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TÊN TÀI LIỆU
Bàn về công tác giáo dục / Hồ Chí Minh. Hà Nội : Sự thật, 1972. - 114 tr. : minh họa ;
19 cm.
Nội dung tài liệu giới thiệu một số bài
viết, nói của Bác Hồ từ 1945-1969 về giáo
dục về mục đích của nền giáo dục cách mạng,
giáo dục lao động, kết hợp giữa giáo dục nhà
trường và xã hội, giáo dục chính trị tư tưởng,
văn hoá, khoa học, thành tựu giáo dục cách
mạng, về giáo viên.
Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhân tài
trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng
ở Đà Nẵng hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 /
Nguyễn Phước Phúc ; Người hướng dẫn: Lê
Hữu Ái. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2011. - 99 tr., ix phụ lục; 30 cm + CD. - Bản
in.
Nghiên cứu những nội dung cơ bản của
tư tưởng Hồ Chí Minh về biện chứng giữa
đào tạo và sử dụng nhân tài. Vận dụng tư
tưởng Hồ Chí minh về đào tạo và sử dụng
nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ nhân tài
trong khu vực hành chính công ở Đà Nẵng.
Những giải pháp nhằm phát triển đội ngũ
nhân tài trong khu vực công ở Đà Nẵng giai
đoạn hiện nay.
Di chúc của chủ thịch Hồ Chí Minh lý luận
và thực tiễn / Trường Đại học khoa học. Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự Thật, 2010. 358 tr. ; 21 cm. - ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, thể
thao du lịch Thừa Thiên Huế - Bảo tàng Hồ
Chí Minh.
Để hiểu thêm về Bác Hồ : Tham khảo /
Nguyễn Văn Khoan. - Tái bản có bổ sung. Hà Nội : Công An nhân dân, 2011. - 215 tr. ;
20 cm.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành
công, thành công, đại thành công! / Hồ Chí
Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1973. - 115 tr. :
minh họa ; 19 cm.
Nội dung: Giới thiệu chủ trương chính sách
đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh. Vai trò,
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Vb12392-Vb12393
Vb12635
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Vb48160-Vb48169

Vb47357

Vb12403-Vb12404
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sức mạnh của đoàn kết trong cuộc đấu tranh
bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng đất nước.
Giáo trình giới thiệu một số tác phẩm kinh
điển tư tưởng Hồ Chí Minh / Hoàng Ngọc
Vĩnh, Thái Ngọc Tăng. - Huế : Đại học Huế,
2010. - 332 tr. ; 24 cm.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đặng
Xuân Kỳ (chủ biên), Vũ Khiêu, Song Thành.
- Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 489 tr.
; 21 cm. - Hội đồng biên soạn giáo trình quốc
gia - các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung: trình bày trong 12 chương (Khái
niệm về nguồn gốc và quá trình hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng
dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường
XHCN; về Đảng cộng sản Việt nam; đại đoàn
kết dân tộc; về quân sự;về nhà nước; về đạo
đức; về nhân văn; về văn hoá và tư tưởng
trong công cuộc đổi mới.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho
các trường đại học và cao đẳng. - Xuất bản
lần 2 có bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc
gia, 1999. - 255 tr. ; 20 cm. - Đầu trang sách
ghi: Bộ giáo dục và đào tạo.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho
các trường đại học và cao đẳng / Mạch
Quang Thắng (chủ biên), Lê Mậu Hân, Vũ
Quang Hiển, Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội :
Chính trị Quốc gia, 2006. - 255 tr. ; 20 cm. Đầu trang sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo.
Nội dung: giới thiệu được tương đối toàn
diện và có hệ thống những tư tưởng lớn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt
nam, phản ánh tư tưởng của người trong từng
lĩnh vực (Cách mạng giải phóng dân tộc, con
đường tiến lên CNXH, đại đoàn kết dân
tộc....Xây dựng nhà nước, đạo đức, nhân văn
- văn hoá.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho
các trường đại học và cao đẳng khối không
chuyên ngành Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh / Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Mạch
Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ, Vũ Quang
Hiển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. 290 tr. ; 20 cm. - Đầu trang sách ghi: Bộ giáo
dục và đào tạo.

Kho GT.Chính trị-N.27
Cá biệt: 4627-4656
Kho GT chính trị N 14...
Cá biệt: 4837 – 4838
Cá biệt: 4389-4391
Cá biệt: 2089 – 2568
Kho khác
Vb37744-Vb37745
Vb35382-Vb35388
Vb35390-Vb35395
Vb35397-Vb35400
Vb38035
Vb40238-Vb40242
Vb46082-Vb46083
Vb35703
Vb39303

Kho GT.Chính trị- N.14...

Cá biệt: 4210 – 4221
Cá biệt: 4328-4347

Kho GT Chính trị-N14...
Cá biệt: 4463-4512
Cá biệt: 4839
Kho khác
Vb45701-Vb45702
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Nội dung: Giới thiệu được tương đối toàn
diện và có hệ thống những tư tưởng lớn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt
nam, phản ánh tư tưởng của người trong từng
lĩnh vực (Cách mạng giải phóng dân tộc, con
đường tiến lên CNXH, đại đoàn kết dân
tộc....Xây dựng nhà nước, đạo đức, nhân văn
- văn hoá.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh/ Khoa Lịch
Sử Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,
2004. - 491 tr. ; 21 cm.
Học tập và làm theo phong cách "Dân vận
khéo" Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Quang. Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. 175 tr. ; 21 cm.
Nội dung cuốn sách bàn về "Dân vận
khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý luận
và thực tiễn; Làm theo phong cách "Dân vận
khéo" Hồ Chí Minh; Trích dẫn những câu nói
và viết về dân vận và công tác dân vận của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh /
Hoàng Trang, Nguyễn Thị Kim Dung. - Hà
Nội : Đại học Quốc gia Há Nội, 2005. - 157
tr. ; 19 cm.
Cuốn sách được trình bày dưới dạng
Hỏi - Đáp gồm 42 câu hỏi kèm theo trả lời,
với bố cục đơn giản, văn phong sáng sủa,
cuốn sách đã đề cập đầy đủ và có hệ thống
những nội dung trọng điểm sát với chương
trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh
thần đổi mới của Đại hội lần thứ IX của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh :
Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (chủ biên),
Bùi Đình Phong, Phạm Văn Bình. - Tái bản
có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị
Quốc gia - Sự Thật, 2011. - 235 tr. ; 21 cm.
Gồm: 59 câu hỏi và đáp án trả lời.
Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài / Trần
Nhâm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2011. - 608 tr. ; 21 cm.
Nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cuộc
gặp gỡ lịch sử tất yếu giữa dân tộc và thời
đại; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược

Vb40091
Vb40792
Vb49240-Vb49244

Vb40092-Vb40093

Vb47939-Vb47943
Vb47494-Vb47498
Vb46924-Vb46928

Vb48779-Vb48783
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và sách lược cách mạng; Tư tưởng về đại
đoàn kết dân tộc; Tư tưởng xây dựng nhà
nước của dân, do dân, vì dân; Tư duy mới về
Đảng cầm quyền; Tư tưởng triết học thực tiễn
và nhân sinh, triết học giải phóng và phát
triển; Nhận thức luận của Hồ Chí Minh về
gắn lý luận với thực tiễn.
Hồ Chí Minh toàn tập / Đào Duy Tùng, Chủ
tịch hội đồng xuất bản. - Xuất bản lần thứ 2. Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 1995. - 12 tập :
minh họa ; 22 cm.
Tập 1: 1919-1924. - 535 tr.
Tập 2: 1924-1930. - 555 tr.
Tập 3: 1930-1945. - 654 tr.
Tập 4: 1945-1946. - 589 tr.
Tập 5: 1947-1949. - 811 tr.
Tập 6: 1950-1952. - 688 tr.
Tập 7: 1953-1955. - 637 tr.
Tập 8: 1955-1957. - 660 tr.
Tập 9: 1958 - 1959. - 674 tr.
Tập 10: 1960-1962. - 736 tr.
Tập 11: 1963-1965. - 689 tr.
Tập 12: 1966-1969. - 625 tr.
Phản ánh quá trình sinh động, sâu sắc quá
trình 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 với Đảng ta tổ chức, lãnh đạo
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác.
Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam
/ Hoàng Ngọc Vĩnh. - Huế : Đại học Huế,
2009. - 152 tr. ; 20 cm.
Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam
: Đề tài KHCN cấp bộ. Mã số: B2003-07-18 /
Hoàng Ngọc Vĩnh (chủ nhiệm đề tài),
Dương Viết Hồng, Lê Thị Phú Hương (thành
viên tham gia). - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2004. - 97 tr.
Nội dung: Khái quát và rút ra những kết luận
khoa học về tư tưởng của Hồ Chí Minh đối
với tôn giáo và với một số các tôn giáo ở Việt
Nam.
Hướng dẫn học tập môn tư tưởng Hồ Chí
Minh / Đồng chủ biên: Nguyễn Thế Phúc,
Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2012. - 144 tr. ; 21 cm. - Đầu
trang tên sách ghi: Trường Đại học Khoa học

Vv24149-Vv24160

Kho GTChính trị - N 28
Cá biệt: 4657 - 4706
DTKH495

Kho GT.chính trị-N.35....
Cá biệt: 4898 – 4997
Kho khác
Vb48839-Vb48843
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Huế. Khoa Lý luận chính trị.
Gồm: Những câu hỏi đáp về những vấn đề cơ
bản cốt yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh
theo trình tự kết cấu và nội dung giáo trình
môn học giúp bạn đọc tiếp cận môn học một
cách cơ bản và hệ thống.
Lô gíc hình thành và hoạt động của khái niệm
"Chủ nghĩa xã hội" trong tư duy Hồ Chí
Minh : Mã ngành: 60.22.80 / Nguyễn Thanh
Hải ; Người hướng dẫn: Hồ Minh Đồng. Huế : Trường Đại học Khoa học, 2007. - 104
tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu: hoạt động logic của khái niệm
"Chủ nghĩa xã hội" - một khái niệm cốt lõi
của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày quá
trình vận dụng tư duy lôgic Hồ Chí Minh vào
giải quyết vấn đề của Chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam.
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn tư tưởng
Hồ Chí Minh : Dùng làm tài liệu tham khảo
phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học,
cao đẳng / Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội :
Chính trị Quốc gia, 2013. - 331 tr. ; 21 cm.
Nội dung: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với
600 câu hỏi và phương án trả lời được cụ thể
hóa đa dạng như trắc nghiệm chọn phương án
trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, chọn
phương án trả lời đúng nhất,...từ các đáp án
đưa ra. Hệ thống câu hỏi tự luận với 98 câu
hỏi. Các tác giả đưa ra các câu hỏi và gợi ý
trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu nào cho
vấn đề được hỏi.
Những vấn đề triết học về tư tưởng đại đoàn
kết của chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng
ở Thừa Thiên Huế (1945-1975) : Mã ngành:
5.01.01 / Dương Viết Hồng ; Người hướng
dẫn: Nguyễn Tiến Dũng. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2002. - 96 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Nghiên cứu vấn đề triết học về tư tưởng
đại đoàn kết của Hồ Chí Minh trong hai cuộc
kháng chiến chống thực dân pháp, đế quốc
Mỹ và những biểu hiện của vấn đề này ở
Thừa Thiên Huế từ 1945-1975.
Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho
dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc
Anh (Cb.), Ngô Xuân Dương ... [và các tác
giả khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự

LV268

Vb50123-Vb50127

LV399

Vb48844-Vb48848
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thật, 2012. - 188 tr. ; 19 cm.
Trình bày tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về phát huy các nguồn lực của dân làm
lợi cho dân. Phân tích thực trạng và đưa ra
các giải pháp chủ yếu vận dụng, phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn
lực của dân làm lợi cho dân trong công cuộc
đổi mới.
Phương pháp biện chứng trong tư tưởng Hồ
Chí Minh : Mã ngành: 5.01.01 / Nguyễn Thị
Nga ; Người hướng dẫn: Nguyễn Tiến
Dũng. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2004. - 74 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu nguồn gốc phương pháp
biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh; một
số khía cạnh biểu hiện của phương pháp biện
chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí
Minh : Mã ngành: 60.22.80 / Dư Thị Huyền
; Người hướng dẫn: Hồ Minh Đồng. - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2011. - 99 tr. ; 30
cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ quan điểm toàn diện
trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của
quan điểm này đối với quá trình nhận thức và
hoạt động thực tiễn của con người trên cơ sở
lý luận về quan điểm toàn diện của chủ nghĩa
Mác - Lênin
Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong
chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh : Mã
ngành: 5.01.01 / Nguyễn Du ; Người hướng
dẫn: Thái Ngọc Tăng. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2003. - 110 tr., 9 tr. phụ lục ;
30 cm + CD. - Bản in.
Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành
chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; sự thống
nhất giữa lý luận và thực tiễn trong chủ nghĩa
yêu nước Hồ Chí Minh. Vận dụng và phát
triển chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong
sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Tác phẩm "Đường Cách mệnh" của Hồ Chí
Minh - những khía cạnh triết học : Mã ngành:
60.22.03.01 / Trần Thị Hà Trang ; Người
hướng dẫn: Hồ Minh Đồng. - Huế : Trường
Đại học Khoa học, 2015. - 87 tr. ; 30 cm +
CD. - Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ những nội dung chủ
yếu về tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

LV843

LV1708

LV684

LV2531
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bao quát cả về thời gian - không gian trong
tác phẩm "Đường Cách mệnh".
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giải
phóng phụ nữ : Đề tài KHCN cấp trường /
Trần Thị Giang (thực hiện đề tài); Nguyễn
Minh Hiền (giáo viên hướng dẫn). - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2009. - 42 tr.
Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác
- Lê nin về "vấn đề phụ nữ, giải phóng phụ
nữ"; tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng
phụ nữ; đường lối chủ trương của Đảng và
nhà nước về vấn đề phụ nữ; một số gải pháp
để phụ nữ Việt Nam thực sự được giải phóng.
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
con người : Đề tài KHCN cấp trường /
Nguyễn Khoa Huy (thực hiện đề tài);
Nguyễn Thế Phúc (giáo viên hướng dẫn). Huế : Trường Đại học Khoa học, 2009. - 76
tr.
Khái quát cơ sở hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh về con người và giáo dục con
người, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê nin là
cơ sở quan trọng, có vai trò quyết định; tìm
hiểu quan niệm Hồ Chí Minh về con người,
định nghĩa con người của Hồ Chí Minh; phân
tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo
dục con người, phương pháp giáo dục, đào
tạo con nguwoif mới trong giai đoạn hiện
nay; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về
giáo dục con người có giá trị xuyên suốt mọi
thời đại, nhất là trong sự nghiệp đổi mới của
đất nước.
Từ "Trung - Hiếu" trong Nho giáo đến
"Trung - Hiếu" trong tư tưởng Hồ Chí Minh
và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo
đức hiện nay : Mã ngành: 5.01.02 / Trần Thị
Hồng Minh ; Người hướng dẫn: Nguyễn
Hùng Hậu. - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2004. - 82 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Nghiên cứu quan niệm của Nho giáo về
"Trung - Hiếu"; Quan niệm Hồ Chí Minh về
"Trung - Hiếu"; Ý nghĩa của "Trung - Hiếu"
trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc giáo
dục đạo đức con người ở Việt Nam hiện nay.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc
nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ lãnh
đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn
Thế Kiệt. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự

DTKH407

DTKH747;749

LV827-LV828

Vb47271-Vb47275
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thật, 21 cm. - 189 tr. ; 21 cm.
Nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh, vai trò tấm gương và tư tưởng đạo đức
của Người là việc xây dựng đạo đức cho cán
bộ lãnh đạo quản lý là việc làm cần thiết.
Tư tưởng Hồ Chí Minh : tập bài giảngChương trình cao cấp lý luận chính trị / Lê
Phương Thảo (chủ biên) ...[và những người
khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2001. 376 tr. ; 19 cm. - Đầu trang tên sách ghi: Học
viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân
viện Hà Nội. Khoa lịch sử Đảng và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài
giảng về: Đối tượng,nội dung, chức năng,
nhiệm vụ, nguồn gốc của quá trình hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ
Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải
phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản
Việt Nam, về đại đoàn kết.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản
Việt Nam về xây dựng con người mới, văn
hóa mới / Nguyễn Trung Thu. - Hà Nội :
Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 368 tr. ;
21 cm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách
mạng và vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh
viên Trường Cao Đẳng Sư phạm tỉnh Quảng
Trị hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 / Nguyễn
Thị Hồng Yến ; Người hướng dẫn: Đoàn
Đức Hiếu. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2008. - 94 tr., 6 tr. phụ lục ; 30 cm + CD. Bản in.
Phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về
đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức cho
sinh viên. Nghiên cứu thực trạng, nội dung và
giải pháp vận dụng tư tưởng đạo đức cách
mạng của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục
đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con
người toàn diện và sự vận dụng thực tiễn ở
Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay : Mã ngành:
60.22.03.01 / Lê Thị Cẩm Tú ; Người hướng
dẫn: Đoàn Đức Hiếu. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2014. - 94 tr. ; 30 cm + CD. -

Vb40793

Vb49176-Vb49180
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LV14
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Bản in.
Phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về
tư tưởng giáo dục con người toàn diện.
Nghiên cứu thực trạng vấn đề giáo dục con
người ở Hà Tĩnh hiện nay và đề ra một số
giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục con người toàn diện ở Hà Tĩnh theo
tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức
LV1190
cho thanh niên và sự vận dụng ở thị xã
Quảng Trị hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 /
Nguyễn Tài Hạnh ; Người hướng dẫn: Thái
Ngọc Tăng. - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2008. - 97 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về
đạo đức và giáo dục đạo đức cho thanh niên.
Nghiên cứu thực trạng dẫn đến nhiều thanh
niên ở Thị xã Quảng Trị vẫn chưa có ý thức
tốt trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất
đạo đức. Đề xuất các biện pháp tác động
thích hợp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho thanh niên ở
Thị xã Quảng Trị theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận
Vb49421-Vb49425
dụng vào đào tạo đại học hiện nay : Sách
chuyên khảo / Hoàng Anh (chủ biên) ... [và
những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2013. - 219 tr. ; 21 cm.
Trình bày nguồn gốc, quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về
giáo dục theo từng thời kỳ gắn với cuộc đời
hoạt động cách mạng của Người cũng như
của đất nước. Phân tích nội dung tư tưởng Hồ
chí Minh về giáo dục và nêu bật tầm quan
trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí
Minh về giáo dục vào việc nâng cao chất
lượng đào tạo đại học hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mâu thuẫn và giải LV2140
quyết mâu thuẫn trong tiến trình cách mạng
Việt Nam : Mã ngành: 60.22.80 / Nguyễn
Thị Thùy ; Người hướng dẫn: Hồ Minh
Đồng. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2013. - 86 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu cơ bản, có hệ thống tư
tưởng Hồ Chí Minh về mâu thuẫn. Trình bày
quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
vào giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong tiến
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trình cách mạng Việt Nam từ khi thành lập
Đảng năm 1930 đến khi thống nhất đất nước
1975.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện
LV3
chứng giữa nguyên nhân và kết quả : Mã
ngành: 60.22.03.01 / Nguyễn Văn Dũng ;
Người hướng dẫn: Hồ Minh Đồng. - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2014. - 97 tr. ; 30
cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ giá trị nội dung tư
tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện
chứng giữa nguyên nhân và kết quả trong
cách mạng. Vận dụng tư tưởng và kinh
nghiệm của Người để giải quyết những vấn
đề trong cách mạng Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước
Kho Báo - Tạp chí
pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ /
Nguyễn Thế Phúc. - Tr. 157 - 166.
Trong di cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về Nhà nước chứa đựng nhiều yếu tố có giá
trị mang tính thời đại sâu sắc. Một trong
những tư tưởng đó là tư tưởng về một nhà
nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh
mẽ. Để thực hiện được điều này thì nhà nước
đó phải đảm bảo những yếu tố cơ bản như: là
một nhà nước hợp hiến; Nhà nước phải đề
cao tính nghiêm minh của pháp luật trong
cuộc sống, phải làm cho pháp luật có hiệu
quả trong thực tế; phải có một đội ngũ cán bộ
công chức đủ đức, đủ tài để thực thi pháp
luật. Kế thừa những tư tưởng đó, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ X Đảng CSVN khẳng
định: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền
lực thuộc về nhân dân. Xây dựng các cơ quan
tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ,
nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền con
người. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức
và đào tạo, bồi dưỡng theo những yêu cầu
nâng cao chất lượng cả về năng lực và phẩm
chất đạo đức, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy
nhà nước những công chức không xứng đáng,
kém về phẩm chất và năng lực. Có như vậy,
Nhà nước mà chúng ta xây dựng thực sự là
một Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp
lý mạnh mẽ trong xã hội.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc Vb49250-Vb49254
xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay
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/ Ngô Văn Hà. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2013. - 206 tr. : phụ lục ; 21 cm.
Cuốn sách phân tích một cách có hệ
thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy,
bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo đức, chuyên
môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy
của người thầy giáo; Đánh giá thực trạng đội
ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất
lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề,
khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã
hội.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo
Kho Báo - Tạp chí
dục, đào tạo nhân tài / Thái Ngọc Tăng. - Tr.
173 - 179.
Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng Hồ
Chí Minh về phát triển giáo dục và đào tạo
nhân tài đã vạch ra phương hướng cơ bản cho
chiến lược con người, chiến lược phát triển
giáo dục ở nước ta trong suốt thời gian qua
và trong tương lai. Thấm nhuần tư tưởng của
người, Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm
đến giáo dục, coi giáo dục là con người quốc
sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
những nỗ lực của Đảng và nhân dân ta trong
suốt thời gian qua đã đánh dấu một mốc son
mới trong công cuộc xây dựng đất nước, góp
phần giữ vững mục tiêu, định hướng xã hội
chủ nghĩa. Trải qua hai cuộc kháng chiến
chống Pháp, Mỹ và thời gian hậu chiến xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt
Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển
giáo dục và đào tạo nhân tài đến nay vẫn còn
nguyên giá trị bởi tính cách mạng, tính nhân
dân và dân tộc sâu sắc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dùng DTKH376
người : Đề tài KHCN cấp bộ. Mã số: B2007DHH01-40 / Đoàn Đức Hiếu (chủ nhiệm đề
tài), Lê Thị Thu Hằng (thư ký), Thái Ngọc
Tăng, ... (thành viên tham gia). - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2008. - 65 tr.
Đề tài giải quyết vấn đề lý luận về
phương pháp dùng người trong tư tưởng Hồ
Chí Minh để vận dụng một cách có hiệu quả
vào thực tiễn sử dụng nguồn lực con người ở
Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước
Vb49245-Vb49249
và cán bộ, công chức / Hà Quang Ngọc,
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Nguyễn Minh Phương. - Hà Nội : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2013. - 279 tr. ; 21 cm.
Cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề
chung nhất về nguồn gốc, quá trình hình
thành, phát triển và những nội dung cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà
nước và cán bộ, công chức.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc
LV2542
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Thành phố Huế hiện nay : Mã ngành:
60.22.03.01 / Nguyễn Văn Quý ; Người
hướng dẫn: Lê Hữu Ái. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2015. - 102 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ cơ sở hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Nội dung tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Vận dựng tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vào việc xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Thành
phố Huế hiện nay. Cung cấp một số giải pháp
và kiến nghị trong xây dựng nếp sống văn
hóa ở các khu dân cư trên địa bàn Thành phố
Huế.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con
DTKH292
người : Đề tài KHCN cấp bộ. Mã số: B97-0714 / Đoàn Đức Hiếu (chủ nhiệm đề tài). Huế : Trường Đại học Khoa học, 1999. - 54
tr.
Làm rõ cơ sở phương pháp Hồ Chí Minh về
xây dựng con người. Nghiên cứu nội dung
khái niệm con nguwoif trong tư tưởng Hồ
Chí Minh. Chiến lược trồng nguwoif trong tư
tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng nó trong
thực tiễn giáo dục hiện nay.
Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về xây dựng LV436
đảng cộng sản Việt Nam và vận dụng vào
thực tiễn ở huyện Phú Vang : Mã ngành:
5.01.01 / La Đình Mão ; Người hướng dẫn:
Đoàn Đức Hiếu. - Huế : Trường Đại học
Khoa học, 2002. - 103 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Nghiên cứu nhằm làm rõ tính tất yếu và
những vấn đề có tính quy luật của tư tưởng
Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Sự
vận dụng lý luận vào thực tiễn của công tác
xây dựng Đảng ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên Huế
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Vận dụng quan niệm của Hồ Chí Minh về
LV54
mối quan hệ Lượng - Chất vào việc bồi
dưỡng đạo đức cho sinh viên đại học Hà Tĩnh
hiện nay : Mã ngành: 60.22.03.01 / Nguyễn
Thị Thủy ; Người hướng dẫn: Hồ Minh
Đồng. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2014. - 87 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ những nội dung chủ
yếu quan niệm của Hồ Chí Minh về mối quan
hệ lượng và chất; những yêu cầu về sự vận
dụng quan niệm Hồ Chí Minh về lượng - chất
vào bồi dưỡng đạo đức cho sinh viên trường
Đại học Hà Tĩnh hiện nay.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn LV2544
kết dân tộc vào việc phát huy vai trò của mặt
trận tổ quốc ở Quảng Trị hiện nay : Mã
ngành: 60.22.03.01 / Hà Ngọc Phi ; Người
hướng dẫn: Nguyễn Tiến Dũng. - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2015. - v, 82 tr. ;
30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu, làm rõ tư tưởng Hồ Chí
Minh về đại đoàn kết dân tộc và việc phát
huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận
tổ quốc Việt Nam ở Quảng Trị trong giai
đoạn hiện nay. Phân tích,đánh giá những kết
quả đạt được; rút ra những bài học kinh
nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể để
phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận tổ quốc
Việt Nam ở Quảng Trị trong những năm tiếp
theo.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống Kho Báo - Tạp chí
mới trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở
thành phố Huế hiện nay / Lương Thị Cảnh. Tr. 47 - 54.
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ việc
phát động phong trào "toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa" là một trong những
giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp
văn hóa phát triển. Có thể nói, chủ trương
này đã bắt nguồn từ những suy nghĩ và việc
làm của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng
đời sống mới ngay từ những ngày đầu tiên
khi nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
mới ra đời; Hiện nay, tư tưởng của người về
xây dựng đời sống mới đã được các địa
phương trong cả nước thực hiện tốt, trong đó
có thành phố Huế.
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Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân
tộc của văn hóa vào việc xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc : Mã ngành: 60.22.03.01 / Lê Thị
Phượng ; Người hướng dẫn: Lê Hữu Ái. Huế : Trường Đại học Khoa học, 2015. - iv,
86 tr. ; 30 cm + CD. - n in.
Nghiên cứu, làm rõ cơ sở hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn
hóa; Phân tích đời sống văn hóa Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay. Vận dựng tư tưởng
Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa vào
việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
văn nghệ ở trường Đại học Khoa học, Đại
học Huế : Đề tài NCKH cấp trường / Đặng
Nữ Hoàng Quyên. - 2012. - 40 tr. ; 28 cm.
Gồm 2 chương: 1. Tư tưởng Hồ Chí
Minh về văn hóa văn nghệ ; 2. Sự vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa văn nghệ
ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Vấn đề con người trong tư tưởng Hồ Chí
Minh và sự vận dụng để xây dựng nguồn
nhân lực ở Phú Yên hiện nay : Mã ngành:
5.01.01 / Nguyễn Du ; Người hướng dẫn:
Thái Ngọc Tăng. - Huế : Trường Đại học
Khoa học, 2003. - 115 tr. : bao gồm phụ lục ;
30 cm + CD. - Bản in.
Phân tích quan điểm về con người của
chủ nghĩa Mác-Lênin và sự phát triển phong
phú vấn đề con người trong tư tưởng Hồ Chí
Minh; Nghiên cứu, làm rõ thực trạng và
những giải pháp của tỉnh Phú Yên để xây
dựng nguồn nhân lực trong giai đoạn công
nghiệp hóa, hiên đại hóa hiện nay.
Về quan điểm quần chúng / Hồ Chí Minh. Hà Nội : Sự thật, 1974. - 110 tr. ; 19 cm.
Nội dung: một số bài nói và viết của
chủ tịch Hồ Chí Minh từ trước cách mạng
tháng Tám đến năm 1969 với nội dung về
quan điểm quần chúng về đạo đức, tình cảm
cách mạng, về thực hành dân chủ, thật sự tôn
trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng,
chống tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, chống chủ
nghĩa cá nhân. V
Về vấn đề cán bộ / Hồ Chí Minh. - Hà Nội :
Sự thật, 1974. - 132 tr. : minh họa ; 19 cm.

LV2545

DTKH865

LV679

b12298

Vb12373-Vb12374

Nội dung: những bài nói chuyện, bài
viết, trích di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
về công tác cán bộ trong thời gian 19451969.

