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TÊN TÀI LIỆU

KÝ HIỆU KHO

Dưới ánh sáng ñường lối văn nghệ của

Vb14931-Vb14934

ðảng : Tiểu luận - Phê bình / Phan Nhân. -

Vb17397-Vb17400

Hà Nội : Văn học, 1989. - 167 tr. ; 20 cm.
Dưới ngọn cờ vinh quang của ðảng : Hồi ký Vb16119-Vb16120
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/ Song Hào ; Hồ Phương, ghi. - Hà Nội :
Quân ñội nhân dân, 1965. - 192 tr. ; 19 cm.
ðảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình
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Vb35907

ñổi mới ñất nước / Nguyễn Phú Trọng. - Hà
Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 694 tr. ; 22
cm.
ðề cương bài giảng lịch sử ðảng cộng sản

Vb6033

Việt Nam : Dùng trong các trường ðại học / Vb6037
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Vụ Công tác Chính trị. - In lần thứ năm có

Vb6039

sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : ðại học và

Vb6041

trung học chuyên nghiệp, 1981. - 219 tr. ;
20 cm.
ðổi mới là ñòi hỏi bức thiết của ñất nước và
5

Vb11329-Vb11330

của thời ñại / Trường Chinh. - Hà Nội : Sự
thật, 1964. - 82 tr. ; 20 cm.
ðường lối của ðảng về mặt trận dân tộc

DTKH409

thống nhất trong cách mạng Việt Nam từ
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1930 ñến 1975 : ðề tài KHCN cấp trường /
Trần Thị Thơm (thực hiện ñề tài). - Huế :
Trường ðại học Khoa học, 2006. - 44 tr.
Góp phần tìm hiểu ñường lối quân sự của
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ðảng / Nguyễn ðình Ước. - Xuất bản lần 2
có bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,

Vb35580-Vb35584

1999. - 449 tr. ; 20 cm.
Giáo trình công tác quần chúng của ðảng :
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Vb37356-Vb37360

Dùng cho hệ cử nhân Chính trị. - Hà Nội :
Chính trị Quốc gia, 2004. - 187 tr. ; 19 cm.
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Giáo trình ñường lối cách mạng của ðảng

Vb44778-Vb44781

Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên

Giáo trình Chính trị - N10

ñại học, cao ñẳng khối không chuyên ngành

Cá biệt: 4513-4561

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /
Nguyễn Viết Thông, (tổng chủ biên)... ;
Người cộng tác: Phạm Văn Sinh. - Xuất bản
lần thứ 1. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,
2009. - 264 tr. ; 21 cm.
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Giáo trình ñường lối cách mạng của ðảng

Vb45707Vb49205

Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên

Giáo trình Chính trị - N29

ðại học, Cao ñẳng khối không chuyên

Cá biệt: 4707-4806

ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /
Chủ biên: ðinh Xuân Lý, ... [và các tác giả
khác]. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà
Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. 260 tr. ; 21 cm.
Giáo trình lịch sử ðảng Cộng sản Việt Nam

Vb49410 Vb49717

/ Biên soạn: Nguyễn Văn Phùng, ... [và
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người biên soạn khác]. - Tái bản có sửa
chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia,
2008. - 475 tr. , 21 cm.
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Giáo trình lịch sử ðảng cộng sản Việt Nam

Giáo trình Chính trị - N11...

: ðề cương bài giảng dùng trong các trường

Cá biệt: 1045-1052

ñại học cao ñẳng từ năm học 1991 -1992 /

Cá biệt: 1053-1191

Kiều Xuân Bá, Lê Mẫu Hân, Trần Duy
Khang. - Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa và
bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,
1991. - 191 tr. ; 21 cm.

Vb45696-Vb45699
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Giáo trình lịch sử ðảng cộng sản Việt Nam

Vb45700

: Dùng cho các trường ðại học và Cao ñẳng

Giáo trình Chính trị - N11...

/ Lê Mậu Hạn, Mạch Quang Thắng, Trình

Cá biệt: 259-354

Mưu (ñồngchủ biên). - Xuất bản lần thứ 3

Cá biệt: 3710-3908

có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Chính trị

Cá biệt: 4245-4247

Quốc gia, 2007. - 385 tr. ; 21 cm.

Cá biệt: 4386-4388
Cá biệt: 4846

Giáo trình lịch sử ðảng cộng sản Việt nam :
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Vb34155-Vb34164

Hệ lý luận chính trị cao cấp / Nguyễn Trọng
Phúc. - Xuất bản lần 2 có bổ sung. - Hà Nội
: Chính trị Quốc gia, 1999. - 450 tr. ; 20 cm.
Vb34136-Vb34139
Giáo trình lịch sử ñảng cộng sản Việt nam. - Vb35908
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Xuất bản lần 2 có bổ sung. - Hà Nội : Chính

Vb35910

trị Quốc gia, 1999. - 469 tr. ; 20 cm.

Vb39302
Vb40244

Giáo trình lịch sử ðảng cộng sản Việt Nam.

Vb46080

/ Các bộ môn khoa học Mác-LêNin tư tưởng Giáo trình Chính trị - N35...
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Hồ chí Minh; Nguyễn văn Phùng, Kiều

Cá biệt: 4847

Xuân Bá, Vũ văn Bân, biên soạn. - Tái bản,
sữa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc
gia, 2008. - 475 tr. , 19 cm.
Hỏi và ñáp môn học ñường lối cách mạng
của ðảng cộng sản Việt Nam : Dành cho
sinh viên ñại học, cao ñẳng khối không
chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
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Minh / Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên) ;
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự Thật,
2011. - 290 tr. ; 21 cm.

Vb47949-Vb47953

Lịch sử ðảng cộng sản Việt Nam. - Hà Nội
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Vb15295-Vb15299

: ðại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1988.
- 218 tr. ; 20 cm. - Tập1
Mấy vấn ñề về ñường lối quân sự của ðảng
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Vb1764

ta / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Sự thật,
1970. - 451 tr. ; 19 cm.
Nắm vững ñường lối của ðảng ñổi mới
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Vb9747-Vb9748

quản lý kinh tế / Tố Hữu. - Hà Nội : Sự thật,
1985. - 246 tr. ; 19 cm.
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn ðường Vb49503-Vb49507
lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam
: Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi,
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kiểm tra cho các trường ñại học, cao ñẳng /
Nguyễn Viết Thông (chủ biên), ... [và
những người khác]. - Hà Nội : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2013. - 234 tr. ; 21 cm.
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Sách học chính trị : Dùng trong các trường

Vb5941

Trung học chuyên nghiệp. - In lần thứ tư có

Vb5943-Vb5945

sửa chữa. - Hà Nội : ðại học và trung học

Vb5949

chuyên nghiệp, 1981. - 290 tr. ; 20 cm. Tập I
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Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên,

Vv23815-Vv23819

phóng viên / Biên soạn: Phạm Xuân Mỹ, ...

Vv23411-Vv23415

[và những người khác]. - Tái bản có chỉnh
sửa. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,
2013. - 326 tr ; 27 cm. - Tập I
Tìm hiểu ñường lối chung của cách mạng xã Vb4265
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hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu văn
kiện ðảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà
Nội : Sự thật, 1980. - 152 tr. ; 20 cm.
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Tìm hiểu môn học lịch sử ðảng Cộng sản

Vb40716-Vb40720

Viêt Nam : Dưới dạng câu hỏi và giải ñáp /
Nguyễn Quốc Bảo. - Hà Nội : Lý luận chính
trị , 2005. - 130 tr. ; 20 cm.
Thấu suốt hơn nữa ñường lối của ðảng
26

Vb6385

trong chặng ñầu của thời kỳ quá ñộ. - Hà
Nội : Sự thật, 1964. - 62 tr. ; 20 cm.
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Văn kiện của ðảng về ñường lối công

Vb12242-Vb12246

nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

Vb16616-Vb16617

nước ta / ðảng Cộng sản Việt Nam. - Hà
Nội : Sự thật, 1968. - 138 tr. ; 19 cm.

