
 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt 

Nam. 

Trình bày quá trình ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Những Thành 

tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ 

những năm 1930 đến nay, những bài học 

kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng dân 

chủ nhân dân và những bài học kinh 

nghiệm lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

SĐLPL:324.2597075/L302S 

SĐKCB: 003. 1960 

 

 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 

các Tổ chức Chính trị - Xã hội. 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản 

về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công 

tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Công đoàn Việt Nam trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và hội nhập quốc tố. Hội Nông 

dân Việt Nam trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh trong, công cuộc đổi mới đất nước 

hiện nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam trong phát triển, kinh tế - xã hội và 

bình đẳng giới. Hội Cựu chiến binh Việt       

Nam trong công cuộc xây, dựng và bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay . 

   SĐLPL:324.2597075/L302S 

                                                                            SĐKCB: 003. 1960   

 



 

Nội dung cơ bản về Nhà Nước  

và Pháp luật Việt Nam. 

Trình bày những kiến thức về Xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân 

dân, vì nhân dân II, chính quyền địa 

phương. Pháp luật và hệ thống pháp luật 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực hiện 

pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội 

chủ nghĩa. 

SĐLPL:320.53209597/N452D 

SĐKCB: 003. 2092 

 

 

 

 

 

         Kiến thức bổ trợ. 

Trình bày những kiến thức cơ bản 

về Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

nền an ninh nhân dân vững mạnh trong 

tình hình mới, kết hợp phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, 

an ninh ở cơ sở, bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở trong 

tình hình mới, đấu tranh làm thất bại chiến 

lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ 

động ứng phó với các mối đe dọa an ninh 

truyền thống và phi truyền thống. Hội 

nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, quản lý trong các cơ quan của hệ 

thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công 

lập, trong các doanh nghiệp thuộc các 

thành phần kinh tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng 

lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...  

SĐLPL:320.53209597/N452D 

SĐKCB: 003. 2092 



 

Xây dựng Đảng. 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản 

về Học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng 

sản, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng, công tác đảng viên của 

tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tường 

của tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ 

của tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận 

của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm 

tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, 

công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức 

cơ sở đảng. 

SĐLPL: 335.4346/X126Đ 

SĐKCB:003.1900 

 

 

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng, 

Nhà nước Việt Nam. 

Trình bày những kiến thức cơ bản 

về Phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, Đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế 

tri thức, Xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam, Phát triển giáo dục và 

đào tạo, khoa học và công nghệ, Chính 

sách dân tộc, tôn giáo, Chính sách xã hội, 

an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội, 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa, Chiến lược an ninh quốc 

gia, Đường lối, chính sách đối ngoại, 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Bảo 

đảm quyền con người ở Việt Nam, Công 

tác thi đua, khen thưởng.   

SĐKPL: 324.2597075/D561L 

SĐKCB: 003.1934 



Nội dung cơ bản của Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

Trình bày Nguồn gốc, quá trình 

hình thành và phát triển của tư tưởng 

Hồ Chí Minh, Tư tường Hồ Chí Minh 

về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội, về nhân dân và đại đoàn 

kết toàn dân tộc, Nhà nước của dân, do 

dân, vì dân, xây dựng và chỉnh đốn 

Đảng, với sự nghiệp đổi mới ở Việt 

Nam. 

SĐKPL: 335.4346/N452D 

SĐKCB: 003.1983 

 

 

 

Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa      

Mác- LêNin. 

Giới thiệu những kiến thức cơ 

bản về Triết học Mác-Lênin trong đời 

sống xã hội, chủ nghĩa duy vật mácxít - 

thế giới quan khoa học, cho nhận thức 

và cải tạo hiện thực, hai nguyên lý của 

phép biện chứng duy vật, các cặp phạm 

trù của phép biện chứng duy vật, Những 

quy luật cơ bản của phép biện chứng 

duy vật. Quan điểm của triết học Mác-

Lênin về con người, ý thức xã hội. Nền 

sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị 

trong nền sản xuất hàng hóa. Quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội bỏ qua ché độ tư bản 

chủ nghĩa từ trình độ phát triển kinh tế 

lạc hậu, Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản 

của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ 

1917 đến 1991. Cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay. Đặc trưng của xã 

hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

SĐKPL: 335.4346/N452D 

SĐKCB: 003.2109 


