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1. Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) / Lại Quốc Khánh, Lê Thị 

Sự, Lê Quang Đăng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 230 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của học phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, gồm các vấn đề: quá trình hình thành và phát triển; tư tưởng Hồ Chí minh về 

vấn đề dân tộc, xây dựng Đảng, văn hóa… Mỗi nội dung được trình bày thành 5 

phần: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, bài tập thảo luận, bài tập vận dụng, học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Bài tập ; Hồ Chí Minh, 1890 - 1969. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001667-73; MSVKD 002450-79. 

2. Bí ẩn của vốn: Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất 

bại ở mọi nơi khác / Hernando de Soto ; Nguyễn Quang A dịch ; Trần Đình 

Thiên hiệu đính. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 280 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn, những điều bí mật về vốn mà theo quan điểm 

của tác giả nó là lực lượng làm tăng năng suất lao động và tạo ra sự giàu có của các 

quốc gia. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kinh tế học ; Vốn ; Chủ nghĩa tư bản. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003031-5. 

3. Bức tranh thế giới đương đại / Chủ biên: Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 339 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm tình hình thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh 

tế, xã hội, an ninh, khoa học công nghệ, quân sự, các xu thế phát triển và thách thức 

trong thời gian tới; từ đó đánh giá những tác động thuận và không thuận của thế 

giới đương đại đối với Việt Nam. 

Từ khóa: Chính trị ; Thế giới ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001823-5. 



4. Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế cải thiện môi trường 

kinh doanh / Đoàn Duy Khương chủ biên ; Trần Thị Thanh Thủy, ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 168 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cải cách hành chính công và kinh nghiệm cải cách 

hành chính từ một số quốc gia ASEAN. Nghiên cứu thực trạng cải cách hành chính 

công tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Cải cách hành chính ; Hành chính công. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006625-9. 

5. Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng 

/ Trần Nhâm. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2011. - 545 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những luận chứng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh 

cao của trí tuệ loài người, đồng thời làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Triết học ; Chủ nghĩa duy vật biện chứng ; Học thuyết. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001300-4. 

6. Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam / Vũ 

Hồng Vận. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2017. - 203 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nêu sự ra đời, phát triển và những nội dung cơ bản của đạo giáo ở Trung 

Quốc. Nghiên cứu về đạo giáo ở Việt Nam và những biểu hiện của đạo giáo trong 

một số tín ngưỡng dân gian Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đạo giáo ; Tín ngưỡng dân gian ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001145-9. 

7. Đạo hiếu trong Nho gia / Cao Vọng Chi. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự 

thật,  2014. - 366 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở của hệ tư tưởng, những lời răn dạy về chữ “hiếu” đối 

với nhiều đối tượng xã hội khác nhau cũng như ảnh hưởng, tác động của đạo hiếu 

trong Nho gia đối với đời sống tinh thần của một số nước láng giềng với Trung 

Quốc, trong đó có Việt Nam. 

Từ khóa: Đạo Khổng ; Đạo hiếu ; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 000934-8. 

8. Đối chiếu Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2001) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Tô Văn Hòa. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2014. - 383 tr. ;  19 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu, so sánh các điều khoản của Hiến pháp năm 2013 và Hiến 

pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), từ đó thấy được những điểm mới, 

những điểm mang tính kế thừa của bản Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 

cũng như điểm giống và khác nhau giữa hai bản Hiến pháp này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Hiến pháp 1992 ; Hiến pháp 2013. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006615-9. 

9. Donald Trump và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khác thường / Nguyễn Văn 

Lập biên soạn. - Hà Nội :  Chính trị Quốc - Sự thật,  2016. - 300 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Donald Trump và cuộc bầu cử tổng thống với 

những điều không bình thường trong lịch sử nước Mỹ; những chính sách mà hai 

ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đưa ra trong cuộc chạy đua vào Nhà 

Trắng; sự chỉ trích chưa từng có của nhiều người dân đối với một ứng cử viên tổng 

thống và sự bất an của các đồng minh đối với cuộc bầu cử. 

Từ khóa: Mỹ ; Chính trị ; Bầu cử ; Tổng thống ; Trump, Donald, 1946 -. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001818-22. 

10. Hoạch định và thực thi chính sách công / Chủ biên: Lê Như Thanh, Lê 

Văn Hòa ; Nguyễn Đức Thắng, Lê Hồng Hạnh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - 

Sự thật,  2016. - 284 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về: chính sách công; hoạch định chính sách công; 

những vấn đề chung về thực thi chính sách công; lựa chọn công cụ thực thi chính 

sách công; lập và thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chính trị ; Chính sách công ; Hoạch định. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001826-30. 

11. Hỏi - đáp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân / Vũ Công 

Giao chủ biên ; Phạm Hồng Thái, Nguyễn Đăng Dung, Lã Khánh Tùng ; Sửa 

chữa, bổ sung: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Minh Tâm. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 252 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 92 câu hỏi đáp tìm hiểu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong nội dung các văn kiện, pháp luật quốc tế, trong lịch sử chính trị, 

tư tưởng và pháp luật của Việt Nam. 

Từ khóa: Sách hỏi đáp ; Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Quyền công dân. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006605-14. 



12. Hỏi - đáp về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần / Lê 

Thành, Hoàng Minh, Đậu Quốc Dũng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 208 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 131 câu hỏi đáp về thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động của 

công ty cổ phần. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Luật Kinh tế ; Công ty cổ phần. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006893-902. 

13. Kinh tế học của khu vực công / Bùi Đại Dũng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

- Sự thật,  2016. - 428 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về khu vực công; những vấn đề kinh tế của khu vực 

công; cơ sở lý thuyết về hiệu quả chi tiêu công; phân tích chi tiêu công; tổng quan 

về thuế và hệ thống thuế, hệ quả kinh tế của thuế; lựa chọn công ở cấp độ hiến pháp 

và sau hiến pháp. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kinh tế học ; Khu vực công. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003026-30. 

14. Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam / 

Edward Miller ; Biên dịch và hiệu đính: Minh Thu, Trọng Minh, Kim Thoa. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 547 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Khắc họa rõ nét, đa chiều hình ảnh của Ngô Đình Diệm và mối quan hệ 

giữa Ngô Đình Diệm với Hoa Kỳ. Luận giải và đánh giá về một số sự kiện và nhân 

vật, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, nguyên nhân dẫn đến sự thất bại 

của chính quyền Sài Gòn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Lịch sử ; Ngô Đình Diệm, 1901-1963. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000649-53. 

15. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và 

bài tập trắc nghiệm / Phạm Quỳnh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 256 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống những kiến thức cơ bản của môn Logic học đại cương thông qua 

việc luận giải, trả lời câu hỏi lý thuyết và thực hành giải bài tập. 

Từ khóa: Bài tập ; Logic học ; Hướng dẫn môn học. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001320-4, DSVTKM 001330-4; MSVTKM 010324-63. 

16. Luận giải về Luật Doanh nghiệp năm 2014 (36 kế sách pháp lý của doanh 

nghiệp) / Trương Thanh Đức. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2017. - 

484 tr. ;  21 cm. 



Tóm tắt: Bình luận các điều khoản của Luật Doanh nghiệp năm 2014, nhấn mạnh 

các nội dung trọng yếu, những quy định mới so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, 

luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc của Luật này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Doanh nghiệp 2014 ; Doanh nghiệp ;  Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006863-72 ; MSVLKT 016425-44. 

17. Luật các tổ chức tín dụng / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2015. - 154 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật các tổ chức tín dụng, gồm: những quy định chung 

và những quy định cụ thể về giấy phép; tổ chức, quản trị, điều hành các tổ chức tín 

dụng; tài chính, hạch toán, báo cáo; cơ quan quản lý nhà nước,… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật các tổ chức tín dụng ; Văn bản pháp luật ; Tổ chức tín 

dụng ; Luật Tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLTC 006873-82. 

18. Luật Đầu tư công / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 136 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đầu tư công, gồm: những quy định chung và 

những quy định cụ thể về chủ trương, quyết định đầu tư, dự án đầu tư công; lập, 

thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, vốn công 

trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, ... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đầu tư ; Luật Đầu tư công 2014 ; Văn bản pháp luật ; Luật 

Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006883-92. 

19. Luật Điều ước quốc tế / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 75 tr. ;  19cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Điều ước quốc tế, gồm: những quy định chung và 

những quy định cụ thể về ký kết, bảo lưu, hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều 

ước quốc tế; trình tự, thủ tục rút gọn; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, quản lý 

nhà nước về điều ước quốc tế,... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Luật Điều ước quốc tế 2016. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002178-87. 

20. Luật Doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2017. - 296 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Doanh nghiệp năm 2014, gồm: nhữngquy định 

chung và những quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; doanh nghiệp nhà 



nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh 

nghiệp tư nhân; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Doanh nghiệp 2014 ; Văn bản pháp luật ; Doanh nghiệp ; 

Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006853-62. 

21. Luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế / Nguyễn Văn Hương chủ 

biên ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Toàn Thắng. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. 

- 234 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá mức độ tương thích của Luật Hình sự Việt Nam với 

các điều ước quốc tế; chỉ ra những hạn chế, bất cập từ đó đưa ra giải pháp hoàn 

thiện đối với chế định tổ chức tội phạm và một số nhóm tội như: tội tham nhũng, 

tội buôn bán người, tội khủng bố, tội phạm quốc tế và tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Điều ước quốc tế ; Tội phạm quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 002112-21 ; MSVLHS 011386-425 

22. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 72 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm: những quy định 

chung và những quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn 

giáo; hoạt động tôn giáo; xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo,... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Tín ngưỡng ; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006635-44 

23. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam / 

Hoàng Đình Minh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 219 tr. : minh 

hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về lạm phát, tỷ giá hối đoái và mối quan hệ giữa 

hai biến số này. Đánh giá thực trạng lạm phát, tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, từ đó 

đưa ra giải pháp quản lý lạm phát nhằm ổn định tỷ giá hối đoái. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Lạm phát ; Tỷ giá hối đoái. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003021-5. 

24. Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay / Bùi Ngọc Quỵnh chủ biên ; Biên 

soạn: Đỗ Văn Nhiệm, Nguyễn Đức Độ, Đào Văn Dụng. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc - Sự thật,  2016. - 156 tr. ;  21 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện chủ nghĩa tư 

bản ngày nay; những phát triển mới và hạn chế trong lực lượng sản xuất; sự biến 

đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vĩ mô và 

vi mô; bản chất kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản; khủng hoảng kinh tế chính 

trị và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay. 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003036-40. 

25. Những điểm mới về chế định bào chữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 / Phan Trung Hoài. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 339 tr.;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về chế 

định bào chữa, gồm: điểm mới về diện chủ thể hưởng quyền bào chữa, người bào 

chữa, người bảo vệ quyền lợi; quan niệm về quyền im lặng và quá trình thể chế hóa 

quyền này trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; quyền gặp mặt và quyền thu 

thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ của người bào chữa; giới hạn trách nhiệm và 

nghĩa vụ của người bào chữa; xác định vị trí bình đẳng của người bào chữa tại 

phòng xử án, phạm vi xét hỏi và cơ chế bảo đảm tranh tụng dân chủ tại phiên tòa. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; Quyền 

bào chữa ; Người bào chữa. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002829-38. 

26. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, ... [et 

al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2016. - 243 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của nhiều tác giả kể về phong cách tư duy, 

phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Phong cách ; Hồ Chí Minh, 1890 - 1969 ; Câu chuyện. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001662-6. 

27. Những nguyên lý triết học / Nguyễn Thế Nghĩa ; Đặng Hữu Toàn, ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2014. - 647 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý của triết học nói chung và triết học Mác - 

Lênin nói riêng; đi sâu làm rõ một số vấn đề về: thế giới quan khoa học duy vật 

biện chứng, phương pháp luận khoa học duy vật biện chứng và triết học xã hội. 

Từ khóa: Triết học ; Chủ nghĩa duy vật biện chứng ; Nguyên lý ; Phương pháp 

luận; Thế giới quan. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001310-4. 



28. Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - Hà 

Nội:  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 391 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích, bình luận các vụ án, bản án dân sự - kinh tế có 

những sai sót, vướng mắc điển hình; từ đó đánh giá tổng kết thực tiễn xét xử và đưa 

ra hướng xử lý đối với từng loại tranh chấp dân sự - kinh tế. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Vụ án ; Xét xử ; Bản án ; Tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002266-75 ; MSVLDS 011068-87. 

29. Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - Hà Nội :  Chính 

trị Quốc gia - Sự thật,  2015. - 420 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích, bình luận các vụ án, bản án dân sự có những sai 

sót, vướng mắc điển hình; từ đó tổng kết, đánh giá thực tiễn xét xử và đưa ra hướng 

xử lý đối với từng loại tranh chấp dân sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Vụ án ; Xét xử ; Bản án. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002296-305 ; MSVLDS 011088-107. 

30. Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam / Lê Văn 

Chiến chủ biên ; Lê Hữu Nghĩa, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự 

thật,  2016. - 224 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường 

chất lượng quản trị, hành chính công. Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng và hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, từ đó đưa 

ra một số kiến nghị. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Cải cách hành chính ; Quản trị công ; Hành 

chính công. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006630-4. 

31. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời 

kỳ sau chiến tranh lạnh / Bùi Thị Thảo. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 404 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những điều chỉnh trong chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt 

Nam thời kỳ sau chiến tranh lạnh, từ đó đưa ra một số nhận xét và dự báo về mối 

quan hệ này trong tương lai. 

Từ khóa: Mỹ ; Chính trị ; Chính sách đối ngoại ; Việt Nam ; Nga. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001813-7 ; MSVCT 000489-93. 



32. Sự kiện tôn giáo / Đỗ Quang Hưng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 230 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số sự kiện tôn giáo, các vấn đề tôn giáo nói chung và 

những vấn đề mới đặt ra với một số tôn giáo cụ thể. 

Từ khóa: Tôn giáo ; Sự kiện. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001290-4. 

33. Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đúc / Jeffrey D. ; 

Dịch: Đức Tuệ, ... [et al.] ; Hiệu đính: Kim Thoa, Minh Long. - Hà Nội:  Chính 

trị Quốc gia - Sự thật,  2015. - 592 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tác giả phác họa bức tranh hiện thực về thế giới ngày nay, đưa ra nhiều 

giải pháp hợp lý cũng như dự đoán xác thực dựa trên dữ liệu minh họa cụ thể, trong 

đó nhấn mạnh vào vấn đề phát triển bền vững và nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt 

đói nghèo. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kinh tế học ; Phát triển bền vững. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003018-20. 

34. Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 

tính ở Việt Nam / Trương Hồng Quang. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2017. - 229 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 92 câu hỏi đáp liên quan đến việc nhận diện người đồng tính, 

song tính, chuyển giới và liên giới tính và pháp luật về quyền của nhóm người này 

tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Luật Hôn nhân gia đình ; Người đồng tính ; 

Liên giới tính ; Người chuyển giới ; Người song tính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHN 002276-85. 

35. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường 

ở Việt Nam hiện nay / Bùi Kim Hiếu. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 272 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường. Phân tích thực trạng pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm 

ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo 

đảm thực hiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bồi thường thiệt hại ; Trách nhiệm bồi thường ; 

Ô nhiễm môi trường. 



Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002286-95. 

36. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / Bùi Thị 

Ngọc Mai. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 188 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan hành chính nhà nước. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và thực tiễn thực 

hiện ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Cơ quan hành chính ; Người lãnh đạo ; 

Trách nhiệm. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006645-9. 

37. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia - Sự thật,  2009. - 349 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung chủ yếu về 

tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Trình bày những phương pháp, phong cách và 

nghệ thuật đặc sắc trong hoạt động quốc tế và ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Nêu một số suy nghĩ và ý kiến của tác giả về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Ngoại giao ; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001652-6. 

38. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong Văn 

kiện Đại hội XII của Đảng / Chủ biên: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh ; 

Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hưởng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự 

thật,  2016. - 263 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Nêu quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam qua 30 năm đổi mới. Trình bày nội dung, quan điểm của Đảng về 

xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII. Đề 

xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về vấn 

đề này trong tình hình mới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Con người ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện Đại hội. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001657-61. 

39. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt 

Nam / Nguyễn Minh Khoa. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2016. - 190 

tr. ;  19 cm. 



Tóm tắt: Trình bày khái niệm văn hóa chính trị, văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, bối 

cảnh quốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị ở Việt Nam. Phân 

tích thực trạng văn hóa chính trị Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay, từ đó đưa ra 

định hướng và giải pháp xây dựng văn hóa chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Văn hóa chính trị ; Hồ Chí Minh, 1890-1969. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000564-8. 

40. Về các tổng tư lệnh, tư lệnh chiến trường Nhật - Pháp trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Việt Nam / Nguyễn Phương Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

- Sự thật,  2016. - 490 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Khắc họa hình ảnh những viên tướng đã bại trận tại chiến trường Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật và thực dân Pháp xâm lược, lý 

giải nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp ; Lịch sử ; Nhật Bản ; Chiến tranh xâm lược. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000654-8 

41. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / Chủ biên: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn 

Văn Dũng ; Biên soạn: Đỗ Mạnh Hòa, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - 

Sự thật,  2016. - 248 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới. Trình bày nội dung quan 

điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

trong Văn kiện Đại hội XII. Đề xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực 

hiện quan điểm của Đảng về vấn đề này vào thực tiễn cuộc sống. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Lý luận 

nhà nước pháp luật ; Văn kiện Đại hội. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLL 001419-23. 

 

 


