tập, giảng dạy và trình bày các báo cáo khoa học về tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R000325 

 

 

 

 



20. Hồ Chí Minh - những chặng đường lịch sử/ Phan Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn 

Thị Côi._ Hải Phòng, 2005._ 674tr; 21cm. 

 Tóm tắt: Nội dung của tài liệu là một hệ thống các câu chuyện về cuộc đời 

và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo 

trình tự thời gian. Mỗi câu chuyện đều phản ánh một hay vài sự kiện cơ 

bản, quan trọng nhất, tiêu biểu cho một giai đoạn trong cuộc đời của 

Người – từ lúc thơ ấu, qua tuổi học đường rồi trở thành một nhà yêu nước, 

một người lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước, một chiến sĩ quốc tế 

lỗi lạc. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R0004045 - R09B0004047 

 

21. Hồ Chí Minh tầm nhìn ngôn ngữ/ Nguyễn Lai._ Hà Nội: Lao động, 2007._ 295tr; 19cm. 

Tóm tắt: Tiếng việt trong tầm nhìn Hồ Chí Minh là thứ tiếng việt phát 

triển năng động, phát huy tối đa công suất phục vụ xã hội, giàu phong 

cách quần chúng – một thứ tiếng việt mà bản chất xã hội của nó được đào 

sâu mở rộng và phát huy mạnh mẽ hơn bất cứ một giai đoạn nào trước đó. 

Năng lực điều hành ngôn ngữ của Hồ Chí Minh vừa với tư cách là nhà 

chiến lược cách mạng trong tầm tác động của ngôn ngữ tới tư tưởng và 

hoạt động thực tiễn vừa với tư cách là nhà văn hoá lớn trong tính đặc trưng 

của một thứ ngôn ngữ giàu chất nhân văn, có sức lay động lòng người. 

 

Số phân loại: 335.4346  

Số ĐKCB    : R09R0004656 - R09B0004658 

 

22. Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 1 ._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004._ 535tr; 22cm. 

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp phần lớn những tác phẩm, bài nói, bài viết quan 

trọng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến 1969 đã sưu tầm và xác 

minh được. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn Dân ta, 

là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm 

đường cứu nước và vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng Việt 

Nam, đồng thời phản ánh quá trình người cùng đảng ta tổ chức lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tài liệu gồm 12 tập  

Số phân loại: 335.501 

Số ĐKCB    : R09R0000769, R09R0001480 

 

23. Hồ Chí Minh tuyển tập._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002._ 705tr; 22cm. 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về 

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 



sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển 

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản 

tinh thần to lớn của đảng và nhân dân ta. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học 

tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thế kỷ XXI văn kiện đại hội IX viết: “Toàn 

Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hồ Chí 

Minh tuyển tập được chia thành 3 tập bao gồm những bài nói, bài viết, tác phẩm báo cáo, 

diễn văn, lời chúc, lời kêu gọi quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969, 

được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. 

Số phân loại: 335.501  

Số ĐKCB    : R09R0001385 - R09R0001387 

 

24. Hồ Chí Minh vẻ bên trong của viên ngọc/ Trúc Chi._ Tp.HCM: Thanh niên, 2000._ 

99tr; 21cm. 

Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn đọc nhận ra một cách nhìn, một cách đánh giá 

tinh tế và tài hoa về chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà thơ, nhà chính trị 

trên thế giới như Liên Xô, Mỹ, Cuba, Ý…Đặc biệt nhiều nhà thơ Á Đông 

như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan. Nội dung cuốn sách có nhiều ý nghĩa, là 

người bạn của thầy cô, học sinh, sinh viên không phải chỉ vì cuốn sách 

đậm tính sư phạm, tính giáo dục mà còn là tác phẩm giàu chất văn chương 

và chất trẻ trung của nó. 

 

Số phân loại: 335.5271 

Số ĐKCB    : R09R000107 - R09B000119 

 

25. Một số bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham 

ô, lãng phí quan liêu/ Ban tuyên giáo trung ương._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008._ 

134tr; 19cm. 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu 15 bài viết hết sức sâu sắc của Bác về ý thức 

thực hành tiết kiệm, chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí nhằm giáo dục 

đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân ta nghiên cứu và 

học tập. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 

 

Số phân loại: 335.512  

Số ĐKCB    : R09B0006696 -  R09B0006705 

 

 

 

 



26. Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh: Tài 

liệu phục vụ cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”/ 

Ban tư tưởng văn hoá trung ương._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007._ 231tr; 19cm. 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện 

đảng ta. Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho 

cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại. Người 

dành tất cả tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí. Mỗi một bài nói, bài 

viết, một lời căn dặn, gặp gỡ của Người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, 

hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời. 

Tài liệu đã hệ thống, tập hợp tương đối phong phú những lời dạy, bài nói 

mẩu chuyện sinh động điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo 

đức của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta. 

Số phân loại: 335.43  

Số ĐKCB    : R09B0004842 - R09B0004845 

 

27. Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta: Hồi ký/ Vũ Kỳ._ Hà Nội: Lao động, 2007._ 91tr; 

19cm. 

 Tóm tắt: Nội dung tài liệu là những hồi ký của tác giả  những câu chuyện 

về Bác, tình cảm mà Bác dành cho chiến sĩ, những em thiếu nhi, sự yêu 

thương và lòng tin vào thế hệ thanh niên, người chủ của hiện tại và tương 

lai đất nước. Tấm lòng của Bác tin yêu tuổi trẻ bắt nguồn từ lòng nhân ái, 

từ lòng tin vào con người, vào sự vươn tới cái thiện của con người. 

 

Số phân loại: 335.43  

Số ĐKCB    : R09R0004718 - R09B0004720 

 

28. Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931/ Nguyễn Văn Khoan._ Tp.HCM: Trẻ, 

2004._ 98tr; 20cm. 

Tóm tắt: Câu chuyện lịch sử Bác Hồ bị cảnh sát Anh bắt tại Hồng Kông, 

nhưng sau đó đã bị thất bại thảm hại trước tài trí ứng xử tuyệt vời của Bác 

trong cơn nguy biến, cộng với sự giúp đỡ vô tư đầy lòng nhân ái của bạn 

bè quốc tế, từ lâu đã được tác giả trong và ngoài nước giới thiệu trên các 

sách báo. Tài liệu cung cấp nhiều thông tin lý thú, nhiều chi tiết cụ thể góp 

phần tích cực vào công tác giáo dục, truyền thống yêu nước cách mạng, 

giáo dục tinh thần và đạo đức học sinh nói riêng, trong nhân ta nói chung. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09B0001428 - R09R0001430 

 

 



29. Những bài đoạt giải tại hội thi " Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". _ 

Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009. _ 150tr ; 21cm. 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt 

Nam, là danh nhân văn hoá của thế giới. Hội thi là một cơ hội thuận lợi để 

các cán bộ công nhân viên chức của ngành thể hiện những tình cảm sâu 

sắc, những bài học quý báu đã lĩnh hội từ cuộc sống, từ tương tưởng của 

Người. Nhiều tư liệu quý báu về Bác Hồ đã được các thí sinh dự thi sưu 

tầm cẩn thận, tỉ mỉ, trình bày tình cảm xúc động. Đó là những câu chuyện, 

những lời dạy hết sức giản dị, đời thường nhưng là những bài học sâu sắc 

có sức lay động, cảm hoá lòng người vô cùng mạnh mẽ. 

Số phân loại: 335.527 

Số ĐKCB    : 00000011476 

 
30. Những cống hiến vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách 

mạng Việt Nam._ H. : Văn hóa - Thông tin, 2014._ 450tr ; 27cm. 
 Tóm tắt: Quyển sách gồm 6 phần lần lượt trình bày các nội dung: Tiểu sử 

chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Người; 
nghiên cứu hoc tập tư tưởng Hồ Chí Minh; di chúc của chủ tịch Hồ Chí 
Minh; chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng 
ta và cuối cùng là những vần  thơ dâng Bác. Đây là tài liệu tuyên truyền 
rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của 
cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy 
mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, 

bền vững, xây dựng thành công XHCN và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt 
Nam XHCN 

Số phân loại: 335.4346 

Số ĐKCB    : 00000016529, 00000016530 
 

31. Sổ tay tra cứu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh/ Phan Ngọc Liên._ 

Hải Phòng: Hải Phòng, 2004._ 260tr; 19cm.  

 Tóm tắt: Nội dung tài liệu giải thích các mục từ, cũng chú trọng đến tính 

vừa sức của người sử dụng, phục vụ việc học tập, tìm hiểu lịch sử của bạn 

đọc. Bảng chỉ mục được lập theo đúng nguyên tắc thống nhất của loại “sổ 

tay tra cứu”. 

 

 

Số phân loại: 335.52703  

Số ĐKCB    : 00000002816 – 00000002818 

 

 

 

 



 

32. Tấm gương tự học của Bác Hồ/ Đặng Quốc Bảo._ Hà Nội: Thanh niên, 2010._ 259tr; 

21cm 

Tóm tắt: Tư tưởng giáo dục của Bác Hồ là di sản vô giá cho các thế hệ 

người Việt Nam nhân thức đúng đắn tầm quan trọng của giáo dục và làm 

giáo dục hiệu quả. Tư tưởng này luôn luôn là kim chỉ nam cho việc thực 

hiện công cuộc đổi mới giáo dục, chiến lược giáo dục, chiến lược con 

người để đất nước vững bước hoàn thành công nghiệp hoá – hiện đại hoá 

và thực hiện sự hội nhập quốc tế. Tài liệu giới thiệu tấm gương  sáng về 

tinh thần tư học của Bác “học không biết chán, dạy người không biết mỏi” 

Số phân loại: 959.704092  

Số ĐKCB    : R10B0009384 - R10R0009386 

 

33. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Khánh._ Hà Nội: Chính trị 

quốc gia, 2007._ 175tr; 19cm 

Tóm tắt: Tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá  của Đảng và 

nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách 

trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc”. Tài liệu giới thiệu những bài viết luận bàn một số vấn đề cụ thể mà đảng 

và nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập nhằm thực hiện hoá tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức cách mạng và khát vọng của Người về một đất nước trong tương lai “có 

thể sánh vai với các cường quốc” trên thế giới. 

Số phân loại: 335.512  

Số ĐKCB    : R09B0005274 - R09B0005275 

 

34. Theo Bác đi chiến dịch/ Ngọc châu._ Tp.HCM: Trẻ, 2008._ 201tr; 20cm 

 Tóm tắt: Những kỷ niệm sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng đã trải qua 

trong thời gian kháng chiến chống giặc, đã từng công tác ở đơn vị cảnh vệ 

trực tiếp bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc rồi về thủ đô Hà Nội đã 

được giới thiệu trong tài liệu. Những mẫu chuyện mà tác giả kể lại, 

đều  được chọn lọc và giới thiệu đến các bạn đọc. 

Số phân loại: 335.527103  

Số ĐKCB    : R09R0002753 

 

35. Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh: Hỏi và đáp/ Hoàng Trang, 

Nguyễn Khánh Bật._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003._ 315tr ; 20cm. 

Tóm tắt: Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng 

của Người luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là tài sản tinh thần vô giá của 



Đảng và của cả dân tộc, gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta. Những 

câu hỏi và đáp trong cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc những nét cơ bản về thân thế và 

những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tài liệu còn phản ánh 

được những vấn đề cơ bản về quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Số phân loại: 335.527  

Số ĐKCB    : 00000001284 

 

36. Trong tình thương của Bác/ Nhiều tác giả._ Tp.HCM: Trẻ, 2001._ 233tr; 20cm 

 Tóm tắt: Nội dung tài liệu là những kỷ niệm, những hồi ức với tấm lòng 

thành kính và biết ơn, với sự xúc động sâu xa chân thành của các đồng chí 

đã một thời có vinh dự được sống, làm việc bên Người. Đây là một tài 

liệu quý góp phần làm phong phú hơn chương trình sách về Bác Hồ. Xin 

trân trọng giới thiệu đến các bạn đọc. 

Số phân loại: 335.5271  

Số ĐKCB    : R09R0002766 

 

37. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước/ Học viện quốc phòng._ Hà Nội: 

Quân đội nhân dân, 2003._ 590tr; 21cm. 

Tóm tắt: Nội dung tài liệu đã đi sâu nghiên cứu quá trình hình thành tư 

tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến thẳng 

lên chủ nghĩa xã hội; sự kết hợp tài tình của Người giữa dựng nước và 

giữ nước trong 30 năm chiến tranh giải phóng; khẳng định những thắng 

lợi to lớn của nhân dân ta trong hơn một nửa thế kỷ qua và đang có 

những bước phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất 

nước, xây dựng Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh mãi mãi là ngọn cờ soi sáng cho các thế hệ người Việt Nam và nêu 

lên một chân lý “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ 

Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin thì 

thắng lợi, làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh thì thất bại” 

Số phân loại : 335.5  

Số ĐKCB     : R09B0001107- R09B0001109 

 

38. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức/ Đinh Xuân Dũng._ Hà Nội: Giáo dục, 2006._ 480tr; 

22cm. 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận quang trọng 

trong hệ thống tư tưởng đạo đức của Người, có giá trị toàn diện, sâu sắc cả 

về lý luận và thực tiễn, được thể hiện với một phong cách độc đáo, cô đúc 

giản dị và dể hiểu. Mục tiêu của tài liệu là tập hợp những bài nghiên cứu, 

những trích dẫn tiêu biểu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để phục vụ 

việc học tập của cán bộ, đảng viên, quảng đại quần chúng nói chung và 



đối với giáo viên, học sinh nói riêng. 

Số phân loại: 335.12170   

Số ĐKCB    : R09B0004048 -  R09B0004050 

 

39. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục/ Đào Thanh Hải, Minh Tiến._ Hà Nội: Lao động, 

2005._ 283tr; 21cm. 

 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu vị trí, vai trò về giáo dục và đào tạo ở nước ta; 

tư tưởng, quan điểm phát triển nền giáo dục của chế độ mới; sự phát triển 

của đất nước và dân tộc phụ thuộc phần lớn vào phát triển của giáo dục – 

đào tạo. 

 

 

Số phân loại: 335.5  

Số ĐKCB    : R09R0003344, R09B0003345 

 

40. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam/ Phạm 

Hồng Chương._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003._ 329tr; 21cm. 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của đảng và dân 

tộc ta, là ngọn cờ đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 

nay, khi sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu càng nảy sinh nhiều vấn 

đề phức tạp, khó khăn đòi hỏi phải làm sáng tỏ thì việc nghiên cứu bảo vệ, 

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào thực tế cuộc sống càng trở nên cấp bách và quan trọng. Tài liệu giới 

thiệu một số bài viết và chuyên luận khoa học, được sắp xếp theo chủ đề 

về: con đường và mục tiêu; về đảng; về mặt trận; về chính trị; về kinh tế; 

về ngoại giao; về quốc tế.  

 

Số phân loại: 335.5  

Số ĐKCB    : R09R0001083, R09B0001085 

 

41. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học - nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo / 
Phạm Văn Bảy._ H. : Lao động, 2010. _499tr ; 27cm. 

 Tóm tắt: Tài liệu là một công trình nghiên cứu rất công phu và tâm huyết 
của tác giả, với một nguồn tư liệu rất phong phú và đáng tin cậy. Công 
trình đã khắc họa một cách khái quát nhưng cũng tương đối đầy đủ về 
nghệ thuật lãnh đạo và quản lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 
3 phần: Phần I. Sơ lược về quản lý. Phần II: Hồ Chí Minh về khoa học và 
nghệ thuật quản lý. Phần III: Hồ Chí Minh và phong cách lãnh đạo. 

Số phân loại: 335.518 

Số ĐKCB    : 00000011734 

 



 

 

42. Về đạo đức cách mạng/ Hồ Chí Minh._ Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008._ 79tr; 19cm 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam là 

một con người tài năng, đức độ vẹn toàn. Toàn bộ sự nghiệp vì dân vì 

nước của Người là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời để lớp lớp 

con cháu noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm nhằm 

mục đích giáo dục đạo đức cách mạng. Nội dung tài liệu giới thiệu một số 

tác phẩm và bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh: Đời sống mới; Cần kiệm 

liêm chính; Đạo đức cách mạng; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân. 

Số phân loại: 335.512  

Số ĐKCB    : R09B0006735 - R09R0006746 

 

43. Về vấn đề học tập/ Hồ Chí Minh._ Tp.HCM: Trẻ, 2007._ 106tr; 20cm 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích học tập là nhằm làm 

cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ của mình. Học để nâng cao trình 

độ chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Học để hành động 

cách mạng, làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống của 

nhân dân ngày càng ấm no, tươi vui. Tài liệu giới thiệu những bài viết, bài 

nói của Người về vấn đề học tập được trích từ : “Hồ Chí Minh toàn tập”. 

Số phân loại: 335.5271 

Số ĐKCB    : R09R0001425 

 

44. Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931 – 1933 ._Hà Nội: Chính trị quốc gia – Bảo 

tàng Hồ Chí Minh, 2004._ 286tr; 20cm. 

Tóm tắt: Vụ án Nguyễn Áí Quốc ở Hồng Kông là một vụ án nổi tiếng 

trong lịch sử toà án Hồng Kông thế kỷ 20. Sự kiện này đánh dấu một giai 

đoạn hoạt động cách mạng bí mật đầy sóng gió của Nguyễn Áí Quốc. Tài 

liệu giúp bạn đọc tiếp cận một số tư liệu mới để hiểu rõ hơn về vụ án đặc 

biệt này và về cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh 

kính yêu. Những tư liệu, tài liệu in trong sách được dịch nguyên văn từ 

bản gốc để bạn đọc nghiên cứu và tham khảo. 

Số phân loại: 335.527 1 

Số ĐKCB    : R09R0002036 

 

 

 

 

 



45. Hồ Chí Minh nhà cách mạng sáng tạo / Mạch Quang Thắng._ Hà Nội : Chính trị quốc 

gia, 2009._ 522tr ; 22cm. 

 Tóm tắt: Tài liệu là công trình nghiên cứu về những đặc điểm, bản chất và 
sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, qua đó cho thấy sức sống mảnh liệt và những giá trị quý báu, 
những giá trị dân tộc và mang tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 

Số phân loại: 335.5271 
Số ĐKCB    : 00000012690 -  00000012692 
 

 

 

  

 


