
 Nâng cao năng 

lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu chủa Đảng: Lý luận 

và thực tiễn. 

Nội dung cuốn 

sách tập hợp các bài viết, 

bài nghiên cứu của tập 

thể lãnh đạo, cán bộ, 

giảng viên Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, 

được sắp xếp khoa học thành hai phần: 

Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 

đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của Đảng. 

Phần thứ hai: Thực hiện các nghị quyết của 

Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trên quê hương Hà Tĩnh. Từ lý luận và thực tiễn 

nghiên cứu, nhóm tác giả đề ra các giải pháp cơ bản 

và chủ yếu, cần sự chung sức, đồng lòng triển khai 

nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội lần thư XII của Đảng. 

 



2. Tài liệu bồi 

dưỡng cấp ủy cơ sở gồm 7 

chuyên đề: 

Chuyên đề 1: Câp 

ủy lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị ở cơ 

sở. 

Chuyên đề 2: Công 

tác của bí thư đảng ủy cơ 

sở, chi bộ cơ sở. 

Chuyên đề 3: Công 

tác của phó bí thư đảng ủy 

cơ sở. 
      Chuyên đề 4: Nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở. 

Chuyên đề 5: Xử lý tình huống trong công tác xây 

dựng Đảng ở cơ sở hiện nay. 

Chuyên đề 6: cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt đảng 

bộ, chi bộ cơ sở. 

Chuyên đề 7: cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. 

Mỗi chuyên đề được xây dựng nhằm cung cấp 

phương pháp luận, cơ sở chính trị, pháp lý để giải quyết 

các vấn đề thực tiễn đặt ra. Với kết cấu hợp lý, khoa 

học; nội dung cập nhật được những vấn đề lý luận thực 

tiễn mới; những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng,... 

đây là tài liệu bồi dưỡng hữu ích cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác đảng ở cơ sở và là tài liệu tham khảo có 

giá trị cho cán bộ, đảng viên và những người làm công 

tác giảng dạy lý luận chính trị. 



3. Các chuyên đề 

lớp bồi dưỡng kiến thức 

mới cho cán bộ quy hoạch 

cấp chiến lược khóa XIII 

của Đảng gồm các chuyên 

đề quan trọng gắn với việc 

triển khai các văn kiện Đại 

hội XII của Đảng và nghị 

quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII; đồng thời cập 

nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề 

quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và 

hội nhập của đất nước. Đây là những vấn đề mới về tiền 

đồ của dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất 

nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức đảng và đảng viên; đường lối phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công 

nghệ, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và các 

vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay. Các 

chuyên đề được các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy 

viên Ban Bí thư, trưởng các ban Đảng và bộ, ngành, các 

chuyên gia hàng đầu trong nước trực tiếp xây dựng và 

giảng dạy. Đây là bộ tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ 

cho công tác lãnh đạo, quản lý của các ban, bộ, ngành 

tại Trung ương, địa phương và công tác giảng dạy của 

đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường chính trị 



tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ tài liệu gồm 3 quyển: 

Quyển 1: Một số vấn đề về nền tảng tư tưởng, lý 

luận của Đảng; một số vấn đề về kinh tế. 

Quyển 2: Một số vấn đề về xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị. 

Quyển 3: Một số vấn đề về văn hóa - xã hội; một số 

vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; một số vấn 

đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý. 

Thư viện TCTTP trân trọng giới thiệu bộ tài liệu 

với bạn đọc! 

   4. Cơ chế pháp lý về 

giám sát của nhân dân 

thông qua Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội đối với các cơ 

quan hành chính nhà 

nước ở Việt  Nam  

Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thông tin 

cơ bản về những vấn đề lý luận, thực trạng và quan 

điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý về 

giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cc quan hành 

chính nhà nước ở Việt Nam. 



5. Tác động của Hiệp 

định thương mại tự do thế 

hệ mới đến đổi mới mô 

hình tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam.Nội dung cuốn 

sách, trên cơ sở phân tích, 

làm rõ hơn tác động của 

một số FTA thế hệ mới 

đến đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam, chúng tôi đề xuất phương 

hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thích ứng với tác 

động của FTA thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam, đảm bảo cho nền  

kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đã 

tham gia ký và cam kết thực hiện 12 FTA thế hệ mới 

nhưng trong phạm vi cuốn sách, chúng tôi chỉ tập trung 

nghiên cứu và làm sáng rõ những tác động của 3  

FTA thể hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh 

tế Việt Nam, đó là: EVFTA, Việt Nam - EAEUFTA 

vaVKFTA. 

 

  

 

 



      6. Tố Hữu - Tiểu sử. 

Nội dung cuốn sách 

khắc họa rõ nét cuộc đời, 

sự nghiệp cách mạng của 

đồng chí Tố Hữu. Tám 

mươi hai nám tuổi đời, 

gần 70 năm hoạt động 

cách mạng, đồng chí đã 

hiến dâng trọn đời mình 

cho cách mạng, vì sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân 

và vì những ước vọng cao đẹp của con người, của thời 

đại. Cuốn sách giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể 

nhân dân có thêm những tư liệu quý về cuộc đời và sự 

nghiệp của đồng chí Tố Hữu - Người cộng sản kiên 

trung, nhà thơ lổn, nhà văn hóa tài năng của Đảng và 

cách mạng Việt Nam. 

 

7. Xây dựng và 

thực hiện chính sách 

phát triển thanh niên 

Việt Nam trong cuộc 

cách mạng công  

nghiệp lẩn thứ tư của 

TS. Trần Văn Miều.  

Cuốn sách “Xây 

dựng và thực hiện 



chính sách phất triển thanh niên Việt Nam trong cuộc 

cách mạng công nghiệp lấn thứ tư” bao gồm những nội 

dung về cơ sở lý luận và cơ sở chính trị, pháp lý đối với 

xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên; 

vai trò của thanh niên nước ta trong tiến trình lịch sử; 

hoàn cảnh, thời cơ và thách thức đối với thanh niên 

trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực 

hiện chính sách phát triển thanh niên trong thời gian 

tới. 

Với trên 30 năm làm cán bộ chuyên trách của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều năm tham 

gia nghiên cứu về thanh niên và Đoàn Thanh niên; hiện 

nay là chuyên gia về công tác thanh niên và xây dựng 

chính sách phát triển thanh niên; cuốn sách là sản phẩm 

được nghiên cứu và tích lũy lâu năm của tác giả. 

Cuốn sách gồm ba chương: 

Chương I: Cơ sở lý luận xây dựng và thực hiện 

chính sách phát triển thanh niên. 

Chương II: Thanh niên Việt Nam và cơ chế xây 

dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên. 

Chương III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả 

xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên 

trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

       8. Đồng chí Hoàng Văn Thụ Nhà lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương 

Lạng Sơn.  

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ thân 

thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm 

gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đón 



góp to lớn của đồng chí 

Hoàng Văn Thụ đối vối sự 

nghiệp cách mạng của Đảng 

và dân tộc cũng như những 

cống hiến của đồng chí đối 

với quê hương Lạng Sơn. 

Cuốn sách góp phần giáo 

dục truyền thống cách mạng 

cho các thế hệ hôm nay và 

mai sau, giúp cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức 

sâu sắc về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng, 

những đóng góp to lớn và tấm gương hy sinh vì  

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí 

Hoàng Văn Thụ 

9. Quốc gia và siêu quốc 

gia của tác giả Trần 

Cương. Cuốn sách cung 

cấp cho người đọc những 

lý luận cơ bản về "nhất 

thể hóa", trên cơ sở đó để 

hiểu rõ hơn về mô hình 

Cộng đồng châu Âu, 

những ưu điểm nổi trội 

cũng như những vấn đề 

bất đồng tiềm ẩn trong 

đó. Và những phân tích, giải thích, lý luận và đánh giá 

về Cộng đồng châu Âu trong cuốn sách đã được minh 

chứng phần nào trong thực tế, đặc biệt là khi Anh hoàn 



thành tiến trình Brexit, Mỹ quay trở về chính sách bảo 

hộ, khả năng Grexit ngày một rõ ràng... 

10. Quản lý nhà 

nước về giáo dục đại 

học: Kinh nghiệm của 

Trung Quôc và khuyên 

nghị đôi với Việt Nam 

(Sách chuyên khảo) 

Nội dung cuốn 

sách gồm ba phần nêu 

tổng quan hệ thống 

chính sách đối với giáo 

dục đại học và kết quả 

thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học của 

Trung Quốc từ năm 1978 đến nay; phân tích thực trạng 

chiến lược, chính sách đối với phát triển giáo dục đại 

học của Việt Nam thời gian qua; qua đó các tác giả đã 

mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị về quản lý giáo 

dục đại học ở Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung 

Quốc nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam 

trong những năm tiếp theo. 

       11. Cấu trúc khu vực 

châu Á - Thái Bình 

Dương: Lý luận và thực 

tiễn do GS. TS. Hoàng 

Khắc Nam làm chủ biên 

cùng nhiều nhà khoa học 

đến từ các cơ sở nghiên 

cứu hàng đầu của đất nước. 



Nội dung cuốn sách gồm năm chương, tập trung 

nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các quan điểm lý 

thuyết về cơ sở hình thành, nội dung, vai trò và tác 

động của cấu trúc trong quan hệ quốc tế; phân tích và 

làm rõ nhân tố”, mô hình, bản chất, sự vận động, đặc 

điểm cơ bản, vai trò và tác động của cấu trúc an ninh - 

chính trị, kinh tế và phi vật chất khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương từ nay đến năm 2025; chỉ ra tác động đối 

với khu vực và Việt Nam trong ba cấu trúc khu vực 

trên. 

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là môi trường 

trực tiếp đối với Việt Nam, là một trọng tâm trong 

chính sách đối ngoại của Việt Nam, tương lai của khu 

vực là tương lai của Việt Nam. Hiểu rõ cấu trúc tại khu 

vực này có thể giúp chúng ta có một góc nhìn đúng đắn 

từ đó đưa ra được chính sách hợp lý về đối ngoại, an 

ninh, quốc phòng cũng như kinh tế cho Việt Nam, đáp 

ứng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới toàn diện, hội nhập 

quốc tế sâu rộng. 

      12. Hồ Chí Minh 

- Người đặt nền móng 

xây dựng quan hệ hữu 

nghị và hợp tác toàn diện 

Việt Nam - Liên bang 

Nga. 

Nội dung cuốn sách 

gồm 3 chương: 



Chương I: Những hoạt động đầu tiên của Nguyễn 

Ái Quốc trên đất nước Xô viết đặt nền móng cho quan 

hệ Việt - Xô; 

Chương II: Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng đường 

lối đối ngoại tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Xô; 

Chương III: Phát huy truyền thống quan hệ hữu 

nghị đặc biệt Việt - Xô, tăng cường quan hệ hợp tác 

chiến lược toàn diện Việt - Nga hiện nay. 

 

     13. Tầm nhìn, 

định vị chiến lược và 

phát triển Việt Nam 

Nội dung cuốn 

sách gồm ba phần: 

     Phần I. Tầm viễn 

kiến chính trị và định 

vị chiến lược quốc 

gia. 

     Phần II. Phát triển 

toàn diện, đồng bộ, 

bền vững và phù hợp 

với xu thế thời đại. 

Phần III. Giữ vững ngọn cờ của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

13. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn 

đối với tiểu vùng sông Mêkông mở rộng những năm 

đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam 

Nội dung cuốn sách gồm ba chương 

Chương 1: Những nhân tố thúc đẩy sự điều 



chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng 

sông Mêkông  mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI. 

Chương 2: Nội dung và quá trình điều chỉnh 

chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông 

Mêkông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI. 

Chương 3: Đối sách của Việt Nam trước sự điều 

chỉnh chiến lược 

 

14. Xây dựng môi 

trường pháp lý bảo đảm 

sự phát triển bền vững và 

lành mạnh của kinh tế tư 

nhân. 

Nội dung cuốn 

sách gôm: Tổng quan về 

kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam, nhà nước và sự phát 

triển của kinh tế tư nhân. 

Pháp luật dân sự và 

thương mại với sự phát 

triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân. Pháp luật 

cạnh tranh, đầu tư tài chính - ngân hàng với sự phát triển 

bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân. Pháp luật đất 

đai - môi trường với sự phát triển bền vững và lành mạnh 

của kinh tế tư nhân. Pháp luật lao động và an sinh xã hội với 

sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân. 

15. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt 

Nam và quê hương Long an 

Nội dung tập hợp các bài viết phân tích, làm rõ thân 

thế, sự nghiệp, sự kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo 

đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của 

đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của 



Đảng và dân tộc, cũng như những cống hiến của đồng chí 

đối với quê hương Long An. 

15. Nâng cao chất lượng tham mưu của các 

ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước 

nhanh, bền vững. 

Nội dung của cuốn 

sách được chia thành 3 

chương: 

Chương 1: Cơ sở lý 

luận về tham mưu của 

các ban Đảng Trung 

ương góp phần phát 

triển đất nưốc nhanh, 

bền vững; 

Chương 2: Thực 

trạng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp 

phần phát triển đất nước nhanh, bền vững; 

Chương 3: Phương hướng chung và các giải 

pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tham mưu của 

các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất 

nước nhanh, bền vững. 

 
 16. Phân tích và 

đánh giá chính sách. 

Nội dung của cuốn 

sách được chia thành 3 

chương: 

Chương 1: Cơ sở 

lý luận về tham mưu 

của các ban Đảng 



Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, 

bền vững; 

Chương 2: Thực trạng tham mưu của các ban 

Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nưốc 

nhanh, bền vững; 

Chương 3: Phương hưống chung và các giải 

pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tham mưu của 

các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất 

nưóc nhanh, bền vững. 

17.Tổng kết sự phát 

triển lý luận của Đảng qua 

các kỳ đại hội thời kỳ đổi 

mới. 

Nội dung của cuốn 

sách được chia thành 7 

chương: 

Chương 1: Sự phát 

triển lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ Đại hội VI. 

Chương 2: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ 

Đại hội VII. 

Chương 3: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ 

Đại hội VIII. 

Chương 4: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã 



hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ 

Đại hội IX. 

Chương 5: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ Đại 

hội X. 

Chương 6: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ Đại 

hội XI. 

Chương 7: Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiệm kỳ 

Đạihội XII. 

18. Nhà nước kiến tạo phát triển qua mô hình một 

số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Nội dung cuốn sách 

góp phần làm sáng tỏ 

những vấn đề lý luận 

chung về nhà nước kiến 

tạo phát triển, thông qua 

việc khảo sát mô hình nhà 

nước kiến tạo phát triển 

của một số nước điển hình 

để tìm ra những giá trị gợi 

mở cho quá trình xây dựng 

nhà nước kiến tạo phát 

triển ở Việt Nam.  

Cuốn sách gồm 3 chương. 

Chương 1. Lý luận chung về nhà nước kiến tạo 

phát triển 

Chương 2. Nhà nước kiến tạo phát triển qua mô 

hình một số nước điển hình. 

Chương 3. Những giá trị tham khảo và giải pháp 

nhằm xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt 

Nam. 



19. Phát triển 

nông nghiệp công nghệ 

cáo ở Việt Nam. 

Nội dung của 

cuốn sách được chia 

thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở 

lý luận và kinh nghiệm 

thực tiễn về phát triển 

nông nghiệp công nghệ 

cao.  

Chương 2: Thực 

trạng phát nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam 

Chương 3: Quan điểm và gải pháp phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam thời gian tới. 

20. Thực hiện 

chủ trương bố trí cán 

bộ chủ chốt cấp huyện 

không phải là người 

địa phương hiện nay. 

Nội dung cuốn 

sách tập trung nghiên 

cứu, tổng kết thực tiễn 

về công tác bố trí cán 

bộ chủ chốt cấp huyện 

không phải là người 

địa phương, từ đó rút ra kinh nghiệm, đề xuất những 

giải pháp khả thi cho việc thực hiện tốt mục tiêu đã đề 

ra. 


