LỜI NÓI ĐẦU
Từ ngày 3-7/2/1930, Hội nghị Hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp Tại Cửu
Long (Hương Cảng – Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc;
Hội nghị thống nhất thành lập Đảng, thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Kể từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã trải qua 10 lần Đại hội đại biểu
Đảng toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử ghi nhận những
thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt
Nam. Những thắng lợi, thành tựu, và những bài học kinh nghiệm ấy đều bắt nguồn
từ việc Đảng ta vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Cách mạng
Việt Nam và được thể hiện trong các văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhằm giúp bạn
đọc ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta từ trước tới nay. Thư
viện Tỉnh Lâm Đồng chúng tôi biên soạn Thư mục Đảng Cộng sản Việt Nam
(Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI).
Thư mục gồm: Tư liệu được sưu tầm chọn lọc từ sách, báo và tạp chí hiện
đang lưu giữ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
Nội dung Thư mục gồm các phần sau:
Phần I. Sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phần II. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ Đại hội.
1.Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.
Phần III. Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986-nay).
1. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước.
2. Lâm Đồng trong thời kỳ đổi mới.
Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong
bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn Thư mục ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Đà Lạt, tháng 08 năm 2010
Thư viện Tỉnh Lâm Đồng

I- SỰ HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Nam Cộng sản Đảng (Đảng Cộng sản An Nam) // Văn kiện Đảng
Toàn tập.- H : Chính trị Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.333-381.
Giới thiệu Lời thông cáo giải thích, Điều lệ, Thư và Báo cáo của Đảng Cộng
sản An Nam.
VN.49147
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.-Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 1985.-126tr.; 19cm
Gồm các chuyên luận trình bày ý nghĩa lịch sử trọng đại của Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng
Mác-xít Lênin-nít chân chính có uy tính ngày càng lớn lao trong nước và trên thế
giới, Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
VN.13257
Biên niên các sự kiện lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam // Biên niên sử các
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.- H. : Từ điển Bách khoa ; 24cm.
T.1: .-2006.- Tr.13-40.
Năm 1911 từ bến Nhà Rồng Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước
cho đến năm 2006 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam.
324.259707060
B305N
Các văn kiện cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng.- H.: Sự thật,1983.33tr.; 19cm
Các văn kiện cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh
thảo rất “vắn tắt” nhưng bổ sung cho nhau và hợp thành một cương lĩnh ngắn
gọn, đúng đắn và hoàn chỉnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là các văn
kiện: 5 điểm lớn, Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng,
Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lời

kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị quan trọng này đã mở ra một bước
ngoặt mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
3KV
C101V
Cuộc đấu tranh để thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.
Cách mạng tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa(1925-1945) // Bốn mươi năm hoạt động của Đảng.- H.: Sự thật, 1970.Tr.9-27.
Việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, việc thành lập Đảng
của giai cấp công nhân Việt Nam; Cao trào cách mạng trong những năm 19301931 và cuộc vận động giải phóng dân tộc trong thời kỳ 1939-1945 và cách mạng
tháng Tám.
3KV1
B454M
DƯƠNG VĂN LƯỢNG. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền
(1930-1945) / Dương Văn Lượng // Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Quân đội nhân dân, 2010.-Tr.7-25.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi thành lập
đến nay gắn liền với các thời kỳ, các mốc son lịch sử dưới hình thức hỏi đáp gồm
một số sự kiện chính, những mốc lịch sử quan trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo
cách mạng Việt Nam.
324.25970709
H428Đ
Đảng cộng sản Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng) // Văn kiện
Đảng Toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.173-327.
Gồm Tuyên ngôn, Điều lệ, Thư, Lời kêu gọi, Nghị quyết của Đảng Cộng sản
Đông Dương khẳng định tính tất yếu về vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp
công nhân, khẳng định chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu vươn tới của nhân dân Việt
Nam; khẳng định con đường đấu tranh của nhân dân Việt Nan là đánh đổ đế quốc
và phong kiến thực hiện giải phóng dân tộc và đem lại ruộng đất cho nông dân,
tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.
VN.49147

Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945) // Giáo trình
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- Tr.17-89.
Cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX; quá trình tìm tòi
con đường cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và
chuẩn bị thành lập Đảng; Đảng lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945).
VN.48811
ĐINH XUÂN LÝ. Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XX và
tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam / Đinh Xuân Lý // Quá trình vận
động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.Tr.7-55.
Trình bày vài nét về hoàn cảnh quốc tế, hoàn cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XI,
đầu thế kỷ XX và các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ
XX.
324.259071
QU-100T
ĐINH XUÂN LÝ. Nguyễn Ái Quốc với quá trình vận động thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam/Đinh Xuân Lý // Quá trình vận động thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- Tr.74-107.
Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản
và phong trào yêu nước có khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
324.259071
QU-100T
ĐINH XUÂN LÝ. Quốc tế Cộng sản với quá trình vận động thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý // Nghiên cứu lịch sử.- 2000.- Số 8.Tr.3-11.
Sự ra đời và quá trình hoạt động của Quốc tế Cộng sản qua các kỳ đại hội,
có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới . Đối với cách mạng
Việt Nam, sự kiện đầu tiên phản ánh vai trò của Quốc tế Cộng sản là việc vào năm
1920, Nguyễn Ái Quốc (sau 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước) đã tìm thấy con
đường cứu nước đúng đắn . Với tư cách là thành viên của Quốc tế Cộng sản
Nguyễn Ái Quốc có điều kiện thuận lợi để hoạt động cách mạng và trên nền tảng
tư tưởng chính trị của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã vạch đường lối cách

mạng Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc tiến tới thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nghiên cứu lịch sử số 8/2009
ĐINH XUÂN LÝ. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân
Lý // Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia, 2008.-Tr.118-183.
Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam; Hội nghị thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam; cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản và ý nghĩa của việc ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam.
324.259071
QU-100T
Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn // Văn kiện Đảng Toàn tập.-H.: Chính
trị Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.401-403.
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn kêu gọi đảng viên Tân Việt Cách
mệnh...thợ thuyền, dân cày, binh lính, học sinh, phụ nữ, thanh niên và tất cả lao
khổ Đông Dương, bất cứ người nào thừa nhận chương trình, điều lệ của Đệ tam
Quốc tế và của Liên đoàn hãy gia nhập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và kể từ
nay trở đi Tân việt Cách mệnh Đảng không còn một đoàn thể chân chính nên sự
hiệu triệu của những người dẫn đầu tổ chức này coi như vô giá trị không đáng tin,
đừng nghe lời họ mà đi lầm đường.
VN.49147
ĐỨC VƯỢNG. Hành trình cứu nước của Bác Hồ / Đức Vượng.- H.: Sự
thật, 1990.-157tr.; 19cm
Cuộc hành trình tìm đường cứu nước qua năm châu bốn biển của Nguyễn
Tất Thành, kể từ ngày 5-6-1911 rời cảng Nhà Rồng đi sang Pháp, đến ngày 29-121920, tự tay bỏ lá phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba (Quốc tế cộng sản) và
bằng hành động này đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản
Pháp, đồng thời cũng trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
VN.16685

HOÀNG TRANG. Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cứu
nước, giải phóng dân tộc / Hoàng Trang // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2009.- Số 4.Tr.15-20.
Trước cuộc khủng hoảng con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam đầu thế
kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba khắp thế giới để học hỏi, tìm tòi một con đường
cứu nước mới Hồ Chí Minh khảo cứu cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của
nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và các cuộc cách mạng trên thế
giới; Hồ Chí Minh hướng cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường
cách mạng vô sản và Hồ Chí Minh xác định đúng đắn những nội dung cơ bản của
cách mạng Việt Nam.
Tạp chí Lịch sử Đảng số4/2009
Hỏi đáp về thời thanh niên của Bác Hồ / Nguyễn Hương Mai b.s..- H.:
Thanh niên, 2008.-150tr.; 21cm
Một thời tuổi trẻ vô cùng sôi nổi, oanh liệt với nhiều kỳ tích trong cuộc hành
trình tìm đường cứu nước vĩ đại . Người đã đi qua châu lục và đại dương, đã
chứng kiến nhiều dân tộc, nhiều màu da sinh sống và đấu tranh. Tất cả chỉ nhằm
thực hiện lý tưởng cao đẹp vì nước vì dân . Các vấn đề được trình bày dưới dạng
hỏi đáp.
3KV1
G434P
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử.- H. : Chính trị Quốc gia ; 21cm.
T.2: 1890-1929.-2006.-456tr.
Cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ từ thời
niên thiếu, thời kỳ Nguyễn Tất thành đi tìm đường cứu nước, thời kỳ Nguyễn Ái
Quốc hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, thời kỳ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị
thành lập Đảng trình bày dưới hình thức biên niên.
959.7092
H450C
Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam // Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển
Bách khoa ; 24cm.
T.1: .-2006.- Tr.41-111.

Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản và
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung và kết qủa của Đại hội, ý nghĩa lịch
sử của Đại hội và các văn kiện Đảng.
324.259707060
B305N
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (Việt Nam Thanh niên Cách mạng
Đồng chí Hội) // Văn kiện Đảng Toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.14-136.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập
vào năm 1925, là tổ chức yêu nước và cách mạng đầu tiên ở nước ta chủ trương
trước làm cách mạng giải phóng dân tộc, sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Gồm những văn kiện của Hội có giá trị quan trọng góp phần truyền bá chủ nghĩa
Mác-Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho việc thành lập một Đảng
Mác-Lênin ở nước ta.
VN.49147
HỒNG QUẢNG. Luận cương chính trị năm 1930 ngọn cờ độc lập dân
tộc và Chủ nghĩa Xã hội / Hồng Quảng.- H.: Sự thật, 1982.-125tr.; 19cm
Luận cương chính trị năm 1930 là một văn kiện cơ bản của Đảng ta, do
đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, khởi thảo và được thông qua
tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10-1930.

3KV3
L502C
LÊ MẬU HÃN. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam / Lê Mậu Hãn // Các Cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- Tr.79-122.
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay như Chính
cương vắn tắt của Đảng; sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của
Đảng; Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương; Chính cương Đảng
Lao động Việt Nam và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ
nghĩa xã hội.
324.259707
C101C

LÊ MẬU HÃN. Cương lĩnh của Đảng, ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta đi
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác / Lê Mậu Hãn // Các Cương lĩnh cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.-Tr.15-58.
Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng như Chính cương
vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng (1-1930); Dự án Luận
cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương(10-1930); Chính cương của
Đảng Lao động Việt Nam(2-1951) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội(6-1991).
324.2597071
C101C
LÊ MẬU HÃN. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu
Hãn // Đảng Cộng sản Việt Nam các Đại hội và hội nghị Trung ương.- H.:
Chính trị Quốc gia, 1995.-Tr.7-24.
Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1932, hội nghị thống nhất Đảng đã họp tại Cửu
Long, gần Hương Cảng (Trung Quốc ) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Hội
nghị đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng để lập ra một Đảng duy
nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược
vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và các Điều lệ vắn tắt của
Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... do Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo.
3KV(060)
Đ106C
LÊ VĂN TÍCH. Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản / Lê Văn Tích //
Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2009.- Số 1.-Tr.19-27.
Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu được nhiêù bài học về lý luận và thực tiễn quý
báu của giai cấp vô sản quốc tế . Thông qua mối quan hệ này, Nguyễn Ái Quốc đã
chủ động thiết lập và chắp nối mối quan hệ của phong trào cách mạng Việt Nam
với Quốc tế Cộng sản . Đó là cơ sở quan trọng dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam năm 1930 . Những hoạt động và đóng góp của Nguyễn Ái Quốc tại
Quốc tế Cộng sản về cách mạng giải phóng thuộc địa (1923-1924) Người thực
hiện thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Đông Dương theo
đường lối của Quốc tế Cộng sản và ảnh hưởng của đường lối ‘’tả huynh’’ trong
phong trào cộng sản quốc tế và những năm tháng gian truân của Nguyễn Ái Quốc
tại Quốc tế Cộng sản (1934-1938).
Tạp Chí Cộng sản số 1/2009.

Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia ;
21cm.
T.2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945).-2008.-1115tr.
Gồm các sự kiện phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng
sản Đông Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đó là quá trình
Đảng ta từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải
phóng dân tộc, từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng phác họa những nét cơ bản về
đường lối cách mạng Việt Nam cho đến thành lập nước Việt Nan Dân chủ Cộng
hòa.
324.25970751
L302S
Một số tác phẩm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc // Văn kiện Đảng Toàn
tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.1-13.
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại phiên họp thứ 22 Đại hội lần
thứ V Quốc tế Cộng sản, ngày 1-7-1924; Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản
vấn đề Đông Dương và Đường Cách mệnh.
VN.49147
NGUYỄN BÁ LINH. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội / Nguyễn Bá Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 1997.127tr.; 19cm
Khẳng định giá trị đúng đắn của Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược
vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lời kêu gọi
nhân dịp thành lập Đảng Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, do lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo đã được Hội nghị thành lập Đảng
thông qua.
3KV
C561L
NGUYỄN THÚY ĐỨC. Nguyễn Ái Quốc với phong trào yêu nước của
việt kiều tại Pháp (1917-1923) / Nguyễn Thúy Đức // Tạp chí Lịch sử Đảng.2009.-Số 4.-Tr.21-26.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào yêu nước của Việt kiều tại
Pháp những năm 1917-1923 . Đây là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị hành trang
để bước vào giai đoạn tiếp theo trong hành trình dẫn dắt dân tộc đi đến thắng lợi.
Tạp chí Lịch sử Đảng số 4/2009
NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Nguyễn Ái Quốc trong cuộc đấu tranh
chống chủ nghĩa thực dân (1919-1941) / Nguyễn Trọng Phúc // Tạp chí Lịch sử
Đảng.- 2009.-Số 5.-Tr.9-15.
Ba mươi năm hoạt động quốc tế chống chủ nghĩa thực dân (1911-1941) vô
cùng sôi nổi, phong phú độc đáo, sáng tạo đầy bản lĩnh đã đưa Nguyễn Ái Quốc
trở thành một trong những lãnh tụ hàng đầu của phong trào đấu tranh giải phóng
các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Nguyễn Ái Quốc là chiến sĩ tiên phong, đã
lãnh đạo dân tộc mình ngoan cường chống chủ nghĩa thực dân, Người thật sự
xứng đáng được thế giới suy tôn là Anh hùng giải phóng dân tộc.
Tạp chí Lịch sử Đảng số5/2009
NGUYỄN VĂN KHÁNH. Nguyễn Ái Quốc với tổ chức hội những người
Việt Nam yêu nước tại Pháp (1917-1923) / Nguyễn Văn Khánh // Tạp chí Lịch
sử Đảng .-2009.-Số 7.-Tr.38-43.
Việc thành lập và tên gọi của tổ chức Hội những người Việt Nam yêu nước
của Pháp gắn liền với những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ
năm 1917 đến năm 1923.
Tạp chí Lịch sử Đảng số7/2009
Những văn kiện liên quan đến Đảng Cộng sản Đông Dương (Đông
Dương Cộng sản Đảng) // Văn kiện Đảng Toàn tập.- H. : Chính trị Quốc gia ;
24cm.
T.1: .-2005.- Tr.461-549.
Những nhiệm vụ trước mắt của những người cộng sản Đông Dương, ngày
23-11-1929, những bức thư gửi các đông chí vàThư của anh em cộng sản ở Tàu
gửi cho các đồng chí cộng sản ở Bắc.
VN.49147

PHẠM GIA ĐỨC. Chủ Tịch Hồ Chí Minh Người sáng lập Đảng Cộng
sản Việt Nam/Phạm Gia Đức // Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử.H.: Quân đội nhân dân, 2001.- Tr.7-10
Giới thiệu các sự kiện của Chủ tịch Hồ Chí Min: từ tháng 6-1911 Người ra
tìm đường cứu nước đến năm 1960 tại Đại hội Đảng lần thứ III, Người được bầu
lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
3KV1
Đ106C
PHẠM GIA ĐỨC. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bước ngoặt vĩ
đại của cách mạng Việt Nam / Phạm Gia Đức // Đảng Cộng sản Việt Nam 10
mốc son lịch sử.- H.: Quân đội nhân dân, 2001.-Tr.11-19.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt
Nam. Từ đây Đảng ta bước lên vũ đài chính trị, gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, phấn đấu vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Kể từ đó, dân tộc
ta có Đảng lãnh đạo đã làm nên những chiến công rạng rỡ, viết tiếp những trang
sử vàng chói lọi.
3KV1
Đ106C
PHẠM THỊ LAI. Nguyễn Ái Quốc với việc thiết lập đường dây liên lạc
giữa Quốc tế Cộng sản với cách mạng Việt Nam / Phạm Thị Lai // Tạp chí
Lịch sử Đảng.- 2009.-Số 5.-Tr.21-26.
Từ năm 1923 đến năm 1927 là những năm tháng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
tích cực hoạt động xây dựng mối quan hệ gắn cách mạng Việt Nam với Quốc tế
Cộng sản và phong trào cách mạng thế giới. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản
ngày 21-9-1923, Nguyễn Ái Quốc đã nêu tóm tắt tình hình Đông Dương và đề ra
một chương trình hoạt động, trong đó chính thức đề nghị Quốc tế Cộng sản “xây
dựng dây liên lạc giữa Matxcova- Đông Dương- Pari” Chỉ ít năm sau đường dây
đó đã được thiết lập. Chính vì vậy mà tuyến thông tin liên lạc cách mạng Quốc tếViệt Nam được khai thông, cách mạng Việt Nam được hòa nhập với cách mạng thế
giới . Cũng từ đó Nguyễn Ái Quốc tạo được con đường trở về Tổ quốc sau những
năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước.
Tạp chí Lịch sử Đảng số 5/2009

PHẠM TUYÊN. Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt
Nam / Phạm Tuyên.- H.: Thông tin lý luận, 1985.- 129tr.; 19cm.
Nghiên cứu về sự ra đời của Đảng ta, việc vận dụng một cách sáng tạo học
thuyết về xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác -Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt
Nam, nghiên cứu về những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa
lớn về mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn.
VN.14220
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng // Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.H.: Chính trị Quốc gia, 2009.-Tr.17-45.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt
Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng
hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời
đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp
phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình,
độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
324.2597071
GI-108T
Tân Việt Cách mệnh Đảng // Văn kiện Đảng Toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia ; 24cm.
T.1: .-2005.- Tr.141-165.
Tân việt Cách mạng Đảng là một tổ chức yêu nước và cách mạng, tuyên bố
đi theo đường lối của “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” văn kiện gồm Đảng
chương và tờ thông đạt của Tổng bộ.
VN.49147
VĂN THỊ THANH MAI. Sự thật: Người là Hồ Chí Minh - Anh hùng
giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam / Văn Thị Thanh
Mai // Tuyên giáo.- 2009.-Số 10.-Tr.14-18.
Chỉ có một sự thật và sự thật đó chính là Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng
dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã cống hiến cả cuộc đời
mình cho độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân

tộc bị áp bức . Đúng như tiến sĩ M.At-mét, Giám đốc UNESCO khu vực châu ÁThái Bình Dương đã khẳng định Hồ Chí Minh là một trong “ít nhân vật trong lịch
sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ rãng Hồ Chí
Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải
phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã
mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không
khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.
Tuyên giáo số10/2009
VŨ NHƯ KHÔI. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh
giành chính quyền / Vũ Như Khôi // 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam dưới
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .- H.: Công an nhân dân, 2005.Tr.7-73.
Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng; Đảng
Cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam và Đảng
lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền.
3KV1
B112M
VŨ THỊ NHỊ. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian
tham gia Đảng xã hội Pháp (1919-1920) / Vũ Thị Nhị // Tạp chí Lịch sử Đảng.2009.-Số 5.-Tr.16-20.
Cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc từ nước Anh trở lại nước Pháp, sống và
làm việc tại Thủ đô Pari đến năm 1923. Khoảng đầu năm 1919, Người tham gia
Đảng Xã hội Pháp. Khi được hỏi vì sao vào Đảng, Nguyễn Ái Quốc trả lời : “ Chỉ
vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi
lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Vào Đảng
xã hội, Nguyễn Ái Quốc có dịp gần gũi và hoạt động với các nhà hoạt động chính
trị và văn hóa nổi tiếng của Pháp. Trong môi trường hoạt động ấy, Nguyễn Ái
Quốc đã từng bước chuyển biến nhận thức từ người yêu nước trở thành người
cộng sản.
Tạp chí Lịch sử Đảng số 5/2009

II. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC
KỲ ĐẠI HỘI
1. Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IV / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1977.213tr. ; 19cm.
Do Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình
bày về thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam; đường lối
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; phương hướng và nhiệm vụ của
kế hoạch 5 năm 1976-1980 phát triển cải tạo kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học
kỹ thuật; đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng và phát triển nền
văn hóa mới; tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò các đoàn
thể, làm tốt công tác quần chúng và nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng.
3KV(060)
B108C
Báo cáo của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
ngày 20-1-1994: Do đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười trình bày // Văn kiện Đảng
toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.181-232.
Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VII thành tựu và những mặt yếu kém
và những vấn đề mới nảy sinh; những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới như
thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại
hóa. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, xây dựng
đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, chăm lo các vấn đề văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tiếp
tục mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dụng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đổi mới và chỉnh đốn Đảng, củng cố mối
quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

VN.49166
Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII : Cải cách một bước nền hành chính nhà nước //
Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.79-118.
Yêu cầu bức bách phải cải cách nền hành chính nhà nước, thực trạng nền
hành chính nước ta; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ trước mắt về cải tạo
nền hành chính nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện.
VN.50293
Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII : Một số định hướng lớn về công tác tư tưởng- lý
luận trong tình hình hiện nay // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc
gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.160.
Tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng lý luận của Đảng và một số định
hướng lớn; tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng lý luận cần thực hiện tốt những
việc như các cấp ủy tổ chức sinh hoạt tư tưởng-lý luận quán triệt nghị quyết, nâng
cao chất lượng hiệu qủa công tác thông tin, báo chí, xuất bản và các hoạt động
văn hóa khác, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác lý luận và
đấu tranh chống các luận điệu thù địch.
VN.50293
Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII : Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc
gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.16-78.
Tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta thời gian qua và những yêu cầu
trước tình hình mới; những quan điểm cơ bản về Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, chủ trương nhiệm vụ trong thời gian tới và tổ chức thực hiện.
VN.50293

Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng //
Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.83-121.
Tình hình hiện nay và yêu cầu đổi mới chỉnh đốn Đảng; một số chủ trương
và giải pháp lớn xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức
tạo bước chuyển biến quan trọng về công tác cán bộ và đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng tổ chức chỉ đạo thực hiện.
VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Về phát triển kinh tế đối ngoại trong tình hình
mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.122-176.
Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới; những quan điểm cơ bản chỉ đạo
hoạt động kinh tế đối ngoại và phương hướng, chính sách và giải pháp lớn.
VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình//
Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.435-447.
Tình hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời
gian qua; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới các quan
điểm cơ bản, mục tiêu và các giải pháp.
VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Những vấn đề cấp bách về chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân trong tình hình hiện nay // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.418-434.
Tình hình công tác bảo vệ sức khỏe thành tựu, khuyết điểm, nhược điểm,
nguyên nhân; quan điểm cơ bản và mục tiêu và các chính sách và giải pháp lớn.

VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Tình hình văn hóa, văn nghệ hiện nay và nhiệm
vụ văn hóa, văn nghệ trong những năm trước mắt // Văn kiện Đảng toàn tập.H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.397-417.
Thực trạng văn hóa, văn nghệ; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những
biện pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng, đổi mới và phát triển sự nghiệp văn
hóa, văn nghệ trong những năm tới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản
lý của Nhà nước.
VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Về công tác thanh niên của Đảng // Văn kiện
Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.448-460.
Tình hình thanh niên và những vấn đề thanh niên trong giai đoạn mới; tình
hình công tác thanh niên Đảng với nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên, Nhà
nước với công tác thanh niên, các đoàn thể quần chúng và xã hội đối với công tác
thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tập hợp, giáo
dục thanh niên.
VN.50292
Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII Về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo
theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.:
Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.371-396.
Thực trạng công tác giáo dục và đào tạo hiện nay; tiếp tục đổi mới giáo dục
và đào tạo; đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước,
phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, gia đình đối với sự nghiệp giáo dục đào
tạo.
VN.50292

Báo cáo của Bộ Chính trị về một số vấn đề trong dự thảo báo cáo chính
trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII trình Đại hội lần thứ VIII
của Đảng // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.407-469.
Báo cáo một số vấn đề về đất nước sau 10 năm đổi mới, mục tiêu lâu dài và
đến năm 2000, định hướng phát triển các lĩnh vực của đời sống về đối nội và đối
ngoại, về kinh tế, khoa học- công nghệ, giáo dục và đào tạo, về văn hóa –xã hội, về
quốc phòng an ninh, về hệ thống chính trị, về Đảng do đồng chí Đào Duy Tùng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trình bày tại Hội
nghị Trung ương 9, ngày 6 -11-1995.
VN.50293
Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng của Ban Chấp hành
Trung ương (khóa VI) / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1991.- 31tr. ;
19cm.
Tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội VI đến nay,
phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới và những vấn đề lớn
về sửa đổi Điều lệ Đảng để Đại hội xem xét và quyết định.
3KV(060)
B108C
Các tư liệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về toàn quốc kháng
chiến/Vũ Như Khôi // Mở đầu toàn quốc kháng chiến .-H.: Quân đội nhân
dân, 2006.- Tr.331-589.
Gồm các văn kiện của Đảng về Toàn quốc kháng chiến như Hội nghị, chỉ
thị, công hàm, lời kêu gọi, nghị quyết... và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Toàn quốc
kháng chiến.
959.704
M460Đ
Chỉ thị của Ban Bí thư số 08-CT/TW, ngày 31-3-1992 Tăng cường sự
lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí,
xuất bản// Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.30-38.

Trong tình hình mới, công tác báo chí, xuất bản đặc biệt quan trọng. Các
cấp ủy đảng và lãnh đạo các đoàn thể, các đồng chí phụ trách các ngành, các cơ
quan chức năng cần căn cứ vào nội dung Chỉ thị này để kiểm điểm công tác lãnh
đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản, có những quyết định cụ thể kịp thời chấn
chỉnh, kiện toàn tổ chúc và hoạt động, tăng cường kỷ luật, trật tự và nâng cao chất
lượng hiệu qủa của hoạt động báo chí., xuất bản.
VN.50292
Chỉ thị của Ban Bí thư số 11-CT/TW, ngày 13-6-1992 Về đổi mới và
tăng cường công tác thông tin đối ngoại // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.:
Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.56-62.
Những nội dung chủ yếu của thông tin đối ngoại là đường lối, chính sách và
thành tựu đổi mới toàn diện của nước ta, những chủ trương quan trọng của ta
nhằm giải quyết một số vấn đề lớn hoặc đáng chú ý về kinh tế, chính trị, xã hội...
Đất nước, con người, lịch sử và nền văn hóa lâu đời, hết sức phong phú của các
dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cần gấp rút tổ chức lại lực
lượng của ta đồng thời tận dụng mọi khả năng và đa dạng hóa các phương thức
hợp tác quốc tế để tăng cường lực lượng và hiệu qủa của công tác thông tin đối
ngoại.
VN.50292
Chỉ thị của Ban Bí thư số 27-CT/TW, ngày 4-2-1988 Về chính sách xử lý
đối với đảng viên phạm sai lầm // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.26-31.
Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới hiện nay, cần
thực hiện tốt các chính sách xử lý đối với cán bộ, đảng viên phạm sai lầm như sau
: Hướng tập trung xem xét, xử lý, phương châm và nguyên tắc xử lý, nội dung và
hình thức xử lý, tổ chức thực hiện.
VN.49165
Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 29-9-1993 Về thực hiện Nghị
quyết Bộ Chính trị “Đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong
tình hình mới”// Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.48-51.

Nghị quyết Bộ Chính trị (số 04- NQ/TW) “Đổi mới và tăng cường công tác
vận động phụ nữ trong tình hình mới” có ý nghĩa rất quan trọng. Để Nghị quyết đi
vào cuộc sống các tổ chức đảng cần làm tốt những việc phổ biến Nghị quyyết, xây
dựng kế hoạch và chương trình thực hiện Nghị quyết và tổ chức thực hiện.
VN.49166
Chỉ thị của Ban Bí thư số 31-CT/TW, ngày 22-3-1988 Về thực hiện Nghị
quyết của Bộ Chính trị về văn hóa, văn nghệ// Văn kiện Đảng toàn tập.- H.:
Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.73-78.
Để thực hiện Nghị quyết nói trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành
làm tốt một số việc sau : Tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết trong các cấp
ủy Đảng, trong cán bộ lãnh đạo các ngành từ trung ương đến cơ sở, trong các cán
bộ, đảng viên đang trực tiếp làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật; giải quyết
tốt một số vấn đề về tổ chức và xây dựng chế độ, chính sách về văn hóa, văn nghệ.
VN.49165
Chỉ thị của Ban Bí thư số 37-CT/TW, ngày 17-5-1988 Về đại hội đảng
bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.197-201.
Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khác trực thuộc trung ương có trách nhiệm
lãnh đạo tốt Đại hội hai cấp nói trên theo tinh thần đổi mới của Đại hội VI của
Đảng với những nội dung sau: Đánh giá đúng tình hình và có chương trình hành
động thiết thực; bầu cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và Ban chấp hành đảng bộ
các cấp; chuẩn bị và tiến hành Đại hội thực sự dân chủ, thiết thực và tiết kiệm.
VN.49165
Chỉ thị của Ban Bí thư số 37-CT/TW, ngày 16-5-1994 Về một số vấn đề
công tác cán bộ nữ trong tình hình mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.363-368.
Sự nghiệp đổi mới đất nước đang tạo ra môi trường mới cho sự phát triển
tiềm năng của lao động nữ. Để làm tốt công tác cán bộ nữ trong tình hình mới,
Ban Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt một số việc tiếp tục nâng cao nhận
thức, quan điểm của Đảng về vấn đề cán bộ nữ, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các

cấp các ngành, xây dựng chính sách tạo điều kiện cho cán bộ nữ làm việc và
khuyến khích tài năng nữ phát triển và tổ chúc chỉ đạo thực hiện.
VN.49166
Chỉ thị của Ban Bí thư số 42-CT/TW, ngày 9-7-1988 Về việc tổ chức
thực hiện Nghi quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VI) // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.315-318.
Để thực hiện nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy đảng, các ngành cần
làm tốt những việc sau đây: Tổ chức việc quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy đảng,
các ngành sau khi nghiên cứu Nghị quyết, cần có chương trình hành động cụ thể
về tổ chức chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết.
VN.49165
Chỉ thị của Ban Bí thư số 54-CT/TW, ngày 26-3-1995 Chống lãng phí,
thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang,
đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.303-312.
Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo làm ngay một số
việc như trong việc xây dựng trụ sở cơ quan, trong việc trang bị phương tiện, điều
kiện làm việc của cơ quan và cán bộ, nhân viên, trong việc giải quyết nhà ở, trong
chi tiêu hành chính thường xuyên, trong việc tổ chức các đoàn đi công tác nước
ngoài và tổ chức thực hiện.
VN.50293
Chỉ thị của Ban Bí thư số 55-CT/TW, ngày 23-3-1995 triển khai thực
hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách và công tác vận động người
Việt Nam ở nước ngoài // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia;
22cm.
T.54: .-2007.-Tr.298-302.
Để triển khai thực hiện có kết qủa Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính
sách và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Bí thư yêu cầu các
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự Đảng, đảng đoàn tổ chức
quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 29-11-1993 của Bộ Chính trị đến các cấp
ủy cơ sở; căn cứ vào nhiệm vụ và chức năng của cơ quan, ban ngành của mình,
các cấp ủy cần đưa vào chương trình công tác những nội dung cần thiết về chính
sách và biện pháp lớn đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Ban Cán sự Đảng

Chính phủ căn cứ vào Nghị Quyết 08-NQ/TW đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các
cơ quan nhà nước có liên quan sớm ban hành các văn bản pháp quy để cụ thể hóa
các chính sách và biện pháp lớn về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
đã nêu trong nghị quyết.
VN.50293

Chỉ thị của Ban Bí thư số 57-CT/TW, ngày 8-8-1995 về hợp tác với nước
ngoài về pháp luật, cải cách hành chính // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.358-364.
Để nâng cao hiệu qủa hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách
hành chính, Ban Bí thư yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn các cơ quan chức
năng và đoàn thể có quan hệ hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực này cần thực
hiện tốt các chủ trương, biện pháp trong công tác xây dựng pháp luật và cải cách
hành chính vừa hệ trọng, vừa phức tạp, vừa đòi hỏi kiến thức nghiệp vụ pháp lý,
vừa phải thấm nhuần sâu sắc bản chất của chế độ ta; coi trọng tổng kết thực tiễn
Việt Nam, kế thừa và phát huy những tinh hoa gía trị của ông cha ta về pháp luật,
chọn lọc những kinh nghiệm tốt của các nước để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam,
tránh sao chép rập khuôn và các cơ quan có quan hệ hợp tác quốc tế chịu trách
nhiệm lựa chọn nội dung, đối tác và hình thức hợp tác.
VN.50293
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (1935) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.1:.-2006.-Tr.119-219.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các nghị quyết, điều lệ Đảng Cộng sản
Đông Dương, Tuyên ngôn của đại biểu Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản
Đông Dương trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ nhất.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (1951) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.1:.-2006.-Tr.223-552.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn

văn, báo cáo, nghị quyết, Chính cương, điều lệ Đảng Lao động Việt Nam, Tuyên
ngôn của Đảng Lao động Việt Nam trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng
lần thứ hai.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.1:.-2006.-Tr.563-866.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, điều lệ Đảng,
nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) nghị
quyết, lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động
Việt Nam trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ ba.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.1:.-2006.-Tr.869-1241.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, phương hướng
nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976-1980, điều lệ Đảng Cộng
sản Việt Nam và các nghị quyết, trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần
thứ tư.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1976) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.7-255.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, phương hướng
nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong năm năm (1981-1985) và
những năm 80, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết , trình tại Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ năm.

324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.257-452.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, phương hướng,
mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 1986- 1990, điều lệ Đảng
Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết, trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của
Đảng lần thứ sáu.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.455-634.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, chiến lược ổn
định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, báo cáo và các nghị quyết, trình tại Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ bảy.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) // Biên niên sử các Đại hội Đảng
Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.635-750.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, phương hướng
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996- 2000 và các nghị quyết ,
trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ tám.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.753-930.

Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, phương hướng
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001- 2010, chiến lược phát
triển kinh tế xã hội 2001-2010, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam2000 và nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam, trình tại
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ chín.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) // Biên niên sử các Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Từ điển Bách khoa ; 19cm.
T.2:.-2006.-Tr.935-1119.
Bối cảnh lịch sử diễn ra Đại hội; nội dung và kết qủa của Đại hội; ý nghĩa
lịch sử của Đại hội và văn kiện Đảng gồm các diễn văn, báo cáo, bản trình bày
của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại
hội X của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng
sản Việt Nam, trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ mười.
324.259707060
B305N
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (Từ ngày 11 đến 19-2-1951):Đảng
lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc //Đảng Cộng sản Việt Nam
10 mốc son lịch sử .- H : Quân đội nhân dân, 2001.- Tr.39-48.
Ngay sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Nhà nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa ra đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng ta đứng
trước những thử thách cực kỳ hiểm nghèo. Trước tình hình “nghìn cân treo sợi
tóc”. Trung ương Đảng đã quyết định tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ II của
Đảng . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại xã Quang Vinh,
huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức,
53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766 nghìn Đảng viên. Dự Đại hội còn có Đảng
Cộng sản Trung Quốc và đại biểu Đảng Cộng sản Thái Lan. Nội dung của các văn
kiện được thảo luận và thông qua tại Đại hội. Đại hội quyết định đưa Đảng ra
hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đồng Chí Hồ Chí minh
được bầu làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh được bầu Tổng bí thư của
Đảng.
3KV1
Đ106C

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (Từ ngày 5 đến 10-9-1960) : Xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam // Đảng
Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử .-H.: Quân đội nhân dân, 2001.-Tr.4957.
Lần đầu tiên, tại Hà Nội,từ ngày 5 đến 10-9-1960, Đảng ta tổ chức Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ III. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại
biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 500 nghìn đảng viên. Trong lời khai mạc Chủ tịch
Hồ Chí Minh chỉ rõ :” Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội miền
Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội thông qua Điều lệ sửa
đổi của Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 47 đồng chí chính thức, 31
đồng chí ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Ban
Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (Từ ngày 14 đến 20-12-1976) :
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa đất nước đi lên chủ
nghĩa xã hội // Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử .- H.: Quân đội
nhân dân, 2001.-Tr.58-63.
Hơn 16 năm, kể từ Đại hội III đến Đại hội IV của Đảng, nhân dân ta đã
vượt qua những khó khăn, thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 14 đến 20-12-1976. 1008 đại
biểu thay mặt hơn 1,5 triệu Đảng viên trong cả nước. Đại hội quyết định trở lại tên
ban đầu của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Trung ương
gồm 101 Ủy viên chính thức và 32 Ủy viên dự khuyết. Đồng Chí Lê Duẫn được bầu
lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng là
đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (Từ ngày 27 đến 31-3-1982) :
Giải quyết những vấn đề gay gắt, nóng bỏng của đất nước // Đảng Cộng sản
Việt Nam 10 mốc son lịch sử .- H.: Quân đội nhân dân, 2001.-Tr.64-68.
Thời gian từ Đại hội IV đến Đại hội V của Đảng là giai đoạn cả nước bước
vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực trạng của đất
nước đòi hỏi Đảng phải kiểm điểm lại đường lối, chủ trương, đánh giá khách quan

thành tựu và khuyết điểm, vạch rõ nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp lớn để khai thác
tiềm năng của đất nước, giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách về xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, về sản xuất và đời sống... Trong bối cảnh đó, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Hà Nội.
Dự Đại hội có 1033 đại biểu thay mặt hơn 1,7 triệu đảng viên trong cả nước. Đồng
chí Lê Duẫn được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VI của Đảng là Đại hội hoạch định đường lối đổi mới, khởi xướng công cuộc
đổi mới tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (Từ ngày 15 đến 18-12-1986) :
Đổi mới toàn diện đất nước vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội // Đảng Cộng sản
Việt Nam 10 mốc son lịch sử .- H.: Quân đội nhân dân, 2001.-Tr.69-80.
Thực hiện Nghị quyết của đại hội lần thứ IV, lần thứ V và các nghị quyết của
Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian của các nhiệm kỳ đại hhội đó, nhân
dân ta đã phấn đấu vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn và đạt nhiều thành tựu quan
trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI của Đảng đã họp từ
ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà nội. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt gần 1,9
triệu đảng viên trong toàn Đảng và 35 đoàn đại biểu quốc tế. Đồng chí Nguyễn
Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VI của Đảng là Đại hội hoạch định đường lối đổi mới, khởi xướng công cuộc đổi
mới tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy (Từ ngày 24 đến 27-6-1991) :
Khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam // Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử .H.: Quân đội nhân dân, 2001.-Tr.81-90.
Gần 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đề ra từ Đại hội VI, tuy
đất nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng, nhưng Đảng Nhà
nước, nhân dân lại đứng trước nhiều khó khăn thử thách, thử thách mới. Trong bối
cảnh đó, Trung ương quyết định tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.
Đại hội họp từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Hà Nội. Về dự Đại hội có 1176 đại biểu
đại diện cho hơn hai triệu đảng viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của
Đảng là đại hội tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước tiến theo con đường

xã hội chủ nghĩa là “đại hội của trí tuệ- đổi mới, dân chủ, kỷ cương-đoàn kết”.
Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng .
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (Từ ngày 28-6 đến 1-7-1996) :
Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước // Đảng
Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử .- H.: Quân đội nhân dân, 2001.- Tr.91100.
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI và Nghị
quyết Đại hội VIII đề ra, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa rất quan trọng. Trước bối cảnh đó, để tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội VII, tổng kết 10 năm đổi mới, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời kỳ
mới, Trung ương Đảng quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.
Đại hội họp tại Hà Nội từ ngày 28-6 đến 1-7-1996. Dự Đại hội có 1198 đại biểu và
gần 40 đoàn đại biểu quốc tế. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
đã bầu đồng chí Đỗ Mười làm Tổng Bí thư. Đại hội VIII của Đảng đánh dấu bước
ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước
khi chuẩn bị bước sang thế kỷ 21.
3KV1
Đ106C
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (Từ ngày 19-6 đến 22-4-2001) :
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa // Đảng
Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử .-H.: Quân đội nhân dân, 2001.Tr.101-113.
Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng được tiến hành từ ngày 19 đến 22-42001 tại Hà Nội. Tham gia Đại hội có 1168 đại biểu được bầu từ 72 đảng bộ địa
phương và các đảng bộ trực thuộc Trung ương, thay mặt gần 2 triệu rưỡi đảng
viên trong cả nước. Đại hội đã bầu 150 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương
và 15 đồng chí vào Bộ Chính trị, 9 đồng chí vào Ban Bí thư. Đồng chí Nông Đức
Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Đại hội đại
biểu lần thứ IX của Đảng là Đại hội mở đường cho đất nước tiến vào thế kỷ mới,
thiên niên kỷ mới một thời điểm lịch sử có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến
trình đi lên của dân tộc Việt Nam.

3KV1
Đ106C
Đại hội Đảng lần thứ V- Mấy vấn đề lý luận.- H.: Khoa học xã hội,
1984.- 239tr. ; 19cm.
Trình bày một số vấn đề lý luận đã được đặt ra tại Đại hội lần thứ V của
Đảng như vấn đề phân kỳ thời kỳ quá độ; mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất; công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường trước
mắt; chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường ở
nước ta hiện nay...
3KV(060)
Đ103H
Đại hội lần thứ VI của Đảng và nhiệm vụ xây dựng lực lượng quốc
phòng bảo vệ Tổ quốc.- H.: Quân đội nhân dân , 1987.- 53tr. ; 19cm.
Gồm một số nội dung văn kiện trong các văn kiện Đại hội IV, V, VI của
Đảng, các bài nói của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và quân đội về xây dựng
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
3KV(060)
Đ103H
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội.- H.: Sự thật, 1986.- 97tr. ;
19cm.
Bối cảnh, thời gian, địa điểm, con số các đại biểu và những văn kiện quan
trọng của mỗi kỳ Đại hội từ Hội nghị thành lập Đảng cho đến Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ V của Đảng cũng như tinh thần cơ bản của các văn kiện.
3KV1
Đ106C
Giới thiệu tóm tắt Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng.- H: Sách giáo
khoa Mác Lênin , 1982.- 79tr. ; 19cm.
Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các văn kiện của Đại hội lần
thứ V của Đảng về kinh tế, văn hóa xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm
80; tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào cách mạng của
quần chúng và chính sách đối ngoại của Đảng ta .

3KV
GI-462T
LÊ MẬU HÃN. Đảng Cộng sản Việt Nam các Đại hội và Hội nghị
Trung ương / Lê Mậu Hãn ch.b. .- H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- 174tr. ;
19cm.
Ghi lại những tư liệu chủ yếu phản ánh hoạt động của Đảng từ Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ I đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.
3KV(060)
Đ106C
LÊ HUY BẢO. Điều lệ Đảng từ Đại hội đến Đại hội : Lý luận và thực
tiễn/Lê Huy Bảo .- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 418tr. ; 21cm.
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn mà Đảng ta đã vận dụng sáng
tạo và phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưỏng Hồ
Chí Minh về xây dựng Đảng đã được đề cập trong các điều lệ Đảng và các văn
kiện quan trọng của Đảng. Điều lệ Đảng là văn kiện cơ bản chỉ đạo toàn bộ công
tác xây dựng Đảng..
3KV
Đ309L
Một số văn kiện chủ yếu của Đảng về công tác xây dựng Đảng / Đảng
Cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1982.- 461tr. ; 20cm.
Gồm những nghị quyết lớn nêu bật đường lối quan điểm của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, tổng kết những kinh nghiệm về vận dụng
đường lối, phương châm xây dựng Đảng và nêu rõ phương hướng phấn đấu vươn
lên của các tổ chức Đảng cũng như của cán bộ, đảng viên. Ngoài những Nghị
quyết chung ra còn có những Chỉ thị, Thông tri hướng dẫn cụ thể về từng mặt công
tác Đảng.
3KV3
M458S
Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước.- H.: Sự thật.- 19cm.
T.1:1954-1965.-1985.-242tr.
Gồm các bài diễn văn, báo cáo, bài nói chuyện, lời kêu gọi, Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những Nghị quyết về chống Mỹ, cứu nước của các hội

nghị Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Bộ Chính trị trong khoảng thời gian
từ năm 1954-1965.
VN.13474
Một số văn kiện của Đảng về công tác giáo dục lý luận và chính trị.- H.:
Sách giáo khoa Mác Lênin, 1978.- 389tr. ; 20cm.
Gồm những văn kiện mới của Đảng lần thứ IV tới nay, các văn bản của
Trung ương quy định về chế độ, chính sách, tổ chức bộ máy và lề lối làm việc cho
công tác tuyên huấn và trường Đảng.
3KV4
M458S
Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng.- H.: Sách giáo khoa
Mác Lênin, 1985.- 363tr. ; 20cm.
Một số văn kiện Đảng về công tác tư tưởng; một số bài nói và bài viết của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và của đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn về công tác tư tưởng
và một số văn bản của Trung ương quy định về chế độ, chính sách, tổ chức bộ máy
và lề lối làm việc đối với ngành tuyên huấn.
3KV1
M458S
Một số văn kiện của Trung ương Đảng về phát triển công nghiệp.- H.:
Sự thật, 1980.- 232tr. ; 20cm.
Gồm những văn kiện cơ bản Thông tri, Chỉ thị, Nghị quyết... của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về phát triển công nghiệp từ năm 1958 đến Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Những văn kiện về phát triển công nghiệp
bao gồm cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và hải
sản.
3KV:338.0
M458S
Một số văn kiện về chính sách dân tộc miền núi của Đảng và Nhà nước.H.: Sự thật , 1992.- 231tr. ; 19cm.

Gồm một số văn kiện hiện hành của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... từ năm 1980 đến nay.
VN.16801
Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 05-NQ/TW, ngày
20-6-1988 Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.261-290.
Tình hình Đảng và phương hướng mục tiêu công tác xây dựng Đảng; một số
nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đảng đổi mới và tăng cường công tác tư
tưởng của Đảng, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng
yêu cầu của công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở Đảng.
VN.49165
Nghị quyết của Bộ Chính trị Ngày 19-4-1954 Về tiếp tục thấu triệt
phương châm đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành toàn
thắng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.15: .-2001.-Tr.87-89.
Toàn thể cán bộ và đảng viên ở các đơn vị và cơ quan, ở Mặt trận Điện Biên
Phủ phải nhận rõ vinh dự và trách nhiệm nặng nề trong chiến dịch lịch sử này,
đồng thời làm cho toàn thể chiến sĩ thấu triệt quyết tâm của Trung ương, tích cực
phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng và chịu đựng gian khổ, giành toàn thắng
cho Chiến dịch.
VN.50280
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 01-NQ/TW, ngày 28-3-1992 về công tác
lý luận trong giai đoạn hiện nay đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ
nữ trong tình hình mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia;
22cm.
T.53: .-2007.-Tr.18-29.
Tình hình công tác lý luận kể từ sau Đại hội VI; nhiệm vụ, phương hướng và
các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận trong thời gian tới và tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận.

VN.50292
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 02-NQ/TW, ngày 10-9-1992 về chế độ
Đảng phí // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.264-266.
Chấp hành Điều lệ đảng phí, để phù hợp với tình hình đổi mới và phát triển
kinh tế xã hội của đất nước và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, phù hợp với tình
hình thu nhập của Đảng viên trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Bộ Chính trị
ra Nghị quyết về chế độ Đảng phí như nguyên tắc, mức đóng đảng phí của Đảng
viên, quản lý và sử dụng tiền Đảng phí, tổ chức và thực hiện.
VN.50292
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 04-NQ/TW, ngày 12-7-1993 về đổi mới
và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới // Văn kiện Đảng
toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.14-23.
Tình hình phụ nữ và công tác phụ nữ của Đảng; quan điểm và một số công
tác lớn như giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã
hội, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người phụ nữ; giáo dục bồi dưỡng phẩm
chất, nâng lực, nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ; xây dựng gia đình no ấm,
bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; đổi mới nội dung tổ chức và phương thức hoạt động
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tăng cường công tác phụ nữ của Đảng, Nhà
nước, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội.
VN.49166
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 07-NQ/TW, ngày 17-11-1993 về đại
đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất // Văn kiện Đảng
toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.72-79.
Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới và nhiệm vụ của Mặt trận Dân tộc
thống nhất trong giai đoạn hiện nay là phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự
hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam tán thành công
cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất, chủ quyền quốc gia và
toàn vẹn lãnh thổ phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và củng cố, mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
VN.49166

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 08-NQ/TW, ngày 29-11-1993 về chính
sách và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài // Văn kiện Đảng toàn
tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.53: .-2007.-Tr.162-172.
Mấy nét tổng quát về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác
vận động trong thời gian qua; những quan điểm cần thấu suốt trong chính sách và
công tác vận động và các chính sách và biện pháp lớn.
VN.49166
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 10-NQ/TW, ngày 5-4-1988 Về đổi mới
quản lý kinh tế nông nghiệp // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc
gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.135.
Tình hình tổ chức sản xuất và quản lý nông nghiệp hiện nay; đổi mới quản lý
kinh tế nông nghiệp sắp xếp và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, củng cố và mở
rộng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế;
một số vấn đề quản lý Nhà nứớc trong nông nghiệp và vấn đề xây dựng nông thôn
mới xã hội chủ nghĩa và tăng cường tổ chức cơ sở Đảng và vai trò của các đoàn
thể quần chúng.
VN.49165
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 10-NQ/TW, ngày 17-3-1995 về tiếp tục
đổi mới để phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước // Văn kiện
Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.227-285.
Tình hình và nguyên nhân những năm vừa qua; tiếp tục đổi mới doanh
nghiệp nhà nước từ nay đến cuối thập kỷ này là xác định đúng phương hướng phát
triển sáp xếp hợp lý khu vực doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, tạo môi trường pháp lý và kinh tế thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước liên
tục phát triển, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp và tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong
các doanh nghiệp nhà nước.
VN.50293

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 11-NQ/TW, ngày 2-5-1988 Về các biện
pháp cấp bách chống lạm phát // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc
gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.162-179.
Tình hình lạm phát ở nước ta nguyên nhân trực tiếp của tình hình lạm phát
hiện nay; những biện pháp cấp bách chống lạm phát là tập trung sức giải quyết
vấn đề lương thực, nhất là ở miền Bắc, tăng cường quản lý vật tư, hàng hóa, ngoại
tệ, kim loại quý, đá quý và quản lý thị trường, tạm thời thực hiện chính sách hai
gía bán đối với những vật tư cơ bản và một số ít hàng tiêu dùng thiết yếu, về lương,
về tài chính, ngân sách, về tiền tệ tín dụng và thống nhất tư tưởng, hành động, đề
cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
VN.49165
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22-NQ/TW, ngày 27-11-1989 Về một số
chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế xã hội núi // Văn kiện Đảng toàn
tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.839-861.
Tình hình kinh tế xã hội miền núi, một số chủ trương, chính sách lớn phát
triển kinh tế xã hội miền núi xây dựng cơ cấu kinh tế của miền núi theo hướng phát
triển kinh tế hàng hóa, liên kết chặt chẽ với các tỉnh đồng bằng, ra sức phát huy
thế mạnh của từng vùng, thực hiện tốt chính sách kinh tế nhiều thành phần, điều
chỉnh quan hệ sản xuất và đổi mới quản lý, giải phóng triệt để năng lực sản xuất ở
miền núi và đổi mới các chính sách kinh tế xã hội đối với miền núi.
VN.49165
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 25-NQ/TW, ngày 19-2-1991 Về đổi mới
và tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên // Văn kiện
Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.50: .-2007.-Tr.532-548.
Tình hình thanh niên và công tác thanh niên; những quan điểm cơ bản về
công tác thanh niên; các công tác lớn như giải quyết việc làm, đào tạo bồi dưỡng,
tổ chức phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, xây dựng Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng việc tập hợp đoàn kết thanh niên
và tăng cường công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội.
VN.51720

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 26-NQ/TW, ngày 30-3-1991 Về khoa học
và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia; 22cm.
T.50: .-2007.-Tr.555-573.
Hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua, nhiệm vụ của khoa học và
công nghệ trong sự nghiệp đổi mới, những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát
triển khoa học và công nghệ và đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cải tiến
sự quản lý của Nhà nước đối với khoa học và công nghệ.
VN.51720
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 31-NQ/TW, ngày 24-2-1986 Về những
biện pháp cấp bách nhằm thực hiện đúng đắn Nghị quyết tám Ban Chấp hành
Trung ương // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.47: .-2006.-Tr.15-35.
Nhận định tình hình, những chủ trương và biện pháp cấp bách các cấp các
ngành phải tập trung sức làm tốt những việc sau nhiệm vụ cơ bản nhất vẫn là ra
sức sắp xếp lại và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, tăng cường và củng cố thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu
văn hóa, đẩy mạnh cải tạo thương nghiệp tư doanh, quản lý chặt chẽ thị trường gía
cả, đấu tranh bình ổn vật giá, bảo đảm lương thực cho công nhân, viên chức, lực
lượng vũ trang và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành.
VN.51719
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 252-NQ/TW, ngày 21-5-1976 Về kỳ họp
thứ nhất của Quốc hội chung cả nước // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia ; 22cm.
T.37: .-2004.-Tr.112-118.
Nội dung kỳ họp Quốc hội, thời gian họp Quốc hội chung của cả nước là 8
ngày, khai mạc ngày 24-6-1976, bế mạc 2-7-1976; những vấn đề cụ thể mà Quốc
hội cần quyết định Tên nước : Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ :
Cờ đỏ sao vàng, Quốc huy: Như Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có
sửa lại tên ghi trong Quốc ca : Tiến quân ca, Thủ đô : Hà Nội, Thành phố Sài Gòn
từ nay được chính thức gọi là Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa Quốc hội này là
khóa thứ mấy? Để thể hiện tính liên tục và kế thừa của cơ quan quyền lực cao nhất
của nước ta do Đảng ta lãnh đạo, đề nghị gọi khóa Quốc hội này là khóa thứ VI.
VN.51716

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao
động Việt Nam Về đổi tên Đảng ngày 20 tháng 12 năm 1976 // Văn kiện Đảng
toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.37: .-2004.-Tr.967.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam. Sau khi
xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi tên Đảng quyết
định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
VN.51716
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 Về chính sách dân số và kế
hoạch hóa gia đình // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.529-535.
Tình hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời
gian qua; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới các quan
điểm cơ bản, mục tiêu, các giải pháp.
VN.50292
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 Về công tác thanh niên trong
thời kỳ mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.536-542.
Tình hình thanh niên và công tác thanh niên; phương hướng lớn trong chính
sách thanh niên; Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân đối với công tác thanh
niên.
VN.50292
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 Về những vấn đề cấp bách của
sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân // Văn kiện Đảng toàn tập.H.: Chính trị Quốc gia ; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.521-520.
Tình hình công tác bảo vệ sức khỏe; những quan điểm cơ bản và những mục
tiêu và các chính sách và giải pháp lớn.
VN.50292

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 về tiếp tục đổi mới sự nghiệp
giáo dục và đào tạo // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.504-512.
Thực trạng giáo dục và đào tạo hiện nay; tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo
dục và đào tạo những quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, chính sách và biện
pháp lớn.
VN.50292
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 05-NQ/HNTW, ngày 10-6-1993 Tiếp tục đổi và phát triển kinh
tế xã hội nông thôn // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia ; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.695-717.
Thực trạng nông nghiệp nông thôn nước ta qua những năm đổi mới; mục
tiêu và quan điểm tiếp tục đổi mới và phát triển nông nghiệp nông thôn, phương
hướng và giải pháp cụ thể đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải tiến cơ cấu kinh
tế nông thôn, kiên trì và nhất quán thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều
thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện
chính sách giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân, đổi mới chính
sách vĩ mô của Nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu qủa hoạt động của hệ thống
chính trị.
VN.50292
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VII) số 08-NQ/HNTW, ngày 27-3-1990 Về đổi mới công tác quần
chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân // Văn kiện
Đảng Toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.81-95.
Tình hình và quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác quần chúng; đổi mói công
tác quần chúng của các đoàn thể, Nhà nước và của Đảng, đẩy mạnh phong trào
quần chúng hành động và cách thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.
VN.51720
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Lao động Việt Nam số 247-NQ/TW, ngày 29-9-1975 Về nhiệm vụ của cách

mạng Việt Nam trong giai đoạn mới // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị
Quốc gia; 22cm.
T.36: .-2004.-Tr.391-432.
Hoàn thành thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến
vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc, về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Nam những nhiệm vụ công tác
trước mắt và tăng cường sự lãnh đạo của Trung ương Đảng.
VN.51715
Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp
và nông thôn / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.- 28tr.
; 19cm.
Đánh giá tình hình 10 năm (1988-1998) của Đảng về phát triển nông
nghiệp, nông thôn; quan điểm và mục tiêu phát triển cũng như một số chủ trương,
chính sách lớn như chính sách về các thành phần kinh tế, đất đai, về khoa học và
công nghệ, chính sách đầu tư, tín dụng và thị trường và một số chính sách xã hội.
3KV
NGH300Q
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII số 03-NQ/HNTW, ngày 29-6-1992 về nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ an
ninh quốc gia, chống diễn biến hòa bình của địch // Văn kiện Đảng toàn tập.H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.221-248.
Tình hình và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước; nhiệm vụ quốc
phòng và những chủ trương biện pháp lớn; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia,
chống diễn biến hòa bình của địch và tổ chức thực hiện.
VN.50292
Những nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám /
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1983.- 201tr. ; 20cm.
Gồm ba Nghị quyết đó là Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng ngày 6,7,8
–Novembre 1939; Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 6,7,8,9 tháng 11
năm1940 và Hội nghị Trung ương lần thứ VIII Đảng Cộng sản Đông Dương (51941). Trong ba Nghị quyết , mỗi nghị quyết có một vị trí và ý nghĩa quyết định và
đều góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

3KV
NH556N
PHẠM GIA ĐỨC. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất (Từ ngày 27
đến 31-3-1935) : Củng cố phát triển lực lượng lãnh đạo toàn dân đấu tranh
giành chính quyền / Phạm Gia Đức // Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son
lịch sử .-H.: Quân đội nhân dân, 2001.- Tr.23-38.
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại một địa điểm ở phố Quan
Công, Ma Cao Trung Quốc do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì. Đại hội đánh giá việc
khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và phong trào đấu tranh của quần chúng.
Đại hội nêu ra ba nhiệm vụ chính đó là củng cố phát triển Đảng, thu phục đông
đảo quần chúng và Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng chống
chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương mới của Đảng
gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp
hành Trung ương đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh
Quốc tế Cộng sản. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng là một sự kiện lịch sử
quan trọng đánh dấu thắng lợi căn bản cuộc đấu tranh giữ gìn và khôi phục hệ
thống tổ chức của Đảng từ cơ sở đến Trung ương.
3KV1
Đ106C
Phát triển khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại
hóa đất nước : Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương khóa VII ngày 14-7-1994 // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.:
Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.487-504.
Thực trạng nền khoa học và công nghệ nước ta; mục tiêu và các chương
trình trọng yếu phát triển khoa học và công nghệ đến năn 2000 và tiếp theo; Huy
động nguồn vốn phát triển, tổ chức lại lực lượng, xây dựng các thể chế, tăng
cường năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.
VN.49166
Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình
mới : Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương khóa VII ngày 14-7-1994 // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính
trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.487-504.

Tình hình giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước;
phương hướng, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; một số
quan điểm cơ bản về xây dựng giai cấp công nhân và mục tiêu xây dựng giai cấp
công nhân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, công đoàn và các tổ chức chính
trị xã hội đối với việc xây dựng giai cấp công nhân.
VN.49166
Quy định của Ban Bí thư số 53-QĐ/TW ngày 17-5-1988 Về việc bầu cử
trong Đảng // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.49: .-2007.-Tr.202-208.
Những nguyên tắc, thủ tục bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng,
quyền ứng cử trong Đảng, quyền đề cử trong Đảng, quyền bầu cử trong Đảng, lập
danh sách bầu cử, phiếu bầu và điều kiện trúng cử về lãnh đạo và chỉ đạo bầu cử
trong Đảng.
VN.49165
Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
hành Trung ương Đảng khóa X.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 48tr. ; 19cm.
Giới thiệu nội dung cơ bản của hai nghị quyết về một số chủ trương, chính
sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên
của Tổ chức thương mại thế giới; Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
3KV
T103L
Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng :
Dành cho giảng viên và báo cáo viên / Ban tuyên huấn Trung ương.- H.: Sách
Giáo khoa Mác Lênin.- 19cm.
T.1:.-1982.-142tr
Chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đường lối
kinh tế của Đảng ta và một số vấn đề về đường lối chung của Đảng; tình hình thế
giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
3KV
T103L

Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng :
Dành cho giảng viên và báo cáo viên / Ban tuyên huấn Trung ương.- H.: Sách
Giáo khoa Mác Lênin.- 19cm.
T.2:.-1982.-182tr
Một số vấn đề về đường lối chung của Đảng; kiên quyết đánh bại cuộc chiến
tranh phá hoại nhiều mặt và mọi âm mưu xâm lược của bọn bành trứng bá quyền
Trung Quốc cấu kết với đế quốc Mỹ; đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn
xã hội chủ nghĩa và phương hướng chiến lược kinh tế xã hội những năm 60.
3KV
T103L
Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng :
Dành cho giảng viên và báo cáo viên / Ban tuyên huấn Trung ương.- H.: Sách
Giáo khoa Mác Lênin.- 19cm.
T.3:.-1983.-177tr
Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến của Đảng; đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng nền văn hóa
mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.
3KV
T103L
Tài liệu học tập văn kiện Đại hội VIII của Đảng : Dành cho Đảng viên
và cán bộ cơ sở.- H.: Chính trị Quốc gia, 1996.- 98tr. ; 19cm
Đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và 10 năm đổi mới;
thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chăm lo
phát triển nguồn lực con người và thực hiện công bằng xã hội; củng cố quốc
phòng, an ninh mở rộng quan hệ ngoại giao và tăng cường khối đoàn kết dân tộc,
phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3KV1.26
T103L
Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng :
Dùng cho cán bộ cơ sở và Đảng viên.- H.: Sách Giáo khoa Mác Lênin, 1977.158tr. ; 19cm

Gồm 8 bài học về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây
dựng nền kinh tế, đường lối đối ngoại ở nước ta và phương hướng nhiệm vụ kế
hoạch 5 năm 1976- 1980; tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa và nâng cao vai
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
3KV
T103L
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.:
Phổ thông, 1977.- 71tr. ; 19cm
Những vấn đề về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đường
lối phát triển kinh tế, đường lối xây dựng Đảng là những vấn đề lớn. Nghị quyết
của Đại hội là ngọn đèn pha soi đường cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
3KV
T310H
Tìm hiểu văn kiện Đại hội VIII của Đảng : Hỏi và đáp.- H.: Chính trị
quốc gia, 1996.- 85tr.. ; 19cm
Giới thiệu nội dung chính của văn kiện Đại hội VIII dưới dạng hỏi và đáp.
3KV1.26
T310H
Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản
Việt Nam .- H.: Sự thật,1977.- 243tr. ; 19cm
Gồm một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV
của Đảng.
3KV(060)
TH104L
Thông báo của Ban Bí thư số 77-TB/TW, ngày 19-6-1994 về thực hiện
Nghị quyết Trung ương bốn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo // Văn kiện
Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.384-390.
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn, công tác giáo dục
đào tạo đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Tuy đạt được một số kết quả đáng
khích lệ, nhưng so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự chuyển

biến của giáo dục đào tạo nhìn chung còn chậm nền giáo dục vẫn ở trong tình
trạng yếu kém và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương bốn về giáo dục đào tạo.
VN.49166
Thông báo Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa VI) số 310-TB/VPTW, ngày 21-6-1988 Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng // Văn kiện
Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.54: .-2007.-Tr.303-312.
Hội nghị Trung ương đã đề ra một số nhiệm vụ cấp bách của công tác xây
dựng Đảng là: Đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng, tăng cường công tác tổ
chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, về nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng.
VN.49165
Thông báo số 18-TB/TW, ngày 19-3-1992 Kết luận của Bộ Chính trị về
vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung
ương // Văn kiện Đảng toàn tập.- H: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.8-9.
Bộ Chính trị nhất trí với chủ trương của Hội đồng Bộ trưởng kết thúc việc
điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ
Chính trị chủ trương không đặt vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện
trong lúc này để các địa phương ổn định xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, rút
ra những ưu khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm trong việc ra quyết định
và chỉ đạo thực hiện của các cơ quan đảng và nhà nước các cấp.
VN.50292
Thông báo số 21-TB/TW, ngày 2-4-1992 Ý kiến của Bộ Chính trị về một
số vấn đề trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 // Văn kiện Đảng toàn tập.H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.43-46.
Ngày 31-3-1992, sau khi nghe báo cáo về những vấn đề còn có ý kiến khác
nhau trong quá trình thảo luận bản dự thảo IV sửa đổi Hiến pháp năm 1980 tại kỳ
họp lần thứ 11 Quốc hội Khóa VIII, Bộ Chính trị có ý kiến như sau : Về sự lãnh
đạo của Đảng (Điều 4), về hình thức bãi miễn (Điều 7), về Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam (Điều 9), về chế độ sở hữu (Điều 15), về quyền sử dụng đất (Điều 18), về tài
sản của cá nhân và Tổ chức (Điều 23), về một số quyền tự do dân chủ (Điều 67),
về Hội đồng dân tộc(Điều 93), về nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch nước (Điều 102,
103), về Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (Điều 110, 112), về Hội đồng nhân
dân (Điều 117), về Viện Kiểm sát nhân dân (Điều 139, 140).
VN.50292
Thông báo số 24-TB/TW, ngày 28-5-1992 Ý kiến của Ban Bí thư về đề
án đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn khoa học MácLênin // Văn kiện Đảng toàn tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 22cm.
T.52: .-2007.-Tr.53-55.
Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn khoa học MácLênin đang đòi hỏi bức thiết trong công tác giáo dục và đào tạo của nước ta. Sản
phẩm chủ yếu của đề án đổi mới lần này là xây dựng được bộ giáo trình chuẩn
quốc gia. Để bảo đảm chất lượng bộ giáo trình, cần gắn chặt việc nghiên cứu các
tác phẩm kinh điển Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với việc tiếp thu những
thành tựu khoa học của nhân loại, bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước và
của thời đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước ta trên con đường tiến
lên chủ nghĩa xã hội.
VN.50292
Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa văn nghệ :Từ Đại hội
VI đến Đại hội VII.- H.: Sự thật, 1993.- 66tr. ; 19cm
Gồm các văn kiện, nghị quyết , chỉ thị của Đảng về đường lối văn hóa, văn
nghệ của Đảng.
3KV
V115K
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.1:1924-1930.-2005.-655tr.
Giới thiệu các văn kiện thời kỳ hoạt động của các tổ chức tiền thân của
Đảng cộng sản Việt Nam, gồm một số tác phẩm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời chính đảng của giai cấp công
nhân Việt Nam; những chính cương, tuyên ngôn, điều lệ, thông đạt, tuyên đạt,
tuyên cáo, đảng chương, báo chí cách mạng, thư, truyền đơn...của các tổ chức.

VN.49147
Văn kiện Đảng Toàn tập/ Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc
gia .-22cm.
T.2:1930.-2005.-347tr.
Phản ảnh sự ra đời và hoạt và hoạt động của Đảng trong cao trào cách
mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại. Các văn kiện gồm ba chủ đề lớn:Về
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm tên gọi, cương lĩnh, đường lối
chiến lược, sách lược và Điều lệ của Đảng; Về tổ chức và phương hướng hoạt
động của các đoàn thể chính trị và Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng lãnh đạo;
Về sự lãnh đạo và chỉ đạo của đảng đối với cao trào công nông chống đế quốc,
phong kiến, tư sản đang diễn ra rộng khắp toàn quốc, nhất là ở Nghệ An và Hà
Tỉnh.
VN.49148
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.3:1931.-1999.-458tr.
Phản ảnh hoạt động của Đảng trong năm 1931. Văn kiện chính gồm các
Nghị quyết, Chỉ thị, Thông cáo, Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
của Thường vụ Trung ương, của các Xứ ủy và các văn bản chỉ đạo của đồng chí
Nguyễn Ái Quốc. Trong văn kiện chính có Nghị quyết quan trọng của Trung ương
toàn thể Hội nghị lần thứ hai (3-1931).
VN.49149
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.4:1932-1934.-2005.-540tr.
Gồm chủ yếu các văn kiện mới công bố lần đầu. Phần văn kiện chính bao
gồm chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chương trình
hành động, Cương lĩnh của của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn,
các nghị quyết của Ban Chỉ huy ở ngoài với các đại diện trong nước của Đảng
Cộng sản Đông Dương, Thông cáo của các Xứ ủy, các tác phẩm của các lãnh tụ
tiền bối Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và thư của Ban Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương gửi các Đảng Cộng sản Pháp, Tàu, Ấn Độ, Nhật, Xiêm.
VN.49150
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.

T.5:1935.-2005.-519tr.
Nhiều văn kiện được xuất bản lần đầu. Phần văn kiện chính bao gồm Nghị quyết
chính trị của Đại hội lần thứ nhất của Đảng, Tuyên ngôn của Đại hội, Nghị quyết
của Đại hội về hệ thống tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chỉ huy ở ngoài,
các nghị quyết của Đại hội về công tác dân vận, các nghị quyết của Đại hội về các
điều lệ của các đoàn thể quần chúng, các thư của Đại hội gửi Quốc tế Cộng sản
các Đảng Cộng sản Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan; Báo cáo của
Ban chỉ huy ở ngoài gửi Quốc tế Cộng sản và thư gửi các đảng bộ trong nước; các
bản tham luận của các đại biểu Đảng ta tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.
VN.49151
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.6:1936-1939.-2005.-782tr.
Tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn
1936-1939.
VN.49152
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.7:1940-1945.-2000.-587tr.
Gồm những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9-1945, ngày Chủ
tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn đọc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội
. Các văn kiện này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương
pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo
toàn dân chuẩn bị và tiến công tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân
dân.
VN.49153
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.8:1945-1947.-2000.-487tr.
Tập hợp những văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp từ 3-9-1945 đến 31-12-1947.Với 65 văn kiện
chính phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa tư
tưởng, chính quyền, quân đội ngoại giao trong hơn hai năm kháng chiến kiến
quốc.

VN.49154
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.9:1948.-2001.-513tr.
Phản ảnh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1948 mở đầu năm thứ ba của
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nghị quyết Hội nghị Trung ương mở rộng
ngày 15,16,17-1-1948 chỉ ra rằng, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã chuyển
sang giai đoạn II. Trong năm 1948, còn có hai nghị quyết của hai cuộc hội nghị
cán bộ Trung ương, nhiều nghị quyýet, chỉ thị, thông cáo của Ban Thường vụ
Trung ương, đánh dấu những chuyển biến mới và sự lãnh đạo của Đảng đối với
kháng chiến được củng cố và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực.
VN.51709
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.10:1949.-2001.-441tr.
Phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1949 năm thứ tư của cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp. Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trên tất cả các
lĩnh vực của cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện. Ngoài việc tập trung
lãnh đạo quân sự, chính trị, kinh tế, Đảng ta còn chăm lo xây dựng Đảng, củng cố
chính quyền cách mạng phát triển văn hóa giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua
ái quốc với khẩu hiệu:” Tất cả để chiến thắng! Tất cả để chuẩn bị tổng phản
công!”..
VN.49155
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.11:1950.-2001.-736tr.
Phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950 năm cuộc kháng chiến
trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công.
Các văn kiện đã phân tích sâu sắc và toàn diện diễn biến cuộc chiến tranh trong
hai năm 1948-1949; chỉ rõ sự thất bại về mặt quân sự và những khó khăn về chính
trị, kinh tế tài chính của Pháp và ngụy quyền; khẳng định sự đúng đắn của đường
lối chiến tranh nhân dân do Đảng đề ra và sự trưởng thành của ta, so sánh lực
lượng có lợi cho ta, trên cơ sở đó xác định chủ trương chuẩn bị chuyển mạnh sang
tiến công và phản công.

VN.49156
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.12:1951.-2001.-788tr.
Gồm toàn bộ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, các
văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất và lần thứ hai, các
nghị quyết, chỉ thị, thông tri của Trung ương Đảng và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ
Chí Minh nhân kỷ niệm 5 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và một số văn kiện của
Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục niềm Nam, Liên khu ủy Việt Bắc; các bài phát
biểu và điện mừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xiêm gửi Đại hội II của Đảng
ta..
VN.49157
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.13:1952.-2001.-575tr.
Gồm các Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, điện của Ban Chấp hành Trung
ương, Ban Thường vụ Trung ương, Trung ương Cục, các khu ủy và thư, bài nói
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
VN.49158
Văn kiện Đảng Toàn tập/ Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc
gia .-22cm.
T.14:1953.-2001.-713tr.
Công bố những văn kiện phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1953.
Đây là thời điểm cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang trên thế tiến công và
phản công mạnh mẽ, nhằm đánh thắng những nổ lực chiến tranh cao nhất của đế
quốc Pháp và can thiệp Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava.
VN.50279
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.15:1954.-2001.-616tr.
Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1954. Văn kiện chính
gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong văn kiện chính, có báo cáo

quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị Trung ương lần thứ sáu mở rộng
và Nghị quyết của Bộ Chính trị về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới
của Đảng(9-1950).
VN.50280
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.16:1955.-2002.-790tr.
Gồm102 tài liệu của phần văn kiện chính gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ
thị, Thông tri, Điện mật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Và
Ban Bí thư. Trong văn kiện chính có những báo cáo, Nghị quyết quan trọng của
các Hội nghị Trung ương lần thứ bảy và lần thứ tám phản ánh tình hình mới ,
nhiệm vụ mới, chính sách mới của Đảng.
VN.50281
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.17:1956.-2002.-922tr.
Gồm các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11;
các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
và các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những văn kiện của Xứ
ủy Nam Bộ và nghị quyết của các liên khu ủy, khu ủy để triển khai thực hiện chủ
trương, đường lối của Trung ương Đảng.
VN.49159
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.18:1957.-2002.-997tr.
Văn kiện chính gồm các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 12, lần thứ
13; các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; một số
bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí minh và các nghị quyết của Xứ ủy Nam
Bộ, các Liên khu ủy và Khu ủy.
VN.50282
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.

T.19:1958.-2002.-752tr.
Gồm 103 văn kiện chính gồm Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện... của
Trung ương, một số bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có Văn
kiện của Xứ ủy Nam Bộ, Khu ủy Tả Ngạn và Liên khu ủy IV.
VN.51710
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.20:1959.-2002.-1102tr.
Tháng 1-1959 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) dưới sự chủ trì
của Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Hội nghị họp nhiều
đợt, ra Nghị quyết về nhiệm vụ của cách mạng ở miền Nam. Trong bối cảnh hệ
thống xã hội chủ nghĩa đang phát triển và xu thế tiến lên chủ nghĩa xã hội của
nhân dân miên Bắc, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Trung ương Đảng, tháng
4-1959, thảo luận và thông qua hai Nghị quyết quan trọng: về hợp tác hóa nông
nghiệp; về cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
VN.50283
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.21:1960.-2002.-1149tr.
Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Tháng 9-1960,
Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội quyết định đường lối
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đường lối chống Mỹ, cứu nước ở miền
Nam; khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng hai miền, trong đó
nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đóng vai trò quyết định. Cách
mạng miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng
miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
VN.50284
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.22:1961.-2002.-817tr.
Tập hợp những Văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng
lãnh đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961-

1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công
địch trên toàn miền Nam.
VN.51711
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.23:1962.-2002.-986tr.
Gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1962, là năm
Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và
thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà theo đường lối Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ III của Đảng.
VN.50285
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.24:1963.-2003.-1032tr.
Phản ánh hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, một năm có vị
trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển
kinh tế quốc dân(1961-1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
đề ra, nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện hòa bình
thống nhất nước nhà .
VN.50286
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.25:1964.-2003.-791tr.
Trong năm 1964 nổi bật những sự kiện chính quan trọng: Hội nghị chính trị
đặt biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đánh giá tình hình đất nước 10 năm kể
từ sau Hiệp định Giơnevơ và bàn bạc những nhiệm vụ trọng đại sắp tới; Hội nghị
lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương(khóa III) về thương nghiệp và giá cả, thông
qua vấn đề thương nghiệp và giá cả.
VN.51712
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.

T.28:1967.-2003.-602tr.
Văn kiện chính gồm các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông tri... của Ban
chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi
Tổng thống Mỹ Giỗnơn . Trong phần văn kiện chính có nghị quyết Hội nghị lần
thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động
tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta và nghị
quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở
miền Nam.
VN.50287
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.31:1970.-2004.-508tr.
Bao gồm các văn kiện Đảng năm 1970, phản ánh hoạt động của Đảng trong
thời điểm nhân dân ta đang khắc phục hậu qủa chiến tranh phá hoại, khôi phục
kinh tế, bảo vệ miền Bắc; chiến đáu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh
của đế quốc Mỹ, nhân dân Đông Dương phải đối đầu với cuộc chiến tranh xâm
lược do đế quốc Mỹ mở rộng trên toàn bán đảo Đông Dương.
VN.50288
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.33:1972.-2004.-537tr.
Gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là các văn
kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Trung ương(khóa III). Nội dung các
văn kiện phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén và kịp thời của Trung
ương trên tất cả các lĩnh vực.
VN.50289
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.32:1971.-2004.-669tr.
Trong năn 1971, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục,
an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng... đặc biệt là công tác phòng không ở
miền Bắc nhằm chủ động sẵn sàng chiến đấu đề phòng đế quốc Mỹ đánh phá miền

Bắc. Đặc biệt Bộ Chính trị ra Nghị quyết “ Về việc tăng cường sự lãnh đạo của
Trung ương Đảng và Chính phủ đối với các mặt công tác của Đảng và Nhà nước”.
VN.51713
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.35:1974.-2004.-467tr.
Gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động của Đảng trong giai đoạn
nhân dân cả nước đang nổ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
VN.51714
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.36:1975.-2004.-522tr.
Năm 1975 có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặc
mới trong lịch sử dân tộc ta . Ngay từ cuối năm 1974, đầu năm1975, Bộ Chính trị
đã họp hạ quyết tâm hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
miền Nam . Sau chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975 Bộ Chính trị, Ban bí thư đã ra
nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo một số mặt công tác quan
trọng trước mắt như tổ chức lễ mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc; kiện toàn tổ
chức và cán bộ; giữ gìn an ninh trật tự xã hội và phát triển giáo dục, y tế ở miền
Nam sau ngày giải phóng...
VN.51715
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.37:1976.-2004.-1070tr.
Gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1976, đặc biệt là cácvăn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng . Đây là năm đầu tiên Đảng
lãnh đạo cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân cra nước
náo nức bước vào giai đoạn mới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn
theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
VN.51716

Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.38:1976.-2005.-782tr.
Năm 1977 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của
Đảng, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980 là năm đánh
dấu một bước phát triển mới trong việc đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh tế xã hội .
Trong năm 1977 có hai hội nghị quan trọng của Trung ương đó là Hội nghị lần
thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (tháng 6-1977) bàn về vấn đề nông nghiệp và
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (tháng12-1977) bàn về kế hoạch
phát triển và cải tạo kinh tế, văn hóa, xã hội năm 1978.
VN.51717
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.39:1978.-2005.-561tr.
Năm 1978, Đảng và nhân dân ta đứng trước tình hình mới rất khẩn trương
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Tháng 4-1978 Trung ương Đảng đã
chỉ đạo việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở hai miền,
thống nhất tiền tệ trong cả nước . Trong năm 1978 đã diễn ra hai Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Hội nghị Trung ương lần thứ tư bàn về Tình hình và nhiệm
vụ mới; về kiện toàn tổ chức cải tiến chế độ làm việc ; Hội nghị Trung ương lần
thứ năm bàn về Nhiệm vụ kinh tế năm 1979.
VN.51718
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.40:1979.-2005.-526tr.
Phản ánh tình hình đất nước và hoạt động laqnhx đạo của Đảng trong năm
1979. Năm 1979, cùng với việc lãnh đạo toàn quân toàn đan đánh thắng các cuộc
chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng
tiếp tục tập trung sức lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa và xây dựng Đảng . Năm
1979, Bộ chính trị đã có nghị quyết quan trọng về cải cách giáo dục và còn có
nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về chống các hiện tượng tiêu cực
trong xã hội, về công tác tổ chức và xây dựng Đảng , về công tác đối ngoại...
VN.49160

Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.41:1980.-2005.-615tr.
Năm 1980, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IV của Đảng là năm chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ
ba . Đất nước vừa có hòa bình, vừa có thể xảy ra chiến tranh . Năm 1980 Bộ
Chính trị, Ban Bí thư cũng có ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, tập trung vào
các vấn đề : thu mua lương thực; tiếp tục cải tạo công thương nghiệp tư bản tư
doanh ở miền Nam; Về an ninh quốc phòng...Đặc biệt Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 23-6-1980 về cải tiến công tác phân phối lưu thông và Nghị quyết số 32 –
NQ/TW ngày 20-11-1980 về công tác tổ chức.
VN.49161
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.42:1981.-2005.-570tr.
Phản ánh hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm
có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V,
tiến hành bầu cử Quốc hội khóa VII và hội đồng nhân dân các cấp . Bộ chính trị,
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có những nghị quyết, chỉ thị, thông tri lãnh đạo về
bầu cử Quốc hội khóa VII và hội đồng nhân dân các cấp, về công tác tư tưởng,
chính sách khoa học-kỹ thuật, về phát triển kinh tế văn hóa Tây Nguyên... Đặc biệt
trong lĩnh vực cải tiến cơ chế quản lý kinh tế, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư đã ban
hành Chỉ thị 100_CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm
đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp.
VN.50290
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.44:1983.-2006.-479tr.
Gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1983 . Năm 1983 có
nhiều văn kiện của Đảng chỉ đạo việc củng cố tổ chức trong quân đội như về Ủy
ban quốc phòng, về tổ chức cơ sở Đảng, về tổ chức Hội đồng quân sự, về tổ chức
cơ quan chính trị, về tổ chức Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp trong Quân đội nhân
dân Việt Nam.
VN.49162

Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính
trị Quốc gia .-22cm.
T.45:1984.-2006.-510tr.
Phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tập trung vào những nhiệm vụ
quan trọng và cấp bách . Văn kiện gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông
tri, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, bài phát
biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh tại Hội nghị lần thứ sáu và lời khai
mạc của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung
ương Đảng.
VN.50291
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.46:1985.-2006.-422tr.
Năm 1985, tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến sôi động .
Trung ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri cụ thể hóa Nghị quyết
Đại hội V trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao..., đặc biệt đã tổ chức Hội
nghị lần thứ 8 bàn về giá- lương- tiền.
VN.49163
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.47:1986.-2006.-655tr.
Năm 1986 diễn ra Đại hội VI . Đại hội đã đánh dấu bước ngoặt đổi mới tư
duy, trước hết là tư duy kinh tế, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra thời kỳ
mới trong lịch sử nước ta .
VN.51719
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.48:1987.-2006.-637tr.
Năm 1987 là năm mở đầu việc thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI
của Đảng đề ra . Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng và xuất phát từ thực tiễn
năm 1987, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã có ba hội nghị quan

trọng đó là Hội nghị lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư để giải quyết những vấn
đề cấp bách về kinh tế.
VN.4916
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.49:1988-1989.-2007.-886tr.
Phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và 1989 gồm các nghị
quyết, kết luận, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định của Bộ Chính trị , Ban Bí
thư, phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại các Hội
nghị Trung ương.
VN.49165
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.50:1-1990-5-1991.-2007.-643tr.
Ngoài các thông tri, thông báo, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư về các mật công tác thường xuyên của Đảng và các bài phát biểu quan trọng
của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh . Đặt biệt gồm văn kiện của năm Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, từ Hội nghị lần thứ 8 đến Hội nghị lần thứ 12.
VN.51720
Văn kiện Đảng Toàn tập/ Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc
gia .-22cm.
T.51:6-12-1991.-2007.-601tr.
Ngoài các văn kiện Đại hội VII và Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Văn kiện Đảng tập 51 công bố các quyết định, chỉ thị,
quy định, báo cáo, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số bài phát
biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương (khóa VII).
VN.51721
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.52:1992-6-1993.-2007.-731tr.

Gồm các văn kiện của ba hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII)
đó là Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Trong đó nhiệm vụ kinh tế là
trung tâm và nhiệm vụ xây dựng Đảng giữ vai trò then chốt
VN.50292
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.53:6-1993-12-1994.-2007.-682tr.
Phản ánh hoạt động của Đảng lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết
tháng 12-1994 gồm các nghị quyết, chỉ thị quyết định, thông báo, báo cáo của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bai phát biểu của Tổng bí
thư Đỗ Mười.
VN.49166
Văn kiện Đảng Toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị
Quốc gia .-22cm.
T.54:1995.-2007.-643tr
Năm 1995 là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VII và chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đảng, gồm các nghị quyết, chỉ thị,
thông tri, thông báo, quyết định phản ánh khá đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề
quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 1995.
VN.49167
Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, văn nghệ: ( Từ Đại
hội VI đến Đại hội VII ).- H.: Sự thật, 1993.- 67tr. ; 19cm.
Gồm các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, các nghị quyết về đường lối văn hóa
văn nghệ của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội VII và đề ra nhiệm vụ văn hóa văn
nghệ trong những năm trước mắt.
3KV
V115K
Văn kiện của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc: (Từ năm 1960
đến năm 1997).- H.: Sự thật, 1978.- 275tr. ;20cm.

Gồm một số văn bản chính của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và
những văn bản nói rõ chính sách của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và phát
triển kinh tế, văn hóa... ở các vùng dân tộc ít người.
3KV
V115K
Văn kiện Đại hội.- H.: Ban Chấp hành Trung ương. Đảng Lao động
Việt Nam.-19cm.
T.1:.-1960.-211tr
Diễn văn khai mạc Đại hội, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Nghị quyết, lời kêu gọi và diễn văn bế mạc đại biểu toàn quốc lần thứ ba.
3KV(060)
V115K
Văn kiện Đại hội.- H.: Ban Chấp hành Trung ương. Đảng Lao động
Việt Nam .-19cm.
T.2:.-1960.-150tr
Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Lao động Việt Nam ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba và điều lệ Đảng.
3KV(060)
V115K
Văn kiện Đại hội.- H.: Ban Chấp hành Trung ương . Đảng Lao động
Việt Nam .-19cm.
T.3:.-1960.-88tr
Nhận định tình hình miền Bắc sau khi hoàn thành kế hoạch 3 năm và nhiệm
vụ của các ngành kinh tế văn hóa của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; tăng cường
công tác kế họạch hóa kinh tế quốc dân và việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
3KV(060)
V115K

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H.: Sự thật.-19cm.
T.1:.-1982.-191tr.
`
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng; báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nghị quyết của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về báo cáo chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
của Đảng.
3KV(060)
V115K
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H.: Sự thật.-19cm.
T.2:.-1982.-94tr.
Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội
trong 5 năm (1981-1985) và những năm 80; nghị quyết của đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về báo cáo của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về phương hướng nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã
hội trong 5 năm (1981-1985) và những năm 80.
3KV(060)
V115K
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H.: Sự thật.-19cm.
T.3:.-1982.-135tr.
Tình hình Đảng ta từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV và nhiệm vụ công tác công
tác xây dựng Đảng; Những nhiệm vụ chủ trương cụ thể nhằm nâng cao chất lượng
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
3KV(060)
V115K
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI / Đảng Cộng sản Việt
Nam //Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới.- H.: Sự thật, 2005.-Tr.7-156.
Gồm các báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thíư VI của Đảng và phương hướng,
mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 1986-1990.
VN.49026

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII / Đảng Cộng sản Việt
Nam // Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới.- H.: Sự thật, 2005.-Tr.223-331.
Gồm các Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương (khóa VI) tại
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội
đến năm 2000.
VN.49026
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII / Đảng Cộng sản Việt
Nam // Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới.- H.: Sự thật, 2005.-Tr.441-531.
Gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996-2000.
VN.49026
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng sản Việt
Nam // Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới.- H.: Sự thật, 2005.-Tr.611-750.
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến
lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005.
VN.49026
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H: Chính trị Quốc gia, 2001.- 351tr. ; 19cm.
Diễn văn khai mạc Đại hội;Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến lược phát
triển kinh tế xã hội 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đảng Cộng sản Việt Nam.
3KV(060)
V115K

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- H.: Chính trị Quốc gia , 2007.- 376tr. ; 19cm
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản
Việt Nam; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình
trạng kém phát triển; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010; Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam; diễn văn bế mạc
Đại hội.
324.2597071
V115K
Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới : Đại hội VI, VII, VIII, IX/ Đảng
Cộng sản Việt Nam.- H: Chính trị Quốc gia , 2005.- 850tr. ; 21cm
Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm
vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn
quốc của Đảng từ năm 1986 đến 2005.
VN.49026
Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII /
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia , 1997.- 88tr. ; 19cm
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười khai mạc, bế mạc Hội nghị lần
thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaVIII); Nghị quyết Hội nghị lần thứ
hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaVIII) về định hướng chiến lược phát
triển giáo dục đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.
3KV1.26
V115K
Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII /
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia , 1997.- 118tr. ; 19cm
Gồm bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười khai mạc Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ngày 9-6-1997; Nghị
quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy quyền

làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trong sạch vững mạnh, về chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cuối cùng là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí
thư Đỗ Mười bế mạc.
3KV(060)
V115K
Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII /
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 1998.-112tr. ;19cm
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khai mạc Hội nghị lần thứ
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ngày 6-7-1998; Bản trình bày ý
kiến của Bộ Chính trị về một số vấn đề đã thảo luận về Dự thảo NGhị quyết tại Hội
nghị Trung ương 5; nghị quyết Hội nghị lần thứ nam Ban chấp hành Trung ương
Đảng (khóaVIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà
bản sắc dân tộc.
3KV1.26
V115K
Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII /
Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.-57tr.;19cm
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khai mạc Hội nghị lần thứ
bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ngày 9-8-1999; Bản trình bày của
Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Trung ương đối với các đề án về tổ chức, bộ
máy và tiền lương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa VIII.
3KV1.26
V115K
Văn kiện về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện.- H.: Sự thật,
1985.-111tr.;19cm
Gồm những bài trích Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng
Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Đảng( khóa V) nói về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện và
một số chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
3KV
V115K

2. Văn kiện Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng.
Chi bộ Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng
và cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Lâm Đồng (1930-1945) // Lịch sử
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975).- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.-Tr.24-68.
Giới thiệu về quá trình vận động thành lập tổ chức Đảng ở Lâm Đồng thời
kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939) và cuộc cách mạng Tháng Tám
năm 1945.
324.2597070959769
L302S
Đảng bộ Đà Lạt lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước thắng lợi // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (1930-1975).Lâm Đồng: Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.97-197.
Đảng bộ Đà Lạt củng cố các tổ chức Đảng, khôi phục phát triển thực lực
cách mạng và đấu tranh đòi thực hiện hiệp định Giơnevơ (từ tháng 7/1954-1960),
nhân dân Đà Lạt kiên cường vượt qua thử thách, đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết
hợp đấu tranh chính trị (từ 8/1961-1968, tiến công địch bằng các cuộc đấu tranh
chính trị và vũ trang giành nhiều thắng lợi (từ 1969-1/1973), Thị uỷ Đà Lạt lãnh
đạo phong trào đấu tranh chống địch lấn chiếm và chuẩn bị lực lượng giải phóng
Thị xã (từ 2/1973-30/04/1975).
ĐC.213
L302S
Đảng bộ Đà Lạt lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược (1945-1954) // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (19301975).-Lâm Đồng: Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.44-96.
Đảng bộ thành phố Đà Lạt lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) để bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị
kháng chiến cứu nước (từ tháng 9-1945 đến cuối năm 1946) củng cố và xây dựng
lực lượng, tiến hành kháng chiến ( từ tháng 2-1946 đến cuối năm 1949) và từ đó
thành lập Thị uỷ Đà Lạt và sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào cách mạng địa
phương. (Từ năm 1950 đến cuối năm 1951), Thị uỷ Đà Lạt đã thực hiện chủ
chương chuyển hướng phương thức hoạt động để củng cố và giữ phong trào cách
mạng cho đến ngày tập kết chuyển quân ( từ cuối năm 1954 đến 7-1954).
ĐC.213
L302S

Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo nhân dân các dân tộc tiến hành cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ 10/1945-7/1954) // Sơ thảo lịch sử
Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh
Lâm Đồng.- 19cm.
T.2: 1945-1954.-1984.-Tr.20-138
Nhân dân các dân tộc Lâm Viên, Đồng Nai Thượng chuẩn bị và tiến hành
kháng chiến chống Pháp (từ 10/1945-10/1954). Thành lập Tỉnh Lâm Đồng để đẩy
mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ đó Đảng bộ Lâm Đồng tập trung
chỉ đạo phong trào cách mạng ở các địa phương vận dụng phương châm, phương
thức hoạt động góp phần vào thắng lợi của cả nước.
ĐC.212
S460T
Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước (7/1954-4/1975) // Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng
(1930-1975).- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.-Tr.191-408.
Đảng bộ ủng cố tổ chức Đảng, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng.
Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức lãnh đạo các phong trào đấu tranh
cách mạng của các địa phương và chuẩn bị lực lượng đánh địch giải phóng quê
hương.
324.2597070959769
L302S
Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (1930-1975).-Lâm Đồng: Thành uỷ
Đà Lạt, 1994.- 201tr. ; 19cm.
Những chặng đường đấu tranh cách mạng, những sự kiện lịch sử quan trọng
qua các thời kỳ, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ
đối với phong trào cách mạng ở địa phương, qua đón nâng cao lòng tự hào và giáo
dục truyền thống cách mạng đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố.
ĐC.213
L302S
Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000) / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- Lâm Đồng: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt, 2008.- 196tr. ;
20cm.

Quá trình phấn đấu, trưởng thành và những bài học quý báu của Đảng bộ,
quân dân Đà Lạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ hôm
nay và mai sau tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh
hùng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây
dựng Đà Lạt ngày càng xứng đáng là thành phố du lịch văn minh, giàu đẹp.
324.2597070959769
L302S
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975) / Ban chấp hành Đảng bộ
Tỉnh Lâm Đồng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 434tr. ;21cm.
Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của
Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng trong
giai đoạn 1930-1975.
324.2597070959769
L302S
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ II / Đảng bộ Tỉnh
Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Knxb, 1980.- 92tr. ; 19cm.
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Lâm
Đồng họp từ ngày 2-10/08/1979 đã hoàn thành nhất trí với bản báo cáo tình hình
2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I và phương hướng nhiệm vụ 2
năm 1980-1981 của Đảng bộ.
ĐC.212”1979”
NGH300Q
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ III / Đảng bộ Tỉnh
Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Knxb, 1983.- 113tr. ; 19cm.
Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng lần thứ III họp
từ ngày 24-28/03/1983 đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo tình hình trong bảy năm
qua và phương hướng, nhiệm vụ 3 năm 1983-1985 của Đảng bộ.
ĐC.212”1983”
NGH300Q
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV / Đảng bộ
Tỉnh Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Tỉnh uỷ Lâm Đồng, 1987.- 81tr. ; 19cm.

Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV họp từ
ngày 10/1987 đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và
nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ vừa qua và thông qua phương hướng
trong nhiệm kỳ tới (1986-1990) .
ĐC.212”1987”
NGH300Q
Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới, phấn đấu xây dựng Lâm Đồng
giàu mạnh // Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII
(Nhiệm kỳ 2001-2005).- Lâm Đồng : Knxb, 2001.- Tr.6-54.
Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (1996-2000) sau
15 năm đổi mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ , giải pháp phát triển kinh tế
- văn hoá - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh củng cố kiện toàn hệ
thống chính trị trong 5 năm tới 2001 -2005.
ĐC.212”2001”
V115K
Phong trào cách mạng Đà Lạt từ năm 1930 đến 1945 // Lịch sử Đảng bộ
thành phố Đà Lạt (1930-1975).-Lâm Đồng : Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.12-44.
Phong trào cách mạng Đà Lạt từ năm 1930 đến 1945, sự truyền bá chủ
nghĩa Mác - Lênin và thành lập chi bộ Đảng ở Đà Lạt (1930-1935) cùng sự phát
triển của phong trào cách mạng thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936-1939) .
ĐC.213
L302S
Quyết tâm giữ vững thế tiến công chiến lược đưa phong trào cách mạng
địa phương phát triển toàn diện, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam
hoá” chiến tranh của đế quốc Mỹ // Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm Đồng.-19cm
T.3: 1954-1975.-1990.-Tr.111-148
Đảng bộ Lâm Đồng (cũ) lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phong trào du kích
chiến tranh, tích cực đánh địch mở rộng vùng giải phóng, Đảng bộ Tuyên Đức lãnh
đạo nhân dân giữ vững thế tiến công chiến lược, đẩy mạnh phong trào thị xã Đà
Lạt.
ĐC.212
S460T

Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng / Đảng Cộng sản Việt Nam.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Lâm Đồng.- 19cm.
T.2:1945-1954.-1984.-165tr.
Quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của cán bộ, đảng viên và nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lâm Đồng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã
cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tiến hành cuộc kháng chiến,
góp phần thắng lợi chung của cả nước.
ĐC.212
S460T
Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng / Đảng Cộng sản Việt Nam.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm Đồng.- 19cm.
T.3:1954-1975.-1990.-190tr.
Đảng bộ Lâm Đồng củng cố tổ chức Đảng, xây dựng, phát triển thực lực
cách mạng trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước thời kỳ 1954-1975.
ĐC.212
S460T
Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Tỉnh uỷ Tuyên Đức lãnh đạo nhiệm vụ mở màng,
mở vùng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang . // Sơ thảo lịch sử
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.-Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm
Đồng.-19cm
T.3: 1954-1975.-1990.-Tr.40-64
Tỉnh uỷ Lâm Đồng(cũ) lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ,hành
lang; đẩy mạnh hoạt động vũ trang, phát động nhân dân nổi dậy giành quyền làm
chủ, tiếp tục mở rộng căn cứ (từ7/1961 đến giữa năm 1965)Và Tỉnh uỷ Tuyên Đức
lãnh đạo phong trào chống dồn dân, quyết tâm đánh địch xây dựng thực lực cách
mạng.
ĐC.212
S460T
Từng bước ổn định tình hình chính trị - xã hội, xây dựng củng cố thực
lực cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế (4/1975-8/1977 // Lịch sử Đảng

bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000).-Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố Đà Lạt, 2008.-Tr.9-35.
Những khó khăn, thuận lợi của Đà Lạt sau ngày giải phóng và ổn định tình
hình chính trị, xây dựng chính quyền cách mạng, đẩy mạnh khôi phục và phát triển
kinh tế.
324.2597070959769
L302S
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (Nhiệm
kỳ 2001-2005) / Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.-Lâm Đồng : Knxb, 2001.- 156tr. ;
19cm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII đã nhất trí báo cáo
tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ VI (1996-2000) và thông qua báo cáo
phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.
ĐC.212”2001”
V115K

III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
1. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp
hoá, Hiện đại hoá

a. Kinh tế -Xã hội
BÙI KIM ĐỈNH. Công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới trong các nước xã
hội chủ nghĩa / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc
đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.7-34.
Quá trình ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Công cuộc cải
tổ, cải cách, mở cữa và đổi mới trong các nước Xã hội Chủ nghĩa. Những bài học
kinh nghiệm của cải tổ, cải cách, đổi mới của chủ nghĩa hiện thực.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đảng cộng sản Việt Nam tự đổi mới, tự chỉnh đốn –
nhìn từ góc độ lịch sử / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo
công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.198-226.
Những kết quả nổi bật của công tác xây dựng trong quá trình đổi mới, Đảng
đã có bước phát triển về tư duy, đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới; tự
đổi mới, tự chỉnh đốn về tư tưởng; tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng về tổ chức.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đảng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước
ta / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H.
: Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.48-72.
Cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới tư duy về mô hình kinh tế là tiền đề để đổi
mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Qua trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở
nước ta diễn ra từng bước theo hướng vừa làm vừa thử nghiệm, sửa đổi, bổ sung,
từng bộ phận của cơ chế cũ xóa bỏ, từng bước hình thành cơ chế mới – cơ chế thị
trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .
324.25970755
Đ106C

BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm tất yếu cả quyền
lực thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền
Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh
đạo công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.73-105.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Xây dựng
nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân. Đánh giá khái quát những thành tựu và những tồn tại trong hoạt động
của hệ thống chính trị hiện nay.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc
đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.178-197.
Quan niệm của Đảng trước đổi mới về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.
Quá trình hình thành quan niệm mới về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt
Nam.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại đổi mới
của đảng và nhà nươc Việt Nam/ Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.106-148.
Tình hình quốc tế và trong nước. Đổi mới đường lối quốc phòng, an ninh và
đối ngoại, đương lối quốc phòng của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện
nay, đường lối bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và chính sách
đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những thành tựu
trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Những kết quả, kinh nghiệm qua quá trình đổi mới /
Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.227-241.

Những kết quả, kinh nghiệm qua quá trình đổi mới, những thành tựu và hạn
chế, một số bài học rút ra sau 20 năm đổi mới.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Những yếu tố tác động và quá trình hình thành đường
lối đổi mới ở Việt Nam / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo
công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.35-47.
Theo quy luật chung, không thể tách rời mối quan hệ biện chứng giữu kinh
tế và chính trị. Sự phát triển mạnh, đúng hướng hay không của nền kinh tê - xã hội
tùy thuộc trước hết vào chủ trương, đường lối phát triển. nếu không có yếu tố tác
động về chính trị, cuộc đổi mới chỉ dừng ở đổi mới kinh tế - xã hội. Có đánh giá
đúng mức thời điểm nguy hiểm đã qua mới có thể hình dung đúng đắn rằng: nếu
không có dữ trữ năng lực dồi dào và không có bản lĩnh chính trị kiên định vững
vàng Đảng và nhân dân ta không thể phát huy cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt
qua thời điểm khủng hoảng.
324.25970755
Đ106C
BÙI VĂN ĐIỂN. Một số vấn đề cơ bản về tăng cường đoàn kết thống
nhất trong Đảng / Bùi Văn Điển // Tăng cường đoàn kết thống nhất trong
Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.Tr.15-84.
Truyền thống đoàn kết thống nhất là sức mạnh của Đảng và nhân dân ta,
đoàn kết trên cơ sở thống nhất về chính trị, tư tưởng, ý chí và hành động. Thường
xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, khắc phục các yếu kém,
lấy xây làm chính. Chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
mới, làm tốt công tác phát triển Đảng, thực hiện trẻ hóa Đảng. Chăm lo xây dựng
đội ngũ cán bộ về mọi mặt, đúng tầm, đáp ứng công cuộc đổi mới và quan tam tới
những động lực mới.
324.2597071
T116C
BÙI VĂN ĐIỂN. Thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm đoàn
kết thống nhất trong Đảng trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn Điển // Tăng
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí
Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.85-138.

Trong sinh hoạt Đảng phải coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Cơ sở
Đảng phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đúng đắn trên cơ sở bảo đảm
đoàn kết thống nhất về quan điểm, đường lối của Đảng. Xây dựng được mối quan
hệ mật thiết với quần chúng, phát huy tinh thần làm chủ của quần chúng tham gia
xây dựng Đảng. Tiến hành đại hội cơ sở cần chuẩn bị chu đáo, đúng thủ tục, bảo
đảm đầy đủ chế độ sinh hoạt, mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình trong
Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng.
324.2597071
T116C
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 // Văn
kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.Tr.314-319.
Quan điểm và mục tiêu phát triển. Cơ cấu kinh tế các nghành và lĩnh vực
kinh tế. Cơ chế quàn lý và các chính sách lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, tài
nguyên và môi trường.
324.2597071
V115K
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới chế độ công tác xây dựng Đảng ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.499-534.
Kế thừa và phát triển chế độ công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Xu thế
đổi mới chế độ công tác xây dựng Đảng. Tư duy về đổi mới chế độ công tác xây
dựng Đảng ở nông thôn và những vấn đề chú ý giải quyết trong quá trình đổi mới
chế độ.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác giám sát Đảng viên ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.292-345.
Nội hàn của công tác giám sát Đảng viên ở nông thôn, đổi mới công tác
giám sát nội bộ Đảng và đổi mới công tác giám sát của quần chúng nông dân.
324.251
Đ452M

CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác lựa chọn, đề bạt bí thư tổ chức Đảng
thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.388-412.
Hiện trạng và các vấn đề tồn tại trong đội ngũ bí thư tổ chức đảng thôn,
quan trọng là lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm người có “hai thế mạnh”. Xây dựng cơ
chế lựa chọn, đề bạt. bổ nhiệm mới.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác Xây dựng đội ngũ cán bộ nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.349-385.
Yêu cầu mới về việc nâng cao tố chất của đội ngũ cán bộ nông thôn. Đổi
mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nông thôn. Đổi mới công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ hậu bị nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông
thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.136-169.
Ý nghĩa của việc đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông
thôn. Phương thức đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, và
phương hướng đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng ở
nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.417-457.
Đảng bộ xã, thị trấn bao quát toàn cục, điều hòa mọi mặt. Tổ chức đảng
thôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, ủng hộ phương châm thôn dân tự trị. Ủng
hộ và dìu dắt tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn tăng tốc phát triển.
324.251
Đ452M

CHU CHÍ HÒA. Đổi mới phương thức làm việc của cán bộ nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.460-495.
Sự cần thiết phải hòa giải các vấn đề thực tiễn, đổi mới phương thức làm
việc trong công cuộc chuyển hướng. Làm tốt công tác quần chúng trong thời kỳ
mới.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Tổ chức lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng ở
nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.536-577.
Kiện toàn cơ chế quản lý việc đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn,
cơ chế đánh giá việc đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Hoàn thiện cơ
chế khuyến khích đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Đảng ủy cấp
huyện phải tăng cường lãnh đạo đối với công cuộc đổi mới công tác xây dựng
Đảng ở nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Vấn đề cơ bản trong việc đổi mới công tác xây dựng
Đảng ở nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông
thôn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.25-132.
Vấn đề thời đại. “ Công trình cơ sở vững mạnh” tạo dựng hình tượng mới,
xác định vị trí mới. Không gian đổi mới rộng lớn, con đường cơ bản của sự nghiệp
đổi mới.
324.251
Đ452M
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước // Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008.- Tr.127-158.
Đổi mới nhận thức về công nghiệp hóa ở Việt Nam. Nhận thức về đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, tình trạng nước kém phát triển, nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
324.2597071
Đ561L

ĐẶNG KIM OANH. Những quan điểm cơ bản của Đảng về chuyển dịch
cơ cấu kinh tế (1986-2006) / Đặng Kim Oanh // Đảng cộng sản Việt Nam trong
tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị,
2009.- Tr.204-211.
Trên tinh thần đổi mới toàn diện, bắt đầu từ đổi mới tư duy kinh tế, Đảng ta
đã chỉ rõ: Muốn đưa nền kinh tế sớm thoát khỏi tình trạng rối rem, mất cân đối,
phải dứt khoát sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý, trong đó các
ngành, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất có quy mô và trình
độ kỹ thuật khác nhau phải được bố trí cân đối , liên kết với nhau, phù hợp với
điều kiện thực tế, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định.
324.2597071
Đ106C
ĐẶNG XUÂN KỲ. Phát triển kinh tế tư nhân, một vấn đề có ý nghĩa
chiễn lược trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta / Đặng Xuân
kỳ // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.135-145.
Từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, về nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hay kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, quan điểm của Đảng ta về
kinh tế tư nhân.
324.2597071
Đ106C
ĐỖ QUANG TRUNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Đỗ Quang Trung // Đảng cộng sản Việt
Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận
Chính trị, 2009.- Tr.386-391.
Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống
vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ
bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng
lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh
được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa được
hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên quốc tế được nâng cao.
324.2597071
Đ106C

ĐỖ XUÂN TUẤT. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đấu
tranh chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới / Đỗ Xuân Tuất // Đảng cộng
sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý
luận Chính trị, 2009.- Tr.282-301.
Luật dự thảo phòng chống tham nhũng cũng được Đảng ta đề xuất một
trong những biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng là phải thực
hiện đến nơi đến chốn trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể đứng đầu và
không chống tham nhũng một cách hình thức.
324.2597071
Đ106C
ĐINH XUÂN LÝ. Luận cứ của việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh
đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta
trong tiến trình đổi mới / Đinh Xuân Lý // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và
quản lý phát triễn xã hội thời kỳ đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.9-67.
Những phương thức tiếp cận vấn đề xã hội, phát triển xã hội, quản lý phát
triển xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát
triển xã hội đựơc thể hiện thông qua cương lĩnh, đường lối chiến lược và các định
hướng chủ trương chính sách phát triển xã hội thông qua công tác truyên truyền,
thuyết phục, động viên, tổ chức kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng
viên.
324.2597071
V115K
ĐOÀN MINH HUẤN. Các yếu tố, nhân tố tác động đến năng lực và
hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển Xã hội và quản lý phát triển xã
hội / Đoàn Minh Huấn // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát
triển xã hội thời kỳ đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn .- H. : Chính
trị Quốc giai, 2009.- Tr.93-144.
Tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, hình thái lãnh thổ và đặc trưng lịch
sử, văn hóa Việt Nam đối với phat triển xã hội và quả lý phát triển xã hội, tác động
của các nhân tố kinh tế đến năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phat
triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, tác động của kinh tế thị trường đến phát
triển xã hội….
324.2597071
V115K

ĐỖ MƯỜI. Tăng cường xây dựng nhà nước và đội ngũ cán bộ vững
mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước /
Đỗ mười // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi
mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2008.- Tr.14-39.
Phải nắm vững và thực hiện đúng những quan điểm và nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Xây dựng
đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản
chất giai cấp công nhân của Đảng, phải có quan điểm và phương pháp đánh giá,
sử dụng cán bộ một cách công tâm, khách quan, khoa học. Trong điều kiện thực
hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế, Đảng phải đặc biệt chăm lo
giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ. Đảng phải
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ .
324.2597071
Đ106C
HOÀNG CHÍ BẢO. Một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng
trong thời kỳ mới / Hoàng Chí Bảo // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình
Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.430440.
Quan điểm về phương thức lãnh đạo của Đảng. Phương thức lãnh đạo của
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
trong tình hình hiện nay.
324.2597071
Đ106C
HOÀNG CHÍ BẢO. Tác động của kinh tế thị trường đối với xã hội và
những vấn đề đắt ra đối với lãnh đạo của Đảng cộng sản / Hoàng chí Bảo //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.127-134.
Hai nhân tố nổi bật mà thực chất là hai quá trình tác động đồng thời vào xã
hội ta trong đổi mới là kinh tế thị trường và dân chủ hóa, đó là kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trong
một thể chế chính trị nhất nguyên và một Đảng cầm quyền, không phải kinh tế thị
trường tự do, thị trường xã hội và mô hình chính trị đa nguyên, đa Đảng, và nhà
nước của chủ nghia tư bản.
324.2597071
Đ106C

HỒ XUÂN QUANG. Hoạt động lập pháp của quốc hội dưới sự lãnh đạo
của Đảng qua 20 năm đổi mới / Hồ Xuân Quang // Đảng cộng sản Việt Nam
trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị,
2009.- Tr.171-178.
Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội phải đồng bộ
với đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của quốc hội và cơ quan nhà
nước, phát huy dân chủ, thật sự đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân trong xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như trong hoạt động lập pháp
của quốc hội, củng cố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Quốc
hội và hoạt động lập pháp của Quốc hội là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định.
324.2597071
Đ106C
Hội nhập kinh tế quốc dân // Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2009.- Tr.201-232.
Chủ trương tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta,
những thành quả đã đạt được, những cơ hội và thách thức to lớn phải vượt qua.
324.2597071
Đ561L
LÊ KHẢ PHIÊU. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội
lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại
hóa / Lê Khả Phiêu // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự
nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.33-39.
Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự chủ. Tự cường, cần kiệm, huy động
cao độ mọi nguồn lực trong nước, đồng thời tranh thủ thu hút nguồn lực bên ngoài
đêt đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
điều chỉnh cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát triển lực lượng sản xuất phải đi đôi với quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất
quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất
khẩu, tiếp tục đổi mới và lành mạnh hệ thống tài chính tiền tệ. Phát triển kinh tế
phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục tạo lập đồng bộ các
yếu tố thị trường và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân về kinh tế-xã hội.
324.25970714
Đ106C

LÊ QUANG THƯỞNG. Một số vấn đề xây dựng Đảng về tổ chức trong
giai đoạn hiện nay / Lê Quang Thưởng.- H. : Chính trị Quốc gia, 1996.Sốtr152. ; 19cm.
Những vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn về công tác xây dựng Đảng trong
giai đoạn mới mà đại hội lần thứ VIII của Đảng đã nêu như nhận định về bản chất
giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức
của Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, một số vấn đề
về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước,
công tác phát trển Đảng viên trong tình hình hiện nay.
3KV3
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NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Một số kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã
hội trong những năm đổi mới / Nguyễn Trọng phúc // Đảng cộng sản Việt
Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận
Chính trị, 2009.- Tr.404-413.
Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,
đổi mới tư duy lý luận nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Không ngừng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,
làm rõ mục tiêu và mô hình chế độ Xã hội Chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt
Nam. Giữ vững nguyên tắc nhưng nhạy bén nắm bắt cái mới; sử dụng có hiệu quả
nhiều giải pháp mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
324.2597071
Đ106C
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức
mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta
ra khỏi tình trạng kém phát triển (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng)
// Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia,
2010.- Tr.512-519.
Mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006-2010, tiếp tục
hoàn thiện thể chế 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, nâng cao chất lượng
hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.
324.2597071
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NGUYỄN DANH TIÊN. Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hóa
thời kỳ đổi mới, một số thành tựu và hạn chế / Nguyễn Danh Tiên // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đát nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.212-219.
Từng bước đổi mới tư duy lý luận văn hóa, hoạch định chiến lược văn hóa
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xác lập những nguyên tắc và định hướng
chỉ đạo xu thế vận động của văn hóa, văn học nghệ thuật, sự chỉ đạo sát sao, kịp
thời của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các nghành, và toàn
thể nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa đối với đời sống xã hội, sự quan tâm
lãnh đạo của Đảng và sự tham gia thích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo ra
bước phát triển mới trên lĩnh vực văn hóa, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong
các hoạt động văn hóa.
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN HỮU ĐỨC. Những thành tựu trong công cuộc đổi mwois từ
khi đất nước ra khỏi khủng hoảng 1995 đến 2002 / Nguyễn Hữu Đức // Đảng
cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.- H. : Quân đội nhân
dân, 2003.- Tr.273-326.
Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội 1991-2002. Những thành tựu chủ yếu:
kinh tế tăng trưởng liên tục với tộc độ tăng trưởng tương đối cao, đưa đất nước ra
khỏi lạm phát và khủng hoảng kinh tế, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo
hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình chuyển đối cơ chế quản
lý kinh tế đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cơ
chế mới theo chiều sâu; thành công trong việc mở cữa, hội nhập quốc tế phá bao
vây, cấm vận kinh tế và thương mại.
3KV1.26
Đ106C
NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây Chủ
nghĩa Xã hội / Nguyễn Phú Trọng // Cẩm nang công tác tư tưởng, lý luận
chính trị và báo chí trước yêu cầu mới.- H. : Văn hóa thông tin, 2007.- Tr.2136.
Kể từ đại hội VI (năm 1986) đến nay, tư duy lý luận của Đảng đã từng bước
đổi mới và có tiến bộ rõ rệt. Các quan điểm cơ bản của Đảng chỉ rõ sự nghiệp đổi
mới thể hiện lập trường kiên định và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của chủ

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam trong
thời kỳ mới. Sau nhiều năm tìm tòi, thử nghiệm, đấu tranh tư tưởng, tổng kết thực
tiễn gắn với vận dụng lý luận, đến nay Đảng ta đã bước đầu hình thành trên những
nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới và con đường đi
lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt nam.
324.2597071
C120N
NGUYỄN SINH CÚC. Công nghiệp Việt Nam trong 20 năm thực hiện
đường lối đổi mới, thành tựu và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Sinh Cúc //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.192-203.
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo , trong 20
năm qua sản xuất công nghiệp nước ta đã thoát dần ra khỏi tình trạng tăng trưởng
chậm và không ổn định, từng bước lấy lại đà tăng tốc, trở thành động lực thúc đẩy
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Điều đó thể hiện rõ trong kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm và chiến
lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, bên cạnh những khởi sắc, trong 20 năm đổi
mới bức tranh toàn cảnh của công nghiệp Việt Nam vẫn còn những điểm mờ nhạt
và hạn chế.
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN THỊ NGA. Thực trạng năng lực lãnh đạo của Đảng đối với
phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, những vấn đề đặt ra / Nguyễn
Thị Nga // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ
đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.- H. : Lao động, 2000.- tr161-253.
Tập hợp các bài viết về xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi mới đất
nước. Làm theo lời dạy của Bác Hồ, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tu
dưỡng rèn luyện đức tài của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi
bệnh quan liêu có hiệu quả….
3KV3
X126D
NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới / Nguyễn Trọng Phúc // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình

Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.4049.
Đại hôi VI của Đảng cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 đã quyết định
đường lới đổi mới trước hết là đổi mới chủ trương, chính sách kinh tế, mở rộng và
nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước Xã
hội chủ nghĩa. Đảng phải đổi mới tư duy, nắng vững bản chất cách mạng và khoa
học của chủ nghĩa Mác Lênin kế thừa di sản quy báu về lý luận và tư tưởng cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Nôi dung và phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với nhà nước trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Trọng Phúc // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.146-153.
Ở mội thời kỳ cách mạng, Đảng không ngừng xác định rõ phát triển nội
dung , đổi mới phương thức lãnh đạo nhà nước đó là lãnh đạo các cơ quan nhà
nước kịp thời, thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật, nhất là
những chủ trương quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới về kinh tế về xây dựng
quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý cán bộ,
Đảng viên trong bộ máy nhà nước xây dựng đội ngũ , cán bộ công chức trong sạch
vững mạnh, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân
dân….
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN VĂN GIANG. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng giai cấp công nhân hiện
nay / Nguyến Văn Giang // Đảng lãnh đạo xây dựng trong gia đoạn hiện nay .H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.144-231.
Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với việc xây dựng giai cấp công nhân. Giải pháp chủ yếu tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng giai cấp công nhân.
324.25970755
Đ106L

NGUYỄN VĂN MẠNH. Quá trình nhận thức và phát triển tư tưởng về
nhà nước pháp quyền trong các văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ
đổi mới / Nguyến Văn Mạnh // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh
đạo sự nghiệp đổi mới đất nước .- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.154-163.
Xây dựng một nhà nước mà toàn bộ tổ chức, hoạt động của nó dựa trên cơ
sở pháp luật, tuân theo pháp luật, đồng thời thực hiện được chức năng quản lý xã
hội bằng pháp luật, dó là một nhà nước bảo đảm sự thống trị của pháp luật trong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, dữ cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh ,
đó là một nhà nước bảo vệ được quyền tự do dân chủ, lợi ích hợp pháp, danh dự,
nhân phẩm của mọi công dân….
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN VĂN VINH. Xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi
mới đất nước / Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đức Thịnh.- H. : Lao động, 2000.156tr. ; 19cm.
Tập hợp các bài viết về xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi mới đất
nước. Làm theo lời dạy của Bác Hồ, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tu
dưỡng rèn luyện đức tài của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi
bệnh quan liêu có hiệu quả….
3KV3
X126D
Nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1994-1995, mở đầu thời kỳ mới của sự
phát triển // Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2010.- Tr.335-344.
Đẩy mạnh tiết kiệm và đầu tư phát triển, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
324.2597071
V115K
PHAN DIỄN. Quá trình hình thành đường lối đổi mới về kinh tế ở nước
ta / Phan Diễn // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.71-85.

Đại hôi VI của Đảng tã tiếp tục thỏa luận một cách toàn diên, những vấn đề
lớn thuộc quan điểm đường lối kinh tế, về cơ cấu kinh tế, về xây dựng quan hệ sản
xuất mới, về cơ chế quản lý kinh tế.
324.2597071
Đ106C
PHAN XUÂN SƠN. Nhận thức mới của Đảng ta về nội dung kinh tế
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn // Đảng cộng
sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý
luận Chính trị, 2009.- Tr.86-103.
Đại hội VII đánh dấu bước chuyển về chất trong tư duy đổi mới kinh tế, nền
kinh tế nhiều thành phần nói riêng và về thời kỳ quá độ nói chung. Cụ thể về kinh
tế quốc doanh, về kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân.
324.2597071
Đ106C
PHẠM NGỌC QUANG. Hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển
xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực / Phạm Ngọc Quang //
Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triễn xã hội thời kỳ đổi mới:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr273.420.
Những tiêu chí đánh giá năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với
phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới của đất nước
ta. Nâng cao năng lực và hoàn thiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành hệ
thống chính trị trong phát triển xã hội, những vấn đề nâng cao hiệu quả lãnh đạo
của Đảng đối với phát triển xã hội trong điều kiện hiện nay như việc giải quyết vấn
đề lao động và việc làm trong tiến trình đổi mới – thực trạng và giải pháp.
324.2597071
Đ106L
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa
(Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng) // Văn kiện Đảng về công nghiệp
hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.477-481.

Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc.
324.2597071
V115K
Phát triển công nghiệp và công nghệ đến năm 2000 theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị
lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII), ngày 14 tháng 7 năm 1994 //
Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia,
2010.- Tr.345-372.
Mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo, chủ trương phát triển công nghiệp và
công nghệ đến năm 2000. Các chính sách và giải pháp.
324.2597071
V115K
Phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước (Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ương khóa VII) ngày 14 tháng 7 năm 1994 // Văn kiện
Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.Tr.373-387.
Mục tiêu và các chương trình trọng yếu phát triển khoa học và công nghệ
đến năm 2000 và tiếp theo. Các chính sách và biện pháp.
324.2597071
V115K
Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân và nông
thôn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số
802.- Tr.20-26.
Những biến đổi trong xã hội nông thôn các tỉnh phía Nam thời kỳ đổi mới.
Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội với quá trình phát triển nông nghiệp, nông
dân và nông thôn các tỉnh phía Nam. Những giải pháp chủ yếu để phát huy mặt
tích cực và hạn chế tiêu cực từ sự biến đổi cơ cấu xã hội tác động đến nông
nghiệp, nông dân và nông thôn.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí lịch sử Đảng. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã
hội trong thời kỳ đổi mới / Đinh Xuân Lý // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số
7.- Tr.21-26.
Sự phát triển bền vững của một quốc gia phải dựa vào hai trụ cột chính: nền
kinh tế phát triển và xã hội vận động lành mạnh. Muốn xây dựng nền kinh tế phát
triển bền vững thì một trong những vấn đề cần quan tâm hàng đầu là phải đi liền
với giải quyết tôt các vấn đề xã hội. Giải quyết các vấn đề xã hội phản ánh bản
chất của một chế độ của con người, do con người và vì con người, một thuộc tính
cơ bản của Chủ nghĩa Xã hội.
T/C lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí Cộng sản. Chính sách kinh tế mới của V.I. LÊ-NIN và sự vận
dụng vào công cuộc đổi mới ơt Việt Nam / Nguyễn Đức Độ // Tạp chí Cộng
sản.- 2010.- Số 810.- Tr.51-54.
Sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của chính sách kinh tế
mới đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Trong
hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự
thay đổi cơ bản và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa đang được đẩy mạnh; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
được củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh
được giữ vững.
T/C Cộng sản / 2010
Tạp chí Cộng sản. Đổi mới – thực tiễn và lý luận của sự quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta / Quang Cận // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 801.Tr.31-35.
Tiêp tục cách mạng XHCN theo tư duy mới, khắc phục những tiêu cực của
chủ nghĩa xã hội (CNXH) mô hình cũ; mặt khác, gắn liền với quá trình đó là tiếp
tục tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân phù hợp tình hình và điều kiện mới. Sự
thống nhất hữu cơ của hai quá trình cách mạng XHCN dần dần chi phối, chính là
dặc điểm, bản chất và nội dung chủ yếu của sự quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí Cộng sản. Kiên Giang phát huy tinh thần và giá trị lịch sử của
đại thắng mùa xuân 1975 vào sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh / Trương Quốc Tuấn // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 810.- Tr.36-40.
Đại thắng mùa xuân 1975, mở ra kỷ nguyên mới đối với Kiên Giang. Phát
huy bài học chiến thắng 30-4, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh.
T/C Cộng sản / 2010
Tạp chí Cộng sản. Phát huy tiềm năng trí thức người Việt Nam ở nước
ngoài vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc
tế / Nguyễn Thanh Sơn // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 795.- Tr.81-85.
Kế thừa và phát huy truyền thống lâu đời, tốt đẹp của dân tộc coi “hiền tài
là nguyên khí của quốc gia”, Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương, quyết
sạch phù hợp để tập hợp, đoàn kết, xây dựng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tri
thức, tạo cơ hội và động lực để họ tự do nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.
T/C Cộng sản / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của
quốc hội / Trần Đình Thắng // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.22-27.
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đại hội Đảng VI (12-1986) chủ trương:
“thực hiện một cải cáh lớn về tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước”. Với
quốc hội, Đảng chỉ rõ: “tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, trước hết là
nêu cao vị trí của quốc hội” đổng thời đẩy mạnh các cơ quan của quốc hội thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên cải tiến và kịp
thời tổng kết các hoạt động.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Quá trình cải cách thể chế của nền hành chính
nhà nước trong 20 năm đổi mới đất nước / Trần Đình Thắng // Tạp chí lịch sử
Đảng.- 2009.- Số 3.- Tr.45-51.
Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và nhà nước rất
quan tâm đến cải cách, xây dựng một hệ thống thể chế hành chính nhà nước, thực
chất là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật

tạo ra khung pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
và quản lý kinh tế - xã hội.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp
trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Đức Bình // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 8.Tr.26-30.
Hội nghị trung ương 7 (khóa X) thông qua tháng 7-2008 là mốc đánh dấu sự
phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn thời kỳ đổi mới. Thành tựu hơn 20 năm đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp,
khẳng định quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các thời
kỳ đại hội là đúng đắn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ
quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2006.- Tr.159-236.
Dự báo tình hình và yêu cầu mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, một số giải pháp cơ bản tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
324.2597075
Đ106C
Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo sự nghiệp
bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam // Đảng cộng sản
Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội
nhân dân, 2006.- Tr.90-158.
Thành tựu, hạn chế trong lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới
của Đảng cộng sản Việt Nam, một số bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
324.2597075
Đ106C
Tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con đường Xã hội Chủ
nghĩa, báo cáo của Ban Chấp hành Trưng ương (khóa VI) về các văn kiện

trình đại hội VII, do đồng chí Nguyễn Văn Linh tổng bí thư Ban Chấp hanhg
Trung ương (khóa VI) trinh bày // Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện
đại hóa .- H. : chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.307-308.
Cuốn sách gồm những định hướng lớn trong chính sách kinh tế.
324.2597071
V115K
Toàn cầu hóa // Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.- H.
: Đại học kinh tế quốc dân, 2009.- Tr.177-200.
Toàn cầu hóa đang tác động mạnh mẽ đến quá trình hội nhập kinh tế quốc
dân của thế giới, trong đó có Việt Nam. Những nhân tố làm nảy sinh và thúc đẩy
quá trình toàn cầu hóa, tác động của toàn cầu hóa đến chính sách đối ngoại của
các quốc gia đến văn hóa toàn cầu, đến việc hình thành người công dân toàn cầu.
324.2597071
Đ561L
TRẦN DUY HƯƠNG. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày nay / Trần Duy Hương // Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội
trong thời kỳ hiện nay.- H. : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.366-375.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân được coi là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Người nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.
324.25970755
M126V
TRẦN ĐÌNH NGHIÊM. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính
trị / trần Đình Nghiêm // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo
sự nghiệp đổi mới đát nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.104-111.
Quá trình đổi mới lịch sử, tiến trình đổi mới ở nước ta được bắt đầu từ kinh
tế, kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm,
xây dựng Đảng là then chốt, đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị, lấy đổi
mới kinh tế làm trọng tâm là một chủ trương đúng đắn và sáng tạo.
324.2597071
Đ106C

TRẦN THỊ ANH ĐÀO. Phương thức và giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác tư tưởng hiện nay / Trần Thị Anh Đào // Công tác tư tưởng
trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.- H. : Chính trị Quốc
gia, 2009.- Tr.157-226.
Những phương thức cơ bản, giữ vững nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Máclênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái,
thù địch; kiên trì mục tiêu lý tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nắm
vững đối tượng, tăng cường tính Đảng và tính thuyết phục trong công tác tư tưởng.
Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ làm công tác tư tưởng . Một số giải
pháp cơ bản trong công tác tư tưởng hiện nay: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đơi với công tác tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ làm công tác tư tưởng
và đổi mới hình thức, phương thức, phương tiện đối với công tác tư tưởng.
324.2597071
C455T
TRỊNH NHU. Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, một thành
công của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới
/ Trịnh Nhu // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.115-126.
Từ đổi mới từng phần về kinh tế đến kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới
chính trị trong công cuộc đổi mới toàn diện, tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung
giải quyết những khó khăn ách tắc về kinh tế, đồng thời giữ vững ổn định chính trị,
đổi mới hệ thống chính trị và đường lối đối ngoại.
324.2597071
Đ106C
TRỊNH QUỐC TUẤN. Một số vấn đề về con đường đi lên xã hội chủ
nghĩa ở nước ta / Trịnh Quốc Tuấn // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.Tr.50-70.
Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ
nghĩa Mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về mô hình của chủ nghĩa xã hội và
mục tiêu xây dựng chủ nghia xã hội ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ
công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển.
324.2597071
Đ106C

TRƯƠNG THỊ MINH THÔNG. Cải cách hành chính với vấn đề quan
hệ giữa các cấp trong bộ máy hành chính ở Việt Nam hiện nay / Trương Thị
Minh Thông // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.164-170.
Nội dung cụ thể là đảm bảo bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc
quyền lược của nhân dân là cao nhất và thống nhất, không có sự phân chia quyền
lực, đảm bảo quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền
lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường
việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương.
324.2597071
Đ106C
TRƯƠNG MINH DỤC. Chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt
Nam trong thời kỳ đổi mới / Trương Minh dục // Thực hiện chính sách dân
tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. : Chính
trị hành chính, 2009.- Tr.7-47.
Vấn đề dân tộc ở Việt Nam tồn tại cả hai bình diện, vừa là vấn đề quốc gia –
dân tộc thống nhất (nation), vùa là vấn đề của từng dân tộc thành viên (ethnie)
trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt
Nam thời kỳ đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập luôn chú trọng
đến vấn đề dân tộc và miền núi. Trong gần 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
với đường lối chung và chính sách dân tộc đúng đắn của mình, Đảng cộng sản Việt
Nam đã tập hợp, đoàn kết được tất cả các dân tộc đi theo ngọn cờ của Đảng và
giải phóng các dân tộc thoát khỏi áp bức, nghèo nàn lạc hậu, tiến tới xã hội công
bằng, văn minh.
324.2597055
TH552H
TRƯƠNG MINH DỤC. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội
/ Trương Minh dục // Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở Miền Trung,
Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.48129.
Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hôi của Đảng và nhà nước ở các
tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mưới. Phát triển kinh tế - xã hội ở
vùng núi các tỉnh Bắc Miền Trung. Tác động của di dân đến sự phát triển nguồn
lực lao động các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, phân hóa giàu nghèo ở Tây

Nguyên, thực trạng, nguyên nhân và hướng giải quyết. Xây dựng cơ sở hạ tầng
trong quá trình phát triển kinh – xã hội vùng dân tộc, miền núi tỉnh Quảng Nam.
324.2597055
TH552H
TRƯƠNG MINH DỤC. Xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị và đào
tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số / Trương Minh dục // Thực hiện chính
sách dân tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.- H. :
Chính trị hành chính, 2009.- Tr.148-186.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở
vùng Tây Nguyên. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số góp phần phát triển
kinh tế - xã hội và ổn định chính trị ở Tây Nguyên.
324.2597055
TH552H
Tuyên giáo. Quảng trị tự hòa đi lên sau 20 năm đổi mới và phát triển /
Lê Hữu Phúc // Tuyên giáo.- 2009.- Số 9.- Tr.14-17.
Sau 20 năm đổi mới và xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Quảng
trị đã có những bước tiến cơ bản quang trọng: phải luôn giữ gìn và phát huy sự
đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt sâu
sắc quan điểm phát triển toàn diện, bền vững từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực
hiện trong tất cả các ngàng, các lĩnh vực. Vận dụng sáng tạo các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với điều kiện cụ
thể của tỉnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực, xác định nhân lực là nguồn lực
quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nhận thức
sâu sắc, thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, vững chắc trên tất cả các
lĩnh vực.
Tuyên giáo / 2009
Tư duy, quan điểm và chủ trương của Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ
tổ quốc thời kỳ đổi mới // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ
tổ quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2006.- Tr.7-89.
Tình hình thế giới, trong nước những năm đổi mới đất nước, tư duy, quan
điểm và chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Xã hội
Chủ nghĩa.
324.2597075
Đ106C

VŨ DƯƠNG NINH. Thành tựu và thử thách trong quan hệ đối ngoại
đổi mới / Vũ Dương Ninh // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh
đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.314-322.
Ban hành đạo luật về việc nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (1987), Mở cánh
cữa thu hút nguồn vốn vào công cuộc xây dựng đất nước. Cải thiện mối quan hệ ở
Đông Nam Á. Những cuộc họp cấp cao Việt – Trung ở Thành Đô (9-1990) và ở
Bắc Kinh (11-1991) đã dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước, và là
nhân tố quan trọng thúc đẩy việc giải quyết thuận lợi vấn đề Campuchia. Bắt đầu
khởi động việc đối thoại với Hoa Kỳ. Từ ngày 6-8-1990 đến ngày 23-12-1991 đã
có 10 cuộc gặp gỡ quan trọng giữa đại diện hai bên. Tuy còn nhiều trở ngại, song
dần dần đã xuất hiện những tín hiệu mới trong việc tiên tới bình thường hóa quan
hệ giữa 2 nước.
324.2597071
Đ106C
VŨ KHOAN. Đổi mới tư duy và chính sách trong lĩnh vực đối ngoại của
Đảng cộng sản Việt Nam / Vũ Khoan // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.Tr.302-303.
Gồm đổi mới tư duy về xu thế phát triển của thế giới. Đổi mới trong đường
lối, chính sách đối ngoại của Đảng.
324.2597071
Đ106C
Xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa //
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc
dân, 2009.- Tr.159-176.
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
trong tổng thể đường lối mới của Đảng cộng sản Việt Nam.
324.2597071
Đ561L

b. Văn Hoá – Giáo dục – Y tế
BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người /
Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.149-177.
Đổi mới về nhận thức, đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn
hóa, nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật
và văn hóa phát triển lên một bước mới. Đổi mới trong thực tiễn, đổi mới trên thực
tiễn về lĩnh vực phát triển văn hóa, đổi mới thực tiễn về phát triển con người và đổi
mới trong thực tiễn về những vấn đề xã hội.
324.25970755
Đ106C
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác giáo dục Đảng viên ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2010.- Tr.171-257.
Nội dung giáo dục Đảng viên nông thôn phải làm nổi bật tính thời đại. Hình
thức giáo dục Đảng viên ở nông thôn cần phải tăng cường hiệu quả thực tế.
Phương pháp giáo dục Đảng viên nông thôn phải có tính nghệ thuật. Đổi mới lý
luận trong công tác giáo dục Đảng viên nông thôn phải coi trọng tính học hỏi.
324.251
Đ452M
Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng lý
luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở // Cẩm nang công tác tư tưởng ,
lý luận chính trị và báo chí trước yêu cầu mới.- H. : Văn hóa Thông tin, 2007.Tr.78-84.
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công
tác tư tưởng của Đảng. Tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị
trước hết bắt nguồn từ vai trò to lớn của lý luận trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự
do của tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội. Nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục lý
luận chính trị là làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên có những biểu hiện cơ bản về chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước, làm cơ sở lý luận cho hoạt dộng thực tiễn của họ. Mục tiêu của
công tác giáo dục lý luận chính trị là làm cho lý luận thấm sâu vào cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân; từ đó thúc đảy cán bộ, đảng viên. Quần chúng tự

giác, tự nguyện hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng
do Đảng đề ra.
324.2597071
C210N
Đường lối phát triển văn hóa, xã hội // Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2009.- Tr.233-269.
Đường lối phát triển văn hóa, xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Các
vấn đề văn hóa, xã hội đặt ra trong điều kiện Việt Nam thực hiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
324.2597071
Đ561L
Một số vấn đề về tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng ,
đạo đức và nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ, Đảng viên trong
giai đoạn hiện nay // Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo
đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, Đảng viên
trong tình hình mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.311-398.
Một số vấn đề về yêu cầu giáo dục, rèn luyện cán bộ, Đảng viên trong thời
kỳ mới. Tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu về tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên
trong giai đoạn hiện nay. Nội dung và biện pháp nhằm tăng cường giáo dục, rèn
luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho cán
bộ. Đảng viên trong thời kỳ mới.
324.259.7071
T116C
PHẠM MINH HẠC. Giáo dục Việt Nam thực trạng và giáo dục / Phạm
Minh Hạc // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi
mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.226-232.
Thực trạng và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu giáo dục là tăng
cường các nguồn lực cho giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên, củng cố và
tập trung đầu tư nâng cấp các trường sư phạm trong đó có một số trường đại học
sư phạm trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo và
tăng cường cơ sở vật chất các trường học, sửa đổi và ban hành các văn bản về
mục tiêu và kế hoạch giáo dục và đào tạo từng bậc học.
324.2597071
Đ106C

Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với tôn giáo
từ khi đổi mới đến nay // Một số quan điểm của Đảng và nhà nước VIệt Nam
về tôn giáo.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.255-346.
Đảng và nhà nước ta, trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự
do tín ngưỡng. Lãnh đạo và giúp đỡ đồng bào theo tôn giáo đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ tổ quốc. Cảnh giác, kiên quyết và kịp
thời chống lại âm mưu, thủ đoạn của bọn đế quốc và phản động chia r ẽ đồng bào
có đạo với đồng bào không có đạo, giữa đồng bào theo đạo này với đồng bào theo
đạo khác.
324.259707
M458S
Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với tôn giáo
giai đoạn từ năm 1930 đến trước đổi mới // Một số quan điểm của Đảng và
nhà nước VIệt Nam về tôn giáo.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.13-252.
Quan niệm chung về tôn giáo, tĩn ngưỡng và các nguyên tắc của Đảng đối
với tôn giáo: nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; nguyên tắc tôn
trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo .
Chủ trương, quan điểm công tác tôn giáo của Đảng.
324.259707
M458S
Tạp chí Cộng sản. Đổi mới hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị kho
tàng di sản văn hóa / Trương Quốc Bình // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 796.Tr.72-76.
Di sản văn hóa của mỗi dân tộc kết đọng những chân giá trị của quá trình
sáng tạo văn hóa, là những biểu hiện khách quan của truyền thống lịch sử và đặc
thù dân tộc. Bảo tồn các di sản văn hóa là một trong những hoạt động gắn liền với
việc bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc – tạo dựng sự phát triển của tương lai mỗi
dân tộc từ những mối liên hệ đặc thù của quá khứ và hiện tại.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí Cộng sản. Suy nghĩ về định hướng phát triển giáo dục đại học
Việt Nam đầu thế kỷ XXI / Vũ Thị Phương Mai // Tạp chí cộng sản.- 2009.- Số
805.- Tr.60-64.
Tạo sự bình đẳng hơn nữa và mở rộng cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học
trong cộng đồng. Trao quyền tự chủ thực sự cho các cơ sở giáo dục đại học, bảo
đảm tính đa dạng và linh hoạt trong giáo dục đại học, phát huy năng lực sáng tạo
cá nhân của người học. Giáo dục đại học mang tính chuyên nghiệp cao kết hợp với
sự tham gia của gia đình người học và sự tương đồng với nền giáo dục khu vực và
thế giới trong xu thế toàn cầu hóa.
T/C Cộng sản / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Phát huy truyền thống trường Đảng xây dựng học
viện xứng tầm vị thế trong thời kỳ mới / Nguyễn Đức Bình // Tạp chí lịch sử
Đảng.- 2009.- Số 9.- Tr.19-24.
Nhân dịp 60 năm ngày truyền thống trường Đảng – Học viện chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí minh, ban biên tập Lịch sử Đảng đã có cuộc trao
đổi. Nội dung cuộc trao đổi là những vấn đề về phát huy những thành tựu, truyền
thống vẻ vang của Đảng, của học viện, nhằm xây dựng và phát triển học viện xứng
tầm với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ đước Đảng và nhà nước giao.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí Cộng sản. Phát triển văn hóa trong diều kiện kinh tế thị trường
định hướng Xã hội Chủ nghĩa / Mai Hải Oanh // Tạp chí cộng sản.- 2009.- Số
804.- Tr.55-60.
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ
nghĩa ở nước ta, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đứng
trước những thử thách mới, trong đó có những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn đòi
hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng và giải quyết một cách hợp lý. Nghiên cứu
mối liên hệ nội tại của phát triển văn hóa với kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa
để thực hiện sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội có ý
nghĩa vô cùng to lớn.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí lịch sử Đảng. Phát triển văn hóa – xã hội vùng Tây Nguyên thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Dương Thị Hưởng,
Đoàn Minh Huấn // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.35-41.
Chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển văn hóa – xã hội
vùng Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bộ
phận hợp thành trong hệ thống chủ trương, chính sách phát triển toàn diện vùng.
Nó được biểu hiện ở các hình thức thể hiện lãnh đạo của Đảng và thể chế quản lý
của nhà nước nhằm điều chỉnh lĩnh vực văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên, thông qua
các kỳ đại hội VIII, IX và X.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai
cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới / Nguyễn Văn Nhật // Tạp
chí lịch sử Đảng- Số 6- Tr.53-60.
Tầm quan trong của việc xây dựng đời sống văn hóa cho giai cấp công nhân
Việt Nam. Quan điểm và chủ trương của Đảng trong việc xây dựng và phát triển
đời sống văn hóa của công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
T/C lịch sử Đảng / 2010
TRẦN DUY HƯƠNG. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức Xã hội
Chủ nghĩa trong quân đội nhân dân trước yêu cầu của công cuộc đổi mới /
Trần Duy Hương // Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội trong thời
kỳ hiện nay.- H : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.312-324.
Nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp đổi mới cho
cán bộ và chiến sĩ luôn luôn là nhiệm vụ chủ yếu của công tác giáo dục chính trị tư
tưởng trong quân đội.
324.25970755
M126V
TRẦN VĂN BÍNH. Một số giải pháp có tính chiến lược nhằm phát triển
sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay / Trần Văn Bính //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.233-240.

Đại hội IX nhận định: Giáo dục đào tạo vẫn còn những bất cập và yếu kém
đang lo ngại nỗi băn khoăn, nhức nhối của toàn xã hội. Chất lượng giáo dục đào
tạo thấp so với yêu cầu, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học,
sách giáo khoa thi cử, cơ cấu đào tạo, trình độ quản lý còn nhiều thiếu sót , trong
giáo dục đào tạo có những hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại… vậy cần phải làm gì
để phat huy hơn nữa những thành tựu đã có và khắc phục một cách triệt để những
bất cập, yếu kém nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ lịch sử
mới.
324.2597071
Đ106C
TRẦN VĂN BÍNH. Văn hóa và chiến lược xây dựng con người trong
thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta / Trần Văn Bính // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.220-225.
Con người là tài sản quý nhất, câu nói đó đã quá quen thuộc với nhiều
người, trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng, đòi hỏi phải thực sụ quan tâm chiến lược
của con người, như Bác Hồ đã nói: Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có
con người xã hội chủ nghĩa.
324.2597071
Đ106C
TRƯƠNG MINH DỤC. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc ,
xây dựng đời sống văn hóa mới / Trương Minh dục // Thực hiện chính sách
dân tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.218-235.
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây nguyên trong bốn cảnh toàn cầu
hóa. Và các vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa Chămpa hiện nay.
324.2597055
TH552H

2. Lâm Đồng trong thời kỳ đổi mới
a. Kinh tế - Chính trị - xã hội:
BÍCH HIỀN. Đà Lạt hướng tới sự phát triển toàn diện và đổi mới / Bích
Hiền // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 5 tháng 04.-Tr.4.
Thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Lạt thành đô thị du lịch và hướng tới đô thị
du lịch chất lượng cao. Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có Nghị quyết 06 về phát triển du
lịch và trên cơ sở đó, thành phố cũng đã xây dựng chương trình du lịch chất lượng
cao, chọn trọng điểm triển khai theo kế hoạch từng năm và tập trung vào một số
biện pháp trước mắt cũng như định hướng lâu dài cho du lịch Đà Lạt.
Lâm Đồng/2010
BÍCH HIỀN. Vì một thành phố du lịch chất lượng cao / Bích Hiền //
Lâm Đồng.- Số xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.7.
Mục tiêu của thành phố Đà Lạt là giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế với
đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sinh thái; Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu
kinh KT-XH của kế hoạch 2006-2010. Tiếp tục phát triển ngành du lịch dịch vụ
thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện
tự nhiên, sinh thái và truyền thống văn hoá, lịch sử; phát huy tối đa nội lực cùng
với tranh thủ đầu tư từ bên ngoài; từng bước đưa Đà Lạt thành trung tâm du lịch
và nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh…phát triển du lịch
theo hướng nâng cao chất lượng; tiếp tục chương trình phát triển nông nghiệp
công nghiệp cao, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng xuất và
chất lượng sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Lâm Đồng Số xuân Kỷ Sửu/2009
BÌNH NGUYÊN. Bước phát triển mới của ngành du lịch / Bình Nguyên
// Lâm Đồng.-2008.-Ngày 1 tháng 09.-Tr.3.
Sau hai năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21/9/2006 của Tỉnh uỷ
Lâm Đồng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá, tăng tốc
phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ 2006-2010, đến nay, ngày kinh tế du lịch đã có
bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của
tỉnh. Từ năm 2006 -2007, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm du lịch và dịch vụ bình
quân hàng năm đạt khoảng 25%; năm 2006 chiếm 17,8% GDP và năm 2007 chiếm
17.95% GDP toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2008 , doanh thu xã hội từ du lịch đạt
1.570 tỷ đồng.
Lâm Đồng/2008

BÌNH NGUYÊN. Tập trung phát triển và nâng cao tỷ trọng thương mại
/ Bình Nguyên // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 13 tháng 07.-Tr.4.
Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển thương mại.
Lâm Đồng phấn đấu vào năm 2011-2015, giá trị sản xuất của ngành dịch vụ tăng
bình quân 21-23% /năm, cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng 32-35%GDP(trong đó lĩnh
vực thương mại chiếm 7-8% GDP của tỉnh); kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân
20-21% /năm.
Lâm Đồng/2009
BÙI TRƯỞNG. Đảng bộ xã Lộc Phú - Bảo Lâm phải chọn nhiệm vụ để
đột phá / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 16 tháng 04.- Tr.2.
Đảng bộ xã đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị
cho mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
nâng cao ý thức kỷ luật Đảng; quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị, nghị
quyết của Đảng từ đó tháo gỡ khó khăn, bế tắc giải quyết tốt công tác tổ chức và
cán bộ thì hệ thống chính trị cơ sở mới được củng cố và một xây dựng vững mạnh
để “đột phá”.
Lâm Đồng/2008
Bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới (9/1986-10/1991) // Lịch sử Đảng
bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố Đà Lạt, 2008.- Tr.87-120.
Đảng bộ đã từng bước ổn định kinh tế - xã hội, tạo tích luỹ, hình thành cơ
cấu Công - Nông - Lâm nghiệp và chủ trương giải phóng năng lực sản xuất, tập
trung đẩy mạnh ba chương trình kinh tế lớn theo hướng phát triển hàng hoá nhiều
thành phần.
324.2597070959769
L302S
DIỆP QUỲNH. Lâm Đồng trong cơn lốc cạnh tranh thu hút đầu tư /
Diệp Quỳnh // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 4 tháng 04.-Tr.3.
Để thu hút đầu tư chính quyền tỉnh đã tăng cường đối thoại giữa doanh
nghiệp với các nhà quản lý và lập các nhóm công tác theo từng lĩnh vực còn yếu để
tìm hiểu thực tế, có hướng giải quyết phù hợp một cách cụ thể để thay đổi được chỉ
số năng lực cạnh tranh.
Lâm Đồng/2008

Đà Lạt, 30 năm xây dựng và phát triển (1975-2005) // Địa chí Đà Lạt.Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008.-Tr.44-60.
Đà Lạt trong giai đoạn này từng bước ổn định tình hình chính trị, thực hiện
nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
sau chiến tranh, Phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện nhiệm vụ cải tạo và
xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN và tiếp tục công cuộc đổi mới, từng bước
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
915.9769
Đ301C
Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ IV – Xây dựng thành phố
Bảo Lộc phát triển bền vững // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 2 tháng 08.-Tr.4+8.
Qua 5 năm thực hiện, thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu về
kinh tế - xã hội chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 3 và 11/12 chỉ tiêu
Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 đã đề ra. Đại hội Đảng bộ thành phố
Bảo Lộc lần thứ 4 diễn ra từ ngày 2-4/8/2010 sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây
dựng và phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2010-2015 với mục tiêu “Phát huy
dân chủ, huy động các nguồn lực, đột phá tăng tốc xây dựng thành phố Bảo Lộc
phát triển bền vững”.
Lâm Đồng/2010
Đảng bộ thành phố Đà Lạt lãnh đạo nhiệm vụ cải tạo và xây dựng quan
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa (8/1977-8/1986) // Lịch sử Đảng bộ thành phố
Đà Lạt (4/1975-2000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt,
2008.- Tr.36-86.
Đảng bộ củng cố hệ thống chuyên chính vô sản, giữ vững sản xuất, phát
triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nền văn hoá mới, con người mới và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó
khăn, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế đi lên xã hội chủ nghĩa.
324.2597070959769
L302S

Đổi mới phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt, nâng cao nhận
thức và tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng // Lâm
Đồng.-2008.- Ngày 23 tháng 04.-Tr.2.
Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Huỳnh Phong Tranh-UVTW Đảng, bí
thư tỉnh uỷ Lâm Đồng về quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Đồng chí
phát biểu Hội nghị lần này đạt kết quả sẽ là tiền đề để sau Hội nghị để triển khai
sâu rộng đến các cấp các ngành, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong
tỉnh. Qua đó xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tiếp
tục đổi mới phương thức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, bồi dưỡng báo
cáo viên nâng cao năng lực trong truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Lâm Đồng/2008
ĐỨC HƯNG. Lâm Đồng với các mô hình phát triển bền vững / Đức
Hưng // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 13 tháng 04.-Tr.3.
Thực hiện“Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt
Nam”(Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), UBND tỉnh Lâm Đồng dựa vào
thực tế của địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng phát triển bền
vững của hai lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp và du lịch. Tỉnh đã triển khai xây
dựng định hướng phát triển bền vững cho các địa bàn cấp huyện trên toàn tỉnh trên
cơ sở xác định Chương trình nghị sự 21 là “Khung định hướng, các kế hoạch phát
triển đồng bộ, hài hoà về kinh tế, xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền
vững trong 10-15 năm tới).
Lâm Đồng/2009
ĐỨC HƯNG. Lâm Hà xã hội hoá công tác cấp nước sinh hoạt nông thôn
/ Đức Hưng // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 30 tháng 03.-Tr.2.
Huyện Lâm Hà đang tiến hành từng bước xã hội hoá công tác đầu tư xây
dựng, quản lý và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa
bàn theo hướng”Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư” đây là “nhân tố mới” để
huyện Lâm Hà nói riêng và cả tỉnh Lâm Đồng nói chung sớm hoàn thành được mục
tiêu của Chương trình Quốc gia về Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông
thôn, đưa nước hợp vệ sinh tới từng hộ nông dân.
Lâm Đồng/2008
ĐỨC HƯNG. Nghề thủ công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số / Đức
Hưng // Lâm Đồng. 2008.- Ngày 2 tháng 04.Tr.3.

Lâm Đồng có trên 40 cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ
yếu sinh sống ở địa bàn vùng sâu vùng xa. Ngoài sản xuất nông – lâm nghiệp, từ
hàng trăm năm qua, nhiều hộ, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số còn làm thêm nghề
thủ công để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Lâm Đồng/2008
ĐỨC HƯNG. Nông nghiệp – nông thôn Lâm Đồng từ chương trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá / Đức Hưng // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 10 tháng 09.Tr.3.
Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng về
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn được Lâm Đồng triển khai
liên tục từ năm 2002 đến nay bước đầu đã đạt được nhiều kết quả, chính vì vậy
nông nghiệp-nông thôn tỉnh nhà đang thay đổi hàng ngày và đời sống nông dân
được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều… với những thành tựu đã đạt được, Lâm
đồng có nhiều thuận lợi để triển khai thực hiện Nghị quyết 7 của Đảng về nông
nghiệp-nông dân-nông thôn trong thời gian tới.
Lâm Đồng/2008
GIA KHÁNH. Đảng bộ An Nhơn - Đạ Tẻh với việc xây dựng chính
quyền cơ sở vững mạnh / Gia Khánh // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 24 tháng 03.Tr.2
Là một xã thuần nông nằm ngay trung tâm đồng lúa Đạ Tẻh với người dân
nhiều vùng trong nước về đây sinh sống. An Nhơn là một xã khá tiêu biểu của Đạ
Tẻh về tình đoàn kết làm ăn ổn định, phát triển kinh tế. Nổi bật ở đây là vai trò của
Đảng bộ xã trong việc vận động quần chúng, xây dựng chính quyền cơ sở. Ban
thường vụ Đảng uỷ luôn bám sát các chương trình kinh tế của đại phương, quan
tâm đến sản xuất đời sống, an ninh trật tự của địa phương để có chủ trương biện
pháp chỉ đạo cụ thể và kịp thời.
Lâm Đồng/2008
GIA KHÁNH. Lâm Đồng thu hút nguồn nhân lực / Gia Khánh // Lâm
Đồng.-2009.-Ngày 5 tháng 1.-Tr.2.
Đề án đào tạo nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được tỉnh ban hành vào ngày 24-112008 vừa qua (Quyết định 3159/QĐ-UBND) đã đưa ra các cơ chế chính sách cụ

thể cho những người trong tỉnh đi học và những người có trình độ ở tỉnh ngoài vào
Lâm Đồng làm việc.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. Ngành du lịch trên hành trình trở thành nền kinh tế mũi
nhọn / Hải Yến // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 1.-Tr.6.
Du lich Lâm Đồng trải qua giai đoạn phát triển 2000-2009 với nhiều kết
quả cả về tổng quan lẫn nội dung cụ thể. Bước sang giai đoạn 2010-2015 và xa
hơn nữa là đến năm 2020, ngành du lịch có những định hướng phát triển gì để phát
huy vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng.
Lâm Đồng/2010
HOÀNG KIẾN GIANG. Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư
Trung ương / Hoàng Kiến Giang // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 11.-Tr.5.
Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư TW, Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thị
uỷ, Thành uỷ đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức quán triệt mục đích, nội dung của Chỉ
thị đến cán bộ chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị - xã
hội và tiến hành thành lập, kiện toàn phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật từ
huyện xuống xã, huyện, thị trấn.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Công tác xây dựng Đảng năm 2009 có những chuyển biến tích
cực / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 01.-Tr.2.
Công tác xây dựng Đảng của Lâm Đồng năm 2009 có nhiều chuyển biến
tích, qua một năm hoạt đông. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn
Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 (lần2), Đảng bộ Lâm Đồng đã tập
trung xây dựng và cổng cố các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác
giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ
chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên.
Lâm Đồng/2010
HỒ LAN. Đà Lạt đột phá, tăng tốc phấn đấu trở thành trung tâm du
lịch văn minh - hiện đại – thân thiện / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 9
tháng 04.-Tr.3.

Đồng chí Vũ Công Tiến – UBTV, bí thư Thành uỷ Đà Lạt cho biết một số
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2010: Tập trung
thực hiện các nội dung chương trình phát triển du lịch cao theo hướng bền vững.
Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, thu hút đầu, phát triển đồng bộ các loại hình du
lịch để tạo ra sản phẩm du lịch mới đa dạng, hấp dẫn, thể hiện nét đặc trưng của
Đà Lạt. Tăng cường cuộc vận động xây văn minh đô thị, phát huy phong cách
người Đà Lạt, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường.
Lâm Đồng/2010
HỒ LAN. Đà Lạt “ Mỗi cơ sở điển hình, mỗi phong tào một gương sáng”
/ Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 09.-Tr.2.
Qua hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt tiếp tục được Tỉnh uỷ chọn
làm đơn vị điểm cho việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với chủ đề
Đà Lạt năm 2009: chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển
kinh tế bền vững, xây dựng thành phố thân thiện gắn với thực hiện Cuộc vận động
lớn.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Đảng bộ thành phố Đà Lạt - Những nét mới trong nhiệm kỳ
2005-2010 / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng 12.-Tr.2.
Đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đà Lạt có khả
năng đạt, vượt mức các chỉ tiêu. Năm 2010, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới sẽ tiếp
tục đề ra mục tiêu phấn đấu tích cực để Đà Lạt sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô
thị loại I. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để thành phố phát triển theo hướng
là trung tâm du lịch văn minh, hiện đại.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Phác thảo bức tranh du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 / Hồ
Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 9 tháng 07.-Tr.4.
Theo quy hoạch mục tiêu đến năm 2020, phát triển du lịch Lâm Đồng theo
hướng chất lượng cao và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của
tỉnh dựa vào khai thác có hiệu quả dựa vào lợi thế và điều kiện tự nhiên, truyền
thống và các giá trị văn hoá - lịch sử xây dựng Đà Lạt trở thành một trung tâm du
lịch lớn của vùng Tây Nguyên và cả nước.
Lâm Đồng/2010

HỒ LAN. Phác thảo bức tranh Lâm Đồng đến năm 2020 / Hồ Lan //
Lâm Đồng.-2008.- Ngày 30 tháng 04.-Tr.8.
UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các địa phương, sở, ngành cấp tỉnh để
thoả thuận đóng góp ý kiến cho quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Lâm Đồng
đến năm 2020. Mục đích xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lâm Đồng
một cách khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh đối với vùng Tây
Nguyên, Đông Nam Bộ và cả nước; hội nhập với phát triển chung của đất nước và
khu vực trong thời kỳ 2011-2020.
Lâm Đồng/2008
HỒ LAN. Tập trung nguồn lực phát triển vùng dân tộc thiểu số / Hồ
Lan // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 3 tháng 09.-Tr.6.
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm và ưu tiên dành
nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nghị quyết 09 của
Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã nêu ra những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về công tác dân
tộc giai đoạn 2006-2010. UBND tỉnh tiếp tục Quyết định số 510/QĐ-UBND ban
hành chương trình hành động thực hiện NQ 09 về tập trung nguồn lực tiếp tục đầu
tư phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số.
Lâm Đồng/2008
HỒ LAN. Thực hiện xã hội hoá trên nhiều lĩnh vực đã đi đúng hướng /
Hồ Lan, Diệu Hiền // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 11 tháng 09.-Tr.4.
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU về đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, y tế,
văn hoá, thể dục thể thao, bảo trợ xã hội và các báo cáo kinh nghiệm thực hiện chủ
trương xã hội hoá trong nghành giáo dục và 2 địa phương Đức Trong, Cát Tiên và
việc thực hiện chủ trương xã hội hoá đã đi đúng hướng và được triển khai sâu rộng
trên nhiều lĩnh vực ở tất cả các địa phương.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Toàn cảnh thu hút đầu tư ở Lâm Đồng / Hồ Lan // Lâm
Đồng.-2010.-Ngày 21 tháng 06.-Tr.3.
Trong 5 năm qua, Lâm Đồng thu hút khá nhiều nhà đầu tư thuộc tất cả các
thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tăng trưởng
GDP bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 14%. Tổng mức đầu tư ở giai đoạn này đạt

32.328 tỷ đồng, bằng 41.5%GDP; nguồn vốn của khu vực dân doanh và đầu tư
nước ngoài chiếm 65% vốn đầu tư toàn xã hội. Qua đó chứng tỏ cơ chế, chính sách
thu hút của Lâm Đồng đã được cải thiện, bước đầu hấp dẫn nhà đầu tư.
Lâm Đồng/2010
HỒNG HẢI. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư / Hồng Hải // Lâm
Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 1.-Tr.1.
Với chủ trương cải cách thủ tục hành thủ tục hành, tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, thời gian qua
nhiều giải pháp tối ưu đã được tỉnh cụ thể hoá dưới nhiều hình thức nhằm đẩy
mạnh công tác thu hút đầu tư, thức đẩy nền kinh tế phát triển.
Lâm Đồng/2010
HỒNG HẢI. Doanh nghiệp thời hội nhập / Hồng Hải // Lâm Đồng.-Số
xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.6.
Với phương châm chủ động hội nhập và cạnh tranh, đặc biệt là sau khi Việt
Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Lâm Đồng đã
tích cực đầu tư tìm hướng đi mới, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của minh
trong “sân chơi” hội nhập.
Lâm Đồng Số xuân Kỷ Sửu/2009
HUỲNH PHONG TRANH. Vai trò lãnh đạo của Tỉnh uỷ Lâm Đồng với
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình hiện nay / Huỳnh
Phong Tranh // Lâm Đồng.-Số xuân Canh Dần.-2010.-Tr.3-4.
Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2006-2010) đã xác định phải
phát huy tối đa nguồn lực, thu hút có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội ; Đại hội tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ,
giải pháp quan trọng, từ việc thống nhất tư tưởng trong lãnh đạo chỉ đạo, điều
hành đến việc xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách và lãnh đạo tổ chức
thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
Lâm Đồng/Số xuân Canh Dần 2010
HỮU HIỆP. Đà Lạt – Đô thị di sản của Việt Nam, viên ngọc quý cần
được giữ gìn / Hữu Hiệp // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 8 tháng 06.-Tr.4.

Sau 10 năm được công nhận đô thị loại II, Đà Lạt đã có bước chuyển biến
căn bản và nhanh chóng tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, kết cấu hạ tầng
tương đối đồng bộ, giao thông đường bộ thuận lợi, diện mạo đô thị ngày càng khởi
sắc, đáp ứng được chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo ra không gian vật chất và hình
thành đủ các yếu tố của đô thị loại I.
Lâm Đồng/2009
HỮU PHÚC. Lâm Đồng với phát triển bền vững / Hữu Phúc // Lâm
Đồng.-2009.-Ngày 6 tháng 05.-Tr.3.
Hơn 10 năm qua với định hướng khai thác các tiềm năng, lợi thế so sánh để
phát triển kinh tế, Lâm Đồng đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể về tăng
trưởng kinh tế, phát triển văn hoá xã hội và xoá đói giảm nghèo. Nền kinh tế tăng
trưởng đạt mức bình quân hơn 10% năm, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2008
gấp hơn 2,4 lần năm 1998, tỷ trọng hộ nghèo giảm từ 16% xuống 8,6%, đời sống
vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.
Lâm Đồng/2009
HỮU SANG. Bảo Lộc phát huy thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế bền
vững / Hữu Sang // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 28 tháng 03.- Tr.3.
Thị xã Bảo Lộc đã tập trung thu hút đầu tư mạnh cho du lịch nhằm khai thác
hiệu quả những ưu đãi của thiên nhiên. Mục tiêu mà Thị xã đề ra là xây dựng được
những khu du lịch khép kín gắn liền với các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí.
Lâm Đồng/2008
KHẢI NHIÊN. Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp phát triển / Khải Nhiên // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 14 tháng 03.- Tr.3.
Theo đánh giá của Sở KH – ĐT tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có
vốn đầu tư trong nước do UBND tỉnh tổ chức, trong năm qua, hoạt động của doanh
nghiệp trong nước có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh
tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập ngân sách địa phương. Giá trị sản xuất
của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các Hợp tác xã chiếm tới
95.2% tổng giá trị sản xuất của kinh tế Lâm Đồng. Tại Hội nghị Bí thư Tỉnh đã
nhấn mạnh rằng lãnh đạo Tỉnh sẽ tăng cường tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành
cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.
Lâm Đồng / 2008

Nghị quyết 25 – NQ/TƯ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh
niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Chính là trách nhiệm, tình
cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên // Lâm Đồng.- 2008.Ngày 3 tháng 09.-Tr.2.
Bài phát biểu của đồng chí Trần Văn Hiệp - bí thư tỉnh đoàn Lâm đồng về
Nghị quyết 25 – NQ/TƯ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên Lâm
Đồng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Đồng chí nhận định
rằng thanh niên Lâm Đồng có nhận thức tốt, có trách nhiệm cao, ham học hỏi tích
cực lao động và cống hiến trong mọi lĩnh vực.
Lâm Đồng/2008
NGUYỄN ĐỨC. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh uỷ về thu
hút đầu tư / Nguyễn Đức // Lâm Đồng.-Số xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.3.
Bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Phong Tranh – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh
uỷ Lâm Đồng về tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch
và những dự án đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh.
Lâm Đồng số xuân Kỷ Sửu/2009
NGUYẾN THANH. Chuyển biến công tác xây dựng Đảng ở Đức Trọng /
Nguyễn Thanh // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 7 tháng 10.-Tr.2.
Thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009, Đảng bộ huyện Đức
Trọng xác định phải làm tốt công tác xây dựng Đảng như: Nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ
sở. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển Đảng
viên mới. Chuẩn bị nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng cơ sở và cấp huyện vào năm
2010.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Đồng bào dân tộc thiểu số Đà Lạt hôm qua và nay /
Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 30 tháng 11.-Tr.4.
Đà Lạt hiện có 25 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó có 24 dân tộc
thiểu số với 1.286 hộ, 6.464 nhân khẩu chia thành 3 nhóm: nhóm dân tộc gốc Tây
Nguyên, Người Hoa và nhóm dân tộc ở vùng khác đến (Tày, Nùng, Thái, Khmer)
trong đó người dân tộc Tây Nguyên (Lạch,Chil, Srê) có số lượng lớn nhất. Trải qua

nhiều biến cố lịch sử, đến nay các dân tộc thiểu số đang sống trong cộng động
thống nhất, cùng tham gia xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ, ấm no, hạnh
phúc.
Lâm Đồng/2009
THANH BÌNH. Ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác hoa /
Thanh Bình // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 25 tháng 01.-Tr.5.
Đà Lạt đã ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và thu
hoạch mà trong hơn một chục năm trở lại đây, nghề trồng hoa ở Đà Lạt – Lâm
Đồng đã có những bước phát triển vượt bậc. Thương hiệu hoa Đà Lạt đã có chỗ
đứng vững chắc ở thị trường trong nước và bắt đầu vươn ra thị trường nước ngoài.
Lâm Đồng/2010
THUỴ TRANG. Đà Lạt – Sau 33 năm giải phóng: Trên đường đổi mới
và phát triển / Thuỵ Trang // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 2 tháng 04.- Tr.4.
Đà Lạt sau 33 năm giải phóng đã đổi thay theo từng ngày chỉ trong vòng
chưa đầy 10 trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và
nhân dân thành phố Đà Lạt nền kinh tế địa phương không ngừng tăng trưởng phát
triển.
Lâm Đồng/2008
Tiếp tục công cuộc đổi mới, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện
đại hoá thành phố (1991-2000) // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (4/19752000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt, 2008.- Tr.121175.
Đảng bộ thành phố Đà Lạt vượt qua thử thách,phấn đấu ổn định và tăng
trưởng nhanh về kinh tế, bồi dưỡng và phát huy yếu tố con người, khai thác tiềm
năng và thế mạnh, tranh thủ điều kiện và thời cơ để phát triển nhanh và bền vững
trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá thành phố Đà Lạt.
324.2597070959769
L302S
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo // Lâm Đồng.-2008.Ngày 1 tháng 09.-Tr.1+2.

Trong hai ngày 28-29/8/2008, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) của BCHTW “về đại đoàn kết
dân tộc”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”. Qua 5 năm thực hiện,
khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được tiếp tục tăng cường, nhân dân các
dân tộc trong tỉnh, các thành phần kinh tế tích cực hưởng ứng, tham gia các
chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đưa kinh tế tăng trưởng ở
mức độ cao, đời sống phần lớn nhân dân được cải thiện. Tình hình kinh tế ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình hoạt động của
các tôn giáo tương đối ổn định, đại bộ phận chức sắc tín đồ các tôn giáo đoàn kết,
hoà nhập cùng cộng đồng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Lâm Đồng/2008
VĂN VIỆT. Đà Lạt xây phố cao tầng / Văn Việt // Lâm Đồng.-2008.Ngày 24 tháng 03.- Tr.5.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận cho các nhà đầu tư trong
và ngoài nước xây dựng các công trình cao tầng trong thành phố Đà Lạt. Đây
được xem như một nét nhấn của kiến trúc hiện đại trên nền của kiến trúc bản sắc
Đà Lạt.
Lâm Đồng / 2008
XUÂN ĐỨC. Dự án cạnh tranh nông nghiệp hướng tới bước phát triển
đột phá / Xuân Đức // Lâm Đồng.-2009.-Ngày16 tháng 11.-Tr.3.
Lâm Đồng là một trong 8 tỉnh của cả nước được Chính phủ chấp thuận triển
khai Dự án Cạnh tranh nông nghiệp. Đây là dự án lớn được ký kết giữa Chính phủ
nước ta và Hiệp hội phát triển Quốc tế thuộc ngân hàngThế giới.
Lâm Đồng/2009
XUÂN PHÚ. Lộc Thành quản lý hành chính bằng tin học / Xuân Phú //
Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 24 tháng 03.-Tr.5.
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về cải cách hành chính, trong đó có
ứng dụng Tin học nhằm nâng cao quản lý hành chính chính quyền cơ sở, hơn hai
năm qua xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã đưa Tin học vào phục vụ công tác quản
lý điều hành và trở thành “xã điểm” đi đầu trong việc ứng dụng Tin học vào quản
lý hành chính của huyện.
Lâm Đồng/2008

XUÂN TRUNG. Đà Lạt đẩy mạnh đầu tư duy trì phát triển / Xuân
Trung // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 27 tháng 03.-Tr.3.
Trong những năm qua Đà Lạt luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức
cao, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì tốc độ phát triển trên 2
con số. Đà Lạt cần tập trung đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng
điểm.
Lâm Đồng/2009
XUÂN TRUNG. Đức Trọng đã tạo ra thế và lực mới / Xuân Trung,
Tuấn Linh // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 17 tháng 03.-Tr.2.
Thực hiện Nghi quyết 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “Mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng giai
đoạn 2006-2010”, Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh cùng các sở,
ban, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức Trọng diễn ra sáng ngày
16/3/2010. Qua đó lãnh đạo tỉnh đã nêu ra những chỉ đạo bổ sung cho Nghị quyết
phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 – 2015.
Lâm Đồng/2010
b. Văn hoá, Y tế, Giáo dục:
BÙI TRƯỞNG. Ấn tượng lễ hội cồng chiêng / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.2009.-Ngày 30 tháng 11.-Tr.7.
Lễ hội cồng chiêng Lâm Đồng lần thứ 2 tổ chức tại huyện Di Linh vào tối
ngày 28 và cả ngày 29/11/2009 đã diến ra khá sôi nổi. Từ lễ đoàn kết các dân tộc,
lễ đâm trâu, đến hội thi các trò chơi dân gian (giã gạo, đẩy gậy, bắn nỏ…)và liên
hoan văn hoá, văn nghệ dân gian(dân ca, dân vũ, diễn tấu cồng chiêng…) đã tạo
ấn tượng tốt đẹp cho mọi người đến dự.
Lâm Đồng/2009
BÙI TRƯỞNG. Di Linh được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ
sở / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.- 2008.-Ngày 10 tháng 03.-Tr.6.
Năm 1997, huyện Di Linh được công nhận xoá mù chữ và phổ cập giáo dục
Tiểu học. Sau đó huyện tiếp tục triển khai phổ cập giáo dục Trung học đúng độ
tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Liên tục gần 10 năm phấn đấu, huyện Di
Linh mới được công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
Lâm Đồng / 2008

DUY DANH. Phát triển mạng lưới y tế cơ sở để chăm sóc sức khoẻ cho
người dân / Duy Danh // Lâm Đồng.-Ngày 25 tháng 12.-Tr.5.
Đam Rông là một huyện mới được thành lập còn nhiều khó khăn vất vả,
nhưng với mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư đúng mức hoàn thiện, hiện nay
100% thôn buôn trong huyện đều có nhân viên y tế và ở tất cả các xã đều có trạm y
tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Lâm Đồng/2009
ĐĂNG HẢI. Thành tựu phổ cập giáo dục trung học cơ sở qua 10 năm
triển khai thực hiện / Đăn Hải, Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng
11.-Tr.5.
Là một trong những tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu
học-chống mù chữ khá sớm (từ năm 1997) nhưng do địa bàn rộng và phức tạp nên
việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Lâm Đồng gặp không ít khó
khăn. Song, với nỗ lực của các cấp, các ngàn, đặc biệt là ngành giáo dục, vào đầu
tháng 10/2008, Lâm Đồng đã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS-Đây
là một thành tựu đáng tự hào của ngành giáo dục Lâm Đồng sau 10 năm triển khai
thực hiện.
Lâm Đồng/2009
ĐINH THỊ NGA. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù // Đinh Thị Nga //
Lâm Đồng.- Ngày 30 tháng 07.-Tr.4.
Mang trong mình những nét văn hoá đặc trưng vô cùng quý giá của văn hoa
Tây Nguyên, Lâm Đồng đang là điểm để du khách tham quan các buôn làng, các lễ
hội…Đây chính là điều kiện vượt trội để Lâm Đồng xác định không gian văn hoá
cồng chiêng là sản phẩm du lịch đặc thù, giữ vai trò đặc biệt trong việc bảo tồn, kế
thừa phát huy kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Lâm Đồng/2010
ĐỖ VĂN CHÍNH. Định hướng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khoẻ nhân dân Lâm Đồng năm 2010 / Đỗ Văn Chính // Lâm Đồng.-2010.Ngày 24 tháng 02.-Tr.6.

Năm 2010 với mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển ngành dựa trên các
yếu tố bền vững, nhiệm vụ đặc ra trên lĩnh vực phòng bệnh là tiếp tục khống chế và
đẩy lùi các dịch bệnh lạ xâm nhập. Ngành sẽ chỉ đạo tập trung quyết liệt và triển
khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các nhóm dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế
quốc gia về phòng chống bệnh xã hội, chương trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm và chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình.
Lâm Đồng/2010
GIA KHÁNH. Nghành giáo dục với việc nâng cao chất lượng đội ngũ /
Gia Khánh // Lâm Đồng.- 2009.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.5.
Theo đánh giá của phòng tổ chức cán bộ - Sở giáo dục và đào tạo Lâm
Đồng, hầu hết giáo viên đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có ý
thức chính trị, phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần cao, tận tuỵ với nghề; đội ngũ
cán bộ đảm bảo năng lực công tác quản lý, điều hành tốt các hoạt động giáo dục
đào tạo trong tỉnh.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. Đam Rông đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế / Hải Yến //
Lâm Đồng.-2009.-Ngày 2 tháng 12.-Tr.4.
Thành lập từ năm 2005 với nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, huyện Đam
Rông từng bước xây dựng mọi mặt đời sống từ xuất phát điểm vô cùng khó khăn
ban đầu. Hiện tại, cả 8/8 xã của huyện đều thuộc vùng 3 và Đam Rông là một trong
62 huyện “nghèo nhất nước”, công tác xã hội hoá y tế tại Đam Rông được thực
hiện với những nỗ lực lớn để đẩy mạnh việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đam
Rông dự kiến huy động nhiều nguồn lực, trong đó có cả vốn vay cán bộ công nhân
viên và vay ngân hàng, kêu gọi đầu tư hợp lý và tạo điều kiện tối đa cho các tổ
chức, cá nhân đầu tư xây dựng để tập trung thực hiện “lấp đầy” dần các “khoảng
trống” hiện tại của y tế Đam Rông.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. “ Lấy dân làm gốc” để xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân
cư / Hải Yến // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 10.-Tr.4.
Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”lần
thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội, khu phố III - Phường10 – Đà Lạt là 1 trong 6 đơn vị

được vinh dự trao đổi kinh nghiệm thành công tới toàn thể Hội nghị. Bài học mà
địa phương rút ra là bám sát phương trâm “lấy dân làm gốc”.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao
/ Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.- Ngày 6 tháng 07.-Tr.5.
Trong những năm qua, nhiều sản phẩm VH, TDTT, nhiều hình thức sinh hoạt
văn hoá, tập luyện TDTT cộng đồng được phát triển cả về số lượng và chất lương.
Phong trào xây dựng đời sống văn hoá và TDTT ngày càng ăn sâu trong quần
chúng nhân dân. Nhiều giải thể thao quần chúng có sự đóng góp kinh phí và cơ sở
vật chất của các tổ chức tập thể và tư nhân đã được thực hiện thành công.
Lâm Đồng/2009
KHẮC DŨNG. Phát triển văn hoá vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh
toàn cầu hoá / Khắc Dũng // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 18 tháng 12.-Tr.7.
Những năm qua, việc phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Lâm Đồng đã luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự phối kết hợp thực
hiện của chính quyền và các ban, ngành địa phương. Nhờ thế đến nay, bộ mặt văn
hoá vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã có những thay đổi tích cực rất đáng ghi
nhận.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Giáo dục Lâm Đồng sau một năm đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin / Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 09.-Tr.4.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học
2009-2010 của Ngành giáo dục và Đào tạo diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa
qua, đánh giá của ngành giáo dục cho thấy: Năm học 2008-2009giáo dục Lâm
Đồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công
nghệ thông tin đã có sự phát triển mang tính đột phá mạnh mẽ.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Một xã hội học tập đang hình thành rõ nét ở Lâm Đồng
/ Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.4.

Trong những năm qua, ngành giáo dục Lâm Đồng đã đạt được những thành
tựu nổi bật. Ngành đã xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt yêu cầu về
chất lượng, có tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo
dục.
Lâm Đồng/2009
NGUYỆT THU. “ Trường giúp trường” - Một hoạt động nghĩa tình /
Nguyệt Thu // Lâm Đồng.- 2008.-Ngày 10 tháng 03.-Tr.7.
Vượt gần trăm cây số từ trung tâm thành phố Đà Lạt về Trường Mẫu giáo
Phi Liêng – huyện Đam Rông, các cô giáo và phụ huyện Trường Mầm non Anh
Đào không khỏi bùi ngùi xúc động khi tận mắt thấy các cháu nhỏ nơi đây áo rách
vai, quần sờn gấu, chân không dép… Hàng chục thùng quà gồm quần, áo, giày
dép, bánh, sữa, đầu máy… được đem tặng cho Trường Mẫu g áo Phi Liêng. Đây là
nguồn huy động được từ sự đóng góp của phụ huynh và giáo viên Trường Mầm non
Anh Đào với tổng kinh phí gần 15 triệu đồng.
Lâm Đồng / 2008
QUỲNH UYỂN. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá giữ gìn cho muôn
đời sau / Quỳnh Uyển // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 27 tháng 11.-Tr.5.
Những năm qua ngành văn hoá, thể thao và du lịch Lâm Đồng đã xác định
mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa phát triển kinh tế du lịch với công tác bảo
tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá: Bảo tồn, phát huy giá trị DSVH để phục vụ
phát triển du lịch, phát triển du lịch làm cho công tác bảo tồn, phát huy DSVH tốt
hơn.
Lâm Đồng/2009
QUỲNH UYỂN. Xây dựng công sở văn hoá ở Lâm Đồng / Quỳnh Uyển
// Lâm Đồng.-2010.-Ngày 21 tháng 06.-Tr.4.
Trong những năm qua, từ phong trào xây dựng công sở văn hoá, các cơ
quan, đơn vị đã phát huy được quyền làm chủ của CBCC-CNLĐ, quan tâm chăm lo
xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện mối quan hệ trong giao tiếp với nhân dân,
tham gia cải cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị khang trang,
an toàn. Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 70% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ
quan, đơn vị văn hoá.
Lâm Đồng/2010

QUỲNH UYỂN. Xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc
thiểu số / Quỳnh Uyển // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 3 tháng 02.-Tr.4.
Những năm qua, ngành văn hoá Lâm Đồng luôn coi trọng việc xây dựng đời
sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong 10 năm qua, phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có sức lan toả mạnh mẽ
rộng khắp đến từng nhà, từng thôn-buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số trong tỉnh, làm cho đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được
nâng lên rõ rệt tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Trong đó xây dựng
gia đình văn hoá là cốt lõi của phong trào.
Lâm Đồng/2010
TUẤN HƯƠNG. Đà Lạt xây dựng xã hội học tập từ cơ sở / Tuấn Hương
// Lâm Đồng.-2009.-Ngày 12 tháng 10.-Tr.5.
Trải qua 115 năm hình thành và phát triển, truyền thống hiếu học của nhân
dân Đà Lạt tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi tổ chức khuyến học tại địa phương
được hình thành. Đến nay 100% xã, phường, khu phố đã xây dựng được tổ chức
khuyến học với tỷ lệ hội viên chiếm hơn 11% dân số. Để đạt được kết qua thế, Hội
khuyến học Đà Lạt luôn làm tốt công tác tham mưu, thể hiện vai trò nòng cốt trong
việc liên kết với các lực lượng xã hội để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Lâm Đồng/2009
TUẤN HƯƠNG. Lạc Dương không để học sinh bỏ lớp / Tuấn Hương,
Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 31 tháng 03.-Tr.2.
Hầu hết các trường học của Lạc Dương đều nằm ở vùng sâu vùng xa, tỷ lệ
học sinh dân tộc thiểu số chiếm tới 90% để duy trì sĩ số học sinh ở đây quả là khó
khăn nan giải nhưng với tình yêu thương học sinh của giáo viên và phát huy hết
tinh thần trách nhiệm của cả hội đồng nhà trường, cộng với sự phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường và chính quyền địa phương một cách đồng bộ. Ngành giáo dục
Lạc Dương đã làm được điều đó để luôn duy trì sĩ số học sinh tốt nhât.
Lâm Đồng/2008

2. Văn kiện Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng.
Chi bộ Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng
và cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Lâm Đồng (1930-1945) // Lịch sử
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975).- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.-Tr.24-68.
Giới thiệu về quá trình vận động thành lập tổ chức Đảng ở Lâm Đồng thời
kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939) và cuộc cách mạng Tháng Tám
năm 1945.
324.2597070959769
L302S
Đảng bộ Đà Lạt lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước thắng lợi // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (1930-1975).Lâm Đồng: Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.97-197.
Đảng bộ Đà Lạt củng cố các tổ chức Đảng, khôi phục phát triển thực lực
cách mạng và đấu tranh đòi thực hiện hiệp định Giơnevơ (từ tháng 7/1954-1960),
nhân dân Đà Lạt kiên cường vượt qua thử thách, đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết
hợp đấu tranh chính trị (từ 8/1961-1968, tiến công địch bằng các cuộc đấu tranh
chính trị và vũ trang giành nhiều thắng lợi (từ 1969-1/1973), Thị uỷ Đà Lạt lãnh
đạo phong trào đấu tranh chống địch lấn chiếm và chuẩn bị lực lượng giải phóng
Thị xã (từ 2/1973-30/04/1975).
ĐC.213
L302S
Đảng bộ Đà Lạt lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược (1945-1954) // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (19301975).-Lâm Đồng: Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.44-96.
Đảng bộ thành phố Đà Lạt lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) để bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị
kháng chiến cứu nước (từ tháng 9-1945 đến cuối năm 1946) củng cố và xây dựng
lực lượng, tiến hành kháng chiến ( từ tháng 2-1946 đến cuối năm 1949) và từ đó
thành lập Thị uỷ Đà Lạt và sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào cách mạng địa
phương. (Từ năm 1950 đến cuối năm 1951), Thị uỷ Đà Lạt đã thực hiện chủ
chương chuyển hướng phương thức hoạt động để củng cố và giữ phong trào cách
mạng cho đến ngày tập kết chuyển quân ( từ cuối năm 1954 đến 7-1954).
ĐC.213
L302S

Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo nhân dân các dân tộc tiến hành cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ 10/1945-7/1954) // Sơ thảo lịch sử
Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh
Lâm Đồng.- 19cm.
T.2: 1945-1954.-1984.-Tr.20-138
Nhân dân các dân tộc Lâm Viên, Đồng Nai Thượng chuẩn bị và tiến hành
kháng chiến chống Pháp (từ 10/1945-10/1954). Thành lập Tỉnh Lâm Đồng để đẩy
mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ đó Đảng bộ Lâm Đồng tập trung
chỉ đạo phong trào cách mạng ở các địa phương vận dụng phương châm, phương
thức hoạt động góp phần vào thắng lợi của cả nước.
ĐC.212
S460T
Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước (7/1954-4/1975) // Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng
(1930-1975).- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.-Tr.191-408.
Đảng bộ ủng cố tổ chức Đảng, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng.
Đảng bộ Lâm Đồng và Đảng bộ Tuyên Đức lãnh đạo các phong trào đấu tranh
cách mạng của các địa phương và chuẩn bị lực lượng đánh địch giải phóng quê
hương.
324.2597070959769
L302S
Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (1930-1975).-Lâm Đồng: Thành uỷ
Đà Lạt, 1994.- 201tr. ; 19cm.
Những chặng đường đấu tranh cách mạng, những sự kiện lịch sử quan trọng
qua các thời kỳ, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ
đối với phong trào cách mạng ở địa phương, qua đón nâng cao lòng tự hào và giáo
dục truyền thống cách mạng đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố.
ĐC.213
L302S
Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000) / Đảng Cộng sản Việt
Nam.- Lâm Đồng: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt, 2008.- 196tr. ;
20cm.

Quá trình phấn đấu, trưởng thành và những bài học quý báu của Đảng bộ,
quân dân Đà Lạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ hôm
nay và mai sau tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh
hùng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây
dựng Đà Lạt ngày càng xứng đáng là thành phố du lịch văn minh, giàu đẹp.
324.2597070959769
L302S
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930-1975) / Ban chấp hành Đảng bộ
Tỉnh Lâm Đồng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 434tr. ;21cm.
Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của
Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Lâm Đồng trong
giai đoạn 1930-1975.
324.2597070959769
L302S
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ II / Đảng bộ Tỉnh
Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Knxb, 1980.- 92tr. ; 19cm.
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Lâm
Đồng họp từ ngày 2-10/08/1979 đã hoàn thành nhất trí với bản báo cáo tình hình
2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I và phương hướng nhiệm vụ 2
năm 1980-1981 của Đảng bộ.
ĐC.212”1979”
NGH300Q
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ III / Đảng bộ Tỉnh
Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Knxb, 1983.- 113tr. ; 19cm.
Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng lần thứ III họp
từ ngày 24-28/03/1983 đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo tình hình trong bảy năm
qua và phương hướng, nhiệm vụ 3 năm 1983-1985 của Đảng bộ.
ĐC.212”1983”
NGH300Q
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV / Đảng bộ
Tỉnh Lâm Đồng.- Lâm Đồng : Tỉnh uỷ Lâm Đồng, 1987.- 81tr. ; 19cm.

Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV họp từ
ngày 10/1987 đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và
nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ vừa qua và thông qua phương hướng
trong nhiệm kỳ tới (1986-1990) .
ĐC.212”1987”
NGH300Q
Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới, phấn đấu xây dựng Lâm Đồng
giàu mạnh // Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII
(Nhiệm kỳ 2001-2005).- Lâm Đồng : Knxb, 2001.- Tr.6-54.
Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (1996-2000) sau
15 năm đổi mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ , giải pháp phát triển kinh tế
- văn hoá - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh củng cố kiện toàn hệ
thống chính trị trong 5 năm tới 2001 -2005.
ĐC.212”2001”
V115K

Phong trào cách mạng Đà Lạt từ năm 1930 đến 1945 // Lịch sử Đảng bộ
thành phố Đà Lạt (1930-1975).-Lâm Đồng : Thành uỷ Đà Lạt, 1994.-Tr.12-44.
Phong trào cách mạng Đà Lạt từ năm 1930 đến 1945, sự truyền bá chủ
nghĩa Mác - Lênin và thành lập chi bộ Đảng ở Đà Lạt (1930-1935) cùng sự phát
triển của phong trào cách mạng thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936-1939) .
ĐC.213
L302S
Quyết tâm giữ vững thế tiến công chiến lược đưa phong trào cách mạng
địa phương phát triển toàn diện, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam
hoá” chiến tranh của đế quốc Mỹ // Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm Đồng.-19cm
T.3: 1954-1975.-1990.-Tr.111-148
Đảng bộ Lâm Đồng (cũ) lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phong trào du kích
chiến tranh, tích cực đánh địch mở rộng vùng giải phóng, Đảng bộ Tuyên Đức lãnh

đạo nhân dân giữ vững thế tiến công chiến lược, đẩy mạnh phong trào thị xã Đà
Lạt.
ĐC.212
S460T
Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng / Đảng Cộng sản Việt Nam.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Lâm Đồng.- 19cm.
T.2:1945-1954.-1984.-165tr.
Quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của cán bộ, đảng viên và nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Lâm Đồng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã
cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tiến hành cuộc kháng chiến,
góp phần thắng lợi chung của cả nước.
ĐC.212
S460T
Sơ thảo lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng / Đảng Cộng sản Việt Nam.Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm Đồng.- 19cm.
T.3:1954-1975.-1990.-190tr.
Đảng bộ Lâm Đồng củng cố tổ chức Đảng, xây dựng, phát triển thực lực
cách mạng trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước thời kỳ 1954-1975.
ĐC.212
S460T
Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Tỉnh uỷ Tuyên Đức lãnh đạo nhiệm vụ mở màng,
mở vùng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang . // Sơ thảo lịch sử
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.-Lâm Đồng : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh Lâm
Đồng.-19cm
T.3: 1954-1975.-1990.-Tr.40-64
Tỉnh uỷ Lâm Đồng(cũ) lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ,hành
lang; đẩy mạnh hoạt động vũ trang, phát động nhân dân nổi dậy giành quyền làm
chủ, tiếp tục mở rộng căn cứ (từ7/1961 đến giữa năm 1965)Và Tỉnh uỷ Tuyên Đức
lãnh đạo phong trào chống dồn dân, quyết tâm đánh địch xây dựng thực lực cách
mạng.
ĐC.212
S460T

Từng bước ổn định tình hình chính trị - xã hội, xây dựng củng cố thực
lực cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế (4/1975-8/1977 // Lịch sử Đảng
bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000).-Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố Đà Lạt, 2008.-Tr.9-35.
Những khó khăn, thuận lợi của Đà Lạt sau ngày giải phóng và ổn định tình
hình chính trị, xây dựng chính quyền cách mạng, đẩy mạnh khôi phục và phát triển
kinh tế.
324.2597070959769
L302S
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (Nhiệm
kỳ 2001-2005) / Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng.-Lâm Đồng : Knxb, 2001.- 156tr. ;
19cm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII đã nhất trí báo cáo
tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ VI (1996-2000) và thông qua báo cáo
phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.
ĐC.212”2001”
V115K

II. LÂM ĐỒNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
a. Kinh tế - Chính trị - xã hội:
BÍCH HIỀN. Đà Lạt hướng tới sự phát triển toàn diện và đổi mới / Bích
Hiền // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 5 tháng 04.-Tr.4.
Thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Lạt thành đô thị du lịch và hướng tới đô thị
du lịch chất lượng cao. Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có Nghị quyết 06 về phát triển du
lịch và trên cơ sở đó, thành phố cũng đã xây dựng chương trình du lịch chất lượng
cao, chọn trọng điểm triển khai theo kế hoạch từng năm và tập trung vào một số
biện pháp trước mắt cũng như định hướng lâu dài cho du lịch Đà Lạt.
Lâm Đồng/2010

BÍCH HIỀN. Vì một thành phố du lịch chất lượng cao / Bích Hiền //
Lâm Đồng.- Số xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.7.
Mục tiêu của thành phố Đà Lạt là giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế với
đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sinh thái; Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu
kinh KT-XH của kế hoạch 2006-2010. Tiếp tục phát triển ngành du lịch dịch vụ
thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện
tự nhiên, sinh thái và truyền thống văn hoá, lịch sử; phát huy tối đa nội lực cùng
với tranh thủ đầu tư từ bên ngoài; từng bước đưa Đà Lạt thành trung tâm du lịch
và nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan thắng cảnh…phát triển du lịch
theo hướng nâng cao chất lượng; tiếp tục chương trình phát triển nông nghiệp
công nghiệp cao, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất để tăng năng xuất và
chất lượng sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Lâm Đồng Số xuân Kỷ Sửu/2009
BÌNH NGUYÊN. Bước phát triển mới của ngành du lịch / Bình Nguyên
// Lâm Đồng.-2008.-Ngày 1 tháng 09.-Tr.3.
Sau hai năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21/9/2006 của Tỉnh uỷ
Lâm Đồng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá, tăng tốc
phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ 2006-2010, đến nay, ngày kinh tế du lịch đã có
bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của
tỉnh. Từ năm 2006 -2007, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm du lịch và dịch vụ bình
quân hàng năm đạt khoảng 25%; năm 2006 chiếm 17,8% GDP và năm 2007 chiếm
17.95% GDP toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2008 , doanh thu xã hội từ du lịch đạt
1.570 tỷ đồng.
Lâm Đồng/2008
BÌNH NGUYÊN. Tập trung phát triển và nâng cao tỷ trọng thương mại
/ Bình Nguyên // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 13 tháng 07.-Tr.4.
Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển thương mại.
Lâm Đồng phấn đấu vào năm 2011-2015, giá trị sản xuất của ngành dịch vụ tăng
bình quân 21-23% /năm, cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng 32-35%GDP(trong đó lĩnh
vực thương mại chiếm 7-8% GDP của tỉnh); kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân
20-21% /năm.
Lâm Đồng/2009

BÙI TRƯỞNG. Đảng bộ xã Lộc Phú - Bảo Lâm phải chọn nhiệm vụ để
đột phá / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 16 tháng 04.- Tr.2.
Đảng bộ xã đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị
cho mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
nâng cao ý thức kỷ luật Đảng; quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị, nghị
quyết của Đảng từ đó tháo gỡ khó khăn, bế tắc giải quyết tốt công tác tổ chức và
cán bộ thì hệ thống chính trị cơ sở mới được củng cố và một xây dựng vững mạnh
để “đột phá”.
Lâm Đồng/2008
Bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới (9/1986-10/1991) // Lịch sử Đảng
bộ thành phố Đà Lạt (4/1975-2000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố Đà Lạt, 2008.- Tr.87-120.
Đảng bộ đã từng bước ổn định kinh tế - xã hội, tạo tích luỹ, hình thành cơ
cấu Công - Nông - Lâm nghiệp và chủ trương giải phóng năng lực sản xuất, tập
trung đẩy mạnh ba chương trình kinh tế lớn theo hướng phát triển hàng hoá nhiều
thành phần.
324.2597070959769
L302S
DIỆP QUỲNH. Lâm Đồng trong cơn lốc cạnh tranh thu hút đầu tư /
Diệp Quỳnh // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 4 tháng 04.-Tr.3.
Để thu hút đầu tư chính quyền tỉnh đã tăng cường đối thoại giữa doanh
nghiệp với các nhà quản lý và lập các nhóm công tác theo từng lĩnh vực còn yếu để
tìm hiểu thực tế, có hướng giải quyết phù hợp một cách cụ thể để thay đổi được chỉ
số năng lực cạnh tranh.
Lâm Đồng/2008
Đà Lạt, 30 năm xây dựng và phát triển (1975-2005) // Địa chí Đà Lạt.Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008.-Tr.44-60.
Đà Lạt trong giai đoạn này từng bước ổn định tình hình chính trị, thực hiện
nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
sau chiến tranh, Phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện nhiệm vụ cải tạo và
xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN và tiếp tục công cuộc đổi mới, từng bước
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
915.9769

Đ301C
Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ IV – Xây dựng thành phố
Bảo Lộc phát triển bền vững // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 2 tháng 08.-Tr.4+8.
Qua 5 năm thực hiện, thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu về
kinh tế - xã hội chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 3 và 11/12 chỉ tiêu
Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 đã đề ra. Đại hội Đảng bộ thành phố
Bảo Lộc lần thứ 4 diễn ra từ ngày 2-4/8/2010 sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây
dựng và phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2010-2015 với mục tiêu “Phát huy
dân chủ, huy động các nguồn lực, đột phá tăng tốc xây dựng thành phố Bảo Lộc
phát triển bền vững”.
Lâm Đồng/2010
Đảng bộ thành phố Đà Lạt lãnh đạo nhiệm vụ cải tạo và xây dựng quan
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa (8/1977-8/1986) // Lịch sử Đảng bộ thành phố
Đà Lạt (4/1975-2000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt,
2008.- Tr.36-86.
Đảng bộ củng cố hệ thống chuyên chính vô sản, giữ vững sản xuất, phát
triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nền văn hoá mới, con người mới và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó
khăn, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế đi lên xã hội chủ nghĩa.
324.2597070959769
L302S
Đổi mới phương thức hoạt động, chất lượng sinh hoạt, nâng cao nhận
thức và tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng // Lâm
Đồng.-2008.- Ngày 23 tháng 04.-Tr.2.
Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Huỳnh Phong Tranh-UVTW Đảng, bí
thư tỉnh uỷ Lâm Đồng về quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Đồng chí
phát biểu Hội nghị lần này đạt kết quả sẽ là tiền đề để sau Hội nghị để triển khai
sâu rộng đến các cấp các ngành, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong
tỉnh. Qua đó xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tiếp
tục đổi mới phương thức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, bồi dưỡng báo
cáo viên nâng cao năng lực trong truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Lâm Đồng/2008

ĐỨC HƯNG. Lâm Đồng với các mô hình phát triển bền vững / Đức
Hưng // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 13 tháng 04.-Tr.3.
Thực hiện“Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt
Nam”(Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), UBND tỉnh Lâm Đồng dựa vào
thực tế của địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng phát triển bền
vững của hai lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp và du lịch. Tỉnh đã triển khai xây
dựng định hướng phát triển bền vững cho các địa bàn cấp huyện trên toàn tỉnh trên
cơ sở xác định Chương trình nghị sự 21 là “Khung định hướng, các kế hoạch phát
triển đồng bộ, hài hoà về kinh tế, xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền
vững trong 10-15 năm tới).
Lâm Đồng/2009
ĐỨC HƯNG. Lâm Hà xã hội hoá công tác cấp nước sinh hoạt nông thôn
/ Đức Hưng // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 30 tháng 03.-Tr.2.
Huyện Lâm Hà đang tiến hành từng bước xã hội hoá công tác đầu tư xây
dựng, quản lý và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa
bàn theo hướng”Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư” đây là “nhân tố mới” để
huyện Lâm Hà nói riêng và cả tỉnh Lâm Đồng nói chung sớm hoàn thành được mục
tiêu của Chương trình Quốc gia về Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông
thôn, đưa nước hợp vệ sinh tới từng hộ nông dân.
Lâm Đồng/2008
ĐỨC HƯNG. Nghề thủ công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số / Đức
Hưng // Lâm Đồng. 2008.- Ngày 2 tháng 04.Tr.3.
Lâm Đồng có trên 40 cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ
yếu sinh sống ở địa bàn vùng sâu vùng xa. Ngoài sản xuất nông – lâm nghiệp, từ
hàng trăm năm qua, nhiều hộ, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số còn làm thêm nghề
thủ công để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Lâm Đồng/2008
ĐỨC HƯNG. Nông nghiệp – nông thôn Lâm Đồng từ chương trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá / Đức Hưng // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 10 tháng 09.Tr.3.

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng về
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn được Lâm Đồng triển khai
liên tục từ năm 2002 đến nay bước đầu đã đạt được nhiều kết quả, chính vì vậy
nông nghiệp-nông thôn tỉnh nhà đang thay đổi hàng ngày và đời sống nông dân
được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều… với những thành tựu đã đạt được, Lâm
đồng có nhiều thuận lợi để triển khai thực hiện Nghị quyết 7 của Đảng về nông
nghiệp-nông dân-nông thôn trong thời gian tới.
Lâm Đồng/2008
GIA KHÁNH. Đảng bộ An Nhơn - Đạ Tẻh với việc xây dựng chính
quyền cơ sở vững mạnh / Gia Khánh // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 24 tháng 03.Tr.2
Là một xã thuần nông nằm ngay trung tâm đồng lúa Đạ Tẻh với người dân
nhiều vùng trong nước về đây sinh sống. An Nhơn là một xã khá tiêu biểu của Đạ
Tẻh về tình đoàn kết làm ăn ổn định, phát triển kinh tế. Nổi bật ở đây là vai trò của
Đảng bộ xã trong việc vận động quần chúng, xây dựng chính quyền cơ sở. Ban
thường vụ Đảng uỷ luôn bám sát các chương trình kinh tế của đại phương, quan
tâm đến sản xuất đời sống, an ninh trật tự của địa phương để có chủ trương biện
pháp chỉ đạo cụ thể và kịp thời.
Lâm Đồng/2008
GIA KHÁNH. Lâm Đồng thu hút nguồn nhân lực / Gia Khánh // Lâm
Đồng.-2009.-Ngày 5 tháng 1.-Tr.2.
Đề án đào tạo nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được tỉnh ban hành vào ngày 24-112008 vừa qua (Quyết định 3159/QĐ-UBND) đã đưa ra các cơ chế chính sách cụ
thể cho những người trong tỉnh đi học và những người có trình độ ở tỉnh ngoài vào
Lâm Đồng làm việc.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. Ngành du lịch trên hành trình trở thành nền kinh tế mũi
nhọn / Hải Yến // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 1.-Tr.6.
Du lich Lâm Đồng trải qua giai đoạn phát triển 2000-2009 với nhiều kết
quả cả về tổng quan lẫn nội dung cụ thể. Bước sang giai đoạn 2010-2015 và xa
hơn nữa là đến năm 2020, ngành du lịch có những định hướng phát triển gì để phát
huy vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng.

Lâm Đồng/2010
HOÀNG KIẾN GIANG. Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư
Trung ương / Hoàng Kiến Giang // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 11.-Tr.5.
Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư TW, Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thị
uỷ, Thành uỷ đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức quán triệt mục đích, nội dung của Chỉ
thị đến cán bộ chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị - xã
hội và tiến hành thành lập, kiện toàn phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật từ
huyện xuống xã, huyện, thị trấn.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Công tác xây dựng Đảng năm 2009 có những chuyển biến tích
cực / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 01.-Tr.2.
Công tác xây dựng Đảng của Lâm Đồng năm 2009 có nhiều chuyển biến
tích, qua một năm hoạt đông. Thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn
Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 (lần2), Đảng bộ Lâm Đồng đã tập
trung xây dựng và cổng cố các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác
giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ
chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên.
Lâm Đồng/2010
HỒ LAN. Đà Lạt đột phá, tăng tốc phấn đấu trở thành trung tâm du
lịch văn minh - hiện đại – thân thiện / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 9
tháng 04.-Tr.3.
Đồng chí Vũ Công Tiến – UBTV, bí thư Thành uỷ Đà Lạt cho biết một số
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2010: Tập trung
thực hiện các nội dung chương trình phát triển du lịch cao theo hướng bền vững.
Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, thu hút đầu, phát triển đồng bộ các loại hình du
lịch để tạo ra sản phẩm du lịch mới đa dạng, hấp dẫn, thể hiện nét đặc trưng của
Đà Lạt. Tăng cường cuộc vận động xây văn minh đô thị, phát huy phong cách
người Đà Lạt, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan môi trường.
Lâm Đồng/2010
HỒ LAN. Đà Lạt “ Mỗi cơ sở điển hình, mỗi phong tào một gương sáng”
/ Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 09.-Tr.2.

Qua hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt tiếp tục được Tỉnh uỷ chọn
làm đơn vị điểm cho việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với chủ đề
Đà Lạt năm 2009: chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển
kinh tế bền vững, xây dựng thành phố thân thiện gắn với thực hiện Cuộc vận động
lớn.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Đảng bộ thành phố Đà Lạt - Những nét mới trong nhiệm kỳ
2005-2010 / Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng 12.-Tr.2.
Đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đà Lạt có khả
năng đạt, vượt mức các chỉ tiêu. Năm 2010, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới sẽ tiếp
tục đề ra mục tiêu phấn đấu tích cực để Đà Lạt sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô
thị loại I. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để thành phố phát triển theo hướng
là trung tâm du lịch văn minh, hiện đại.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Phác thảo bức tranh du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 / Hồ
Lan // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 9 tháng 07.-Tr.4.
Theo quy hoạch mục tiêu đến năm 2020, phát triển du lịch Lâm Đồng theo
hướng chất lượng cao và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của
tỉnh dựa vào khai thác có hiệu quả dựa vào lợi thế và điều kiện tự nhiên, truyền
thống và các giá trị văn hoá - lịch sử xây dựng Đà Lạt trở thành một trung tâm du
lịch lớn của vùng Tây Nguyên và cả nước.
Lâm Đồng/2010
HỒ LAN. Phác thảo bức tranh Lâm Đồng đến năm 2020 / Hồ Lan //
Lâm Đồng.-2008.- Ngày 30 tháng 04.-Tr.8.
UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các địa phương, sở, ngành cấp tỉnh để
thoả thuận đóng góp ý kiến cho quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Lâm Đồng
đến năm 2020. Mục đích xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lâm Đồng
một cách khoa học nhằm phát huy lợi thế so sánh của tỉnh đối với vùng Tây
Nguyên, Đông Nam Bộ và cả nước; hội nhập với phát triển chung của đất nước và
khu vực trong thời kỳ 2011-2020.

Lâm Đồng/2008
HỒ LAN. Tập trung nguồn lực phát triển vùng dân tộc thiểu số / Hồ
Lan // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 3 tháng 09.-Tr.6.
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm và ưu tiên dành
nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nghị quyết 09 của
Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã nêu ra những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về công tác dân
tộc giai đoạn 2006-2010. UBND tỉnh tiếp tục Quyết định số 510/QĐ-UBND ban
hành chương trình hành động thực hiện NQ 09 về tập trung nguồn lực tiếp tục đầu
tư phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số.
Lâm Đồng/2008
HỒ LAN. Thực hiện xã hội hoá trên nhiều lĩnh vực đã đi đúng hướng /
Hồ Lan, Diệu Hiền // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 11 tháng 09.-Tr.4.
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU về đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, y tế,
văn hoá, thể dục thể thao, bảo trợ xã hội và các báo cáo kinh nghiệm thực hiện chủ
trương xã hội hoá trong nghành giáo dục và 2 địa phương Đức Trong, Cát Tiên và
việc thực hiện chủ trương xã hội hoá đã đi đúng hướng và được triển khai sâu rộng
trên nhiều lĩnh vực ở tất cả các địa phương.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Toàn cảnh thu hút đầu tư ở Lâm Đồng / Hồ Lan // Lâm
Đồng.-2010.-Ngày 21 tháng 06.-Tr.3.
Trong 5 năm qua, Lâm Đồng thu hút khá nhiều nhà đầu tư thuộc tất cả các
thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tăng trưởng
GDP bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 14%. Tổng mức đầu tư ở giai đoạn này đạt
32.328 tỷ đồng, bằng 41.5%GDP; nguồn vốn của khu vực dân doanh và đầu tư
nước ngoài chiếm 65% vốn đầu tư toàn xã hội. Qua đó chứng tỏ cơ chế, chính sách
thu hút của Lâm Đồng đã được cải thiện, bước đầu hấp dẫn nhà đầu tư.
Lâm Đồng/2010
HỒNG HẢI. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư / Hồng Hải // Lâm
Đồng.-2010.-Ngày 1 tháng 1.-Tr.1.
Với chủ trương cải cách thủ tục hành thủ tục hành, tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, thời gian qua

nhiều giải pháp tối ưu đã được tỉnh cụ thể hoá dưới nhiều hình thức nhằm đẩy
mạnh công tác thu hút đầu tư, thức đẩy nền kinh tế phát triển.
Lâm Đồng/2010
HỒNG HẢI. Doanh nghiệp thời hội nhập / Hồng Hải // Lâm Đồng.-Số
xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.6.
Với phương châm chủ động hội nhập và cạnh tranh, đặc biệt là sau khi Việt
Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Lâm Đồng đã
tích cực đầu tư tìm hướng đi mới, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của minh
trong “sân chơi” hội nhập.
Lâm Đồng Số xuân Kỷ Sửu/2009
HUỲNH PHONG TRANH. Vai trò lãnh đạo của Tỉnh uỷ Lâm Đồng với
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình hiện nay / Huỳnh
Phong Tranh // Lâm Đồng.-Số xuân Canh Dần.-2010.-Tr.3-4.
Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2006-2010) đã xác định phải
phát huy tối đa nguồn lực, thu hút có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội ; Đại hội tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ,
giải pháp quan trọng, từ việc thống nhất tư tưởng trong lãnh đạo chỉ đạo, điều
hành đến việc xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách và lãnh đạo tổ chức
thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
Lâm Đồng/Số xuân Canh Dần 2010
HỮU HIỆP. Đà Lạt – Đô thị di sản của Việt Nam, viên ngọc quý cần
được giữ gìn / Hữu Hiệp // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 8 tháng 06.-Tr.4.
Sau 10 năm được công nhận đô thị loại II, Đà Lạt đã có bước chuyển biến
căn bản và nhanh chóng tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, kết cấu hạ tầng
tương đối đồng bộ, giao thông đường bộ thuận lợi, diện mạo đô thị ngày càng khởi
sắc, đáp ứng được chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo ra không gian vật chất và hình
thành đủ các yếu tố của đô thị loại I.
Lâm Đồng/2009
HỮU PHÚC. Lâm Đồng với phát triển bền vững / Hữu Phúc // Lâm
Đồng.-2009.-Ngày 6 tháng 05.-Tr.3.

Hơn 10 năm qua với định hướng khai thác các tiềm năng, lợi thế so sánh để
phát triển kinh tế, Lâm Đồng đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể về tăng
trưởng kinh tế, phát triển văn hoá xã hội và xoá đói giảm nghèo. Nền kinh tế tăng
trưởng đạt mức bình quân hơn 10% năm, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2008
gấp hơn 2,4 lần năm 1998, tỷ trọng hộ nghèo giảm từ 16% xuống 8,6%, đời sống
vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.
Lâm Đồng/2009
HỮU SANG. Bảo Lộc phát huy thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế bền
vững / Hữu Sang // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 28 tháng 03.- Tr.3.
Thị xã Bảo Lộc đã tập trung thu hút đầu tư mạnh cho du lịch nhằm khai thác
hiệu quả những ưu đãi của thiên nhiên. Mục tiêu mà Thị xã đề ra là xây dựng được
những khu du lịch khép kín gắn liền với các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí.
Lâm Đồng/2008
KHẢI NHIÊN. Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp phát triển / Khải Nhiên // Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 14 tháng 03.- Tr.3.
Theo đánh giá của Sở KH – ĐT tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có
vốn đầu tư trong nước do UBND tỉnh tổ chức, trong năm qua, hoạt động của doanh
nghiệp trong nước có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh
tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập ngân sách địa phương. Giá trị sản xuất
của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các Hợp tác xã chiếm tới
95.2% tổng giá trị sản xuất của kinh tế Lâm Đồng. Tại Hội nghị Bí thư Tỉnh đã
nhấn mạnh rằng lãnh đạo Tỉnh sẽ tăng cường tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành
cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.
Lâm Đồng / 2008
Nghị quyết 25 – NQ/TƯ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh
niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Chính là trách nhiệm, tình
cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên // Lâm Đồng.- 2008.Ngày 3 tháng 09.-Tr.2.
Bài phát biểu của đồng chí Trần Văn Hiệp - bí thư tỉnh đoàn Lâm đồng về
Nghị quyết 25 – NQ/TƯ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên Lâm
Đồng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Đồng chí nhận định

rằng thanh niên Lâm Đồng có nhận thức tốt, có trách nhiệm cao, ham học hỏi tích
cực lao động và cống hiến trong mọi lĩnh vực.
Lâm Đồng/2008
NGUYỄN ĐỨC. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh uỷ về thu
hút đầu tư / Nguyễn Đức // Lâm Đồng.-Số xuân Kỷ Sửu.-2009.-Tr.3.
Bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Phong Tranh – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh
uỷ Lâm Đồng về tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch
và những dự án đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh.
Lâm Đồng số xuân Kỷ Sửu/2009
NGUYẾN THANH. Chuyển biến công tác xây dựng Đảng ở Đức Trọng /
Nguyễn Thanh // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 7 tháng 10.-Tr.2.
Thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009, Đảng bộ huyện Đức
Trọng xác định phải làm tốt công tác xây dựng Đảng như: Nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ
sở. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển Đảng
viên mới. Chuẩn bị nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng cơ sở và cấp huyện vào năm
2010.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Đồng bào dân tộc thiểu số Đà Lạt hôm qua và nay /
Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 30 tháng 11.-Tr.4.
Đà Lạt hiện có 25 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó có 24 dân tộc
thiểu số với 1.286 hộ, 6.464 nhân khẩu chia thành 3 nhóm: nhóm dân tộc gốc Tây
Nguyên, Người Hoa và nhóm dân tộc ở vùng khác đến (Tày, Nùng, Thái, Khmer)
trong đó người dân tộc Tây Nguyên (Lạch,Chil, Srê) có số lượng lớn nhất. Trải qua
nhiều biến cố lịch sử, đến nay các dân tộc thiểu số đang sống trong cộng động
thống nhất, cùng tham gia xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ, ấm no, hạnh
phúc.
Lâm Đồng/2009
THANH BÌNH. Ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác hoa /
Thanh Bình // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 25 tháng 01.-Tr.5.

Đà Lạt đã ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và thu
hoạch mà trong hơn một chục năm trở lại đây, nghề trồng hoa ở Đà Lạt – Lâm
Đồng đã có những bước phát triển vượt bậc. Thương hiệu hoa Đà Lạt đã có chỗ
đứng vững chắc ở thị trường trong nước và bắt đầu vươn ra thị trường nước ngoài.
Lâm Đồng/2010
THUỴ TRANG. Đà Lạt – Sau 33 năm giải phóng: Trên đường đổi mới
và phát triển / Thuỵ Trang // Lâm Đồng.-2008.-Ngày 2 tháng 04.- Tr.4.
Đà Lạt sau 33 năm giải phóng đã đổi thay theo từng ngày chỉ trong vòng
chưa đầy 10 trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và
nhân dân thành phố Đà Lạt nền kinh tế địa phương không ngừng tăng trưởng phát
triển.
Lâm Đồng/2008
Tiếp tục công cuộc đổi mới, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện
đại hoá thành phố (1991-2000) // Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt (4/19752000).- Lâm Đồng : Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt, 2008.- Tr.121175.
Đảng bộ thành phố Đà Lạt vượt qua thử thách,phấn đấu ổn định và tăng
trưởng nhanh về kinh tế, bồi dưỡng và phát huy yếu tố con người, khai thác tiềm
năng và thế mạnh, tranh thủ điều kiện và thời cơ để phát triển nhanh và bền vững
trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá thành phố Đà Lạt.
324.2597070959769
L302S
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo // Lâm Đồng.-2008.Ngày 1 tháng 09.-Tr.1+2.
Trong hai ngày 28-29/8/2008, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) của BCHTW “về đại đoàn kết
dân tộc”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”. Qua 5 năm thực hiện,
khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được tiếp tục tăng cường, nhân dân các
dân tộc trong tỉnh, các thành phần kinh tế tích cực hưởng ứng, tham gia các
chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đưa kinh tế tăng trưởng ở
mức độ cao, đời sống phần lớn nhân dân được cải thiện. Tình hình kinh tế ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình hoạt động của

các tôn giáo tương đối ổn định, đại bộ phận chức sắc tín đồ các tôn giáo đoàn kết,
hoà nhập cùng cộng đồng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Lâm Đồng/2008
VĂN VIỆT. Đà Lạt xây phố cao tầng / Văn Việt // Lâm Đồng.-2008.Ngày 24 tháng 03.- Tr.5.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận cho các nhà đầu tư trong
và ngoài nước xây dựng các công trình cao tầng trong thành phố Đà Lạt. Đây
được xem như một nét nhấn của kiến trúc hiện đại trên nền của kiến trúc bản sắc
Đà Lạt.
Lâm Đồng / 2008
XUÂN ĐỨC. Dự án cạnh tranh nông nghiệp hướng tới bước phát triển
đột phá / Xuân Đức // Lâm Đồng.-2009.-Ngày16 tháng 11.-Tr.3.
Lâm Đồng là một trong 8 tỉnh của cả nước được Chính phủ chấp thuận triển
khai Dự án Cạnh tranh nông nghiệp. Đây là dự án lớn được ký kết giữa Chính phủ
nước ta và Hiệp hội phát triển Quốc tế thuộc ngân hàngThế giới.
Lâm Đồng/2009
XUÂN PHÚ. Lộc Thành quản lý hành chính bằng tin học / Xuân Phú //
Lâm Đồng.- 2008.- Ngày 24 tháng 03.-Tr.5.
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về cải cách hành chính, trong đó có
ứng dụng Tin học nhằm nâng cao quản lý hành chính chính quyền cơ sở, hơn hai
năm qua xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã đưa Tin học vào phục vụ công tác quản
lý điều hành và trở thành “xã điểm” đi đầu trong việc ứng dụng Tin học vào quản
lý hành chính của huyện.
Lâm Đồng/2008
XUÂN TRUNG. Đà Lạt đẩy mạnh đầu tư duy trì phát triển / Xuân
Trung // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 27 tháng 03.-Tr.3.
Trong những năm qua Đà Lạt luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức
cao, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì tốc độ phát triển trên 2
con số. Đà Lạt cần tập trung đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng
điểm.
Lâm Đồng/2009

XUÂN TRUNG. Đức Trọng đã tạo ra thế và lực mới / Xuân Trung,
Tuấn Linh // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 17 tháng 03.-Tr.2.
Thực hiện Nghi quyết 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “Mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng giai
đoạn 2006-2010”, Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh cùng các sở,
ban, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức Trọng diễn ra sáng ngày
16/3/2010. Qua đó lãnh đạo tỉnh đã nêu ra những chỉ đạo bổ sung cho Nghị quyết
phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 – 2015.
Lâm Đồng/2010
b. Văn hoá, Y tế, Giáo dục:
BÙI TRƯỞNG. Ấn tượng lễ hội cồng chiêng / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.2009.-Ngày 30 tháng 11.-Tr.7.
Lễ hội cồng chiêng Lâm Đồng lần thứ 2 tổ chức tại huyện Di Linh vào tối
ngày 28 và cả ngày 29/11/2009 đã diến ra khá sôi nổi. Từ lễ đoàn kết các dân tộc,
lễ đâm trâu, đến hội thi các trò chơi dân gian (giã gạo, đẩy gậy, bắn nỏ…)và liên
hoan văn hoá, văn nghệ dân gian(dân ca, dân vũ, diễn tấu cồng chiêng…) đã tạo
ấn tượng tốt đẹp cho mọi người đến dự.
Lâm Đồng/2009
BÙI TRƯỞNG. Di Linh được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ
sở / Bùi Trưởng // Lâm Đồng.- 2008.-Ngày 10 tháng 03.-Tr.6.
Năm 1997, huyện Di Linh được công nhận xoá mù chữ và phổ cập giáo dục
Tiểu học. Sau đó huyện tiếp tục triển khai phổ cập giáo dục Trung học đúng độ
tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Liên tục gần 10 năm phấn đấu, huyện Di
Linh mới được công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
Lâm Đồng / 2008
DUY DANH. Phát triển mạng lưới y tế cơ sở để chăm sóc sức khoẻ cho
người dân / Duy Danh // Lâm Đồng.-Ngày 25 tháng 12.-Tr.5.
Đam Rông là một huyện mới được thành lập còn nhiều khó khăn vất vả,
nhưng với mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư đúng mức hoàn thiện, hiện nay

100% thôn buôn trong huyện đều có nhân viên y tế và ở tất cả các xã đều có trạm y
tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Lâm Đồng/2009
ĐĂNG HẢI. Thành tựu phổ cập giáo dục trung học cơ sở qua 10 năm
triển khai thực hiện / Đăn Hải, Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng
11.-Tr.5.
Là một trong những tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu
học-chống mù chữ khá sớm (từ năm 1997) nhưng do địa bàn rộng và phức tạp nên
việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Lâm Đồng gặp không ít khó
khăn. Song, với nỗ lực của các cấp, các ngàn, đặc biệt là ngành giáo dục, vào đầu
tháng 10/2008, Lâm Đồng đã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS-Đây
là một thành tựu đáng tự hào của ngành giáo dục Lâm Đồng sau 10 năm triển khai
thực hiện.
Lâm Đồng/2009
ĐINH THỊ NGA. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù // Đinh Thị Nga //
Lâm Đồng.- Ngày 30 tháng 07.-Tr.4.
Mang trong mình những nét văn hoá đặc trưng vô cùng quý giá của văn hoa
Tây Nguyên, Lâm Đồng đang là điểm để du khách tham quan các buôn làng, các lễ
hội…Đây chính là điều kiện vượt trội để Lâm Đồng xác định không gian văn hoá
cồng chiêng là sản phẩm du lịch đặc thù, giữ vai trò đặc biệt trong việc bảo tồn, kế
thừa phát huy kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Lâm Đồng/2010
ĐỖ VĂN CHÍNH. Định hướng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khoẻ nhân dân Lâm Đồng năm 2010 / Đỗ Văn Chính // Lâm Đồng.-2010.Ngày 24 tháng 02.-Tr.6.
Năm 2010 với mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển ngành dựa trên các
yếu tố bền vững, nhiệm vụ đặc ra trên lĩnh vực phòng bệnh là tiếp tục khống chế và
đẩy lùi các dịch bệnh lạ xâm nhập. Ngành sẽ chỉ đạo tập trung quyết liệt và triển
khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các nhóm dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế
quốc gia về phòng chống bệnh xã hội, chương trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm và chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình.

Lâm Đồng/2010
GIA KHÁNH. Nghành giáo dục với việc nâng cao chất lượng đội ngũ /
Gia Khánh // Lâm Đồng.- 2009.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.5.
Theo đánh giá của phòng tổ chức cán bộ - Sở giáo dục và đào tạo Lâm
Đồng, hầu hết giáo viên đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có ý
thức chính trị, phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần cao, tận tuỵ với nghề; đội ngũ
cán bộ đảm bảo năng lực công tác quản lý, điều hành tốt các hoạt động giáo dục
đào tạo trong tỉnh.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. Đam Rông đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế / Hải Yến //
Lâm Đồng.-2009.-Ngày 2 tháng 12.-Tr.4.
Thành lập từ năm 2005 với nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, huyện Đam
Rông từng bước xây dựng mọi mặt đời sống từ xuất phát điểm vô cùng khó khăn
ban đầu. Hiện tại, cả 8/8 xã của huyện đều thuộc vùng 3 và Đam Rông là một trong
62 huyện “nghèo nhất nước”, công tác xã hội hoá y tế tại Đam Rông được thực
hiện với những nỗ lực lớn để đẩy mạnh việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đam
Rông dự kiến huy động nhiều nguồn lực, trong đó có cả vốn vay cán bộ công nhân
viên và vay ngân hàng, kêu gọi đầu tư hợp lý và tạo điều kiện tối đa cho các tổ
chức, cá nhân đầu tư xây dựng để tập trung thực hiện “lấp đầy” dần các “khoảng
trống” hiện tại của y tế Đam Rông.
Lâm Đồng/2009
HẢI YẾN. “ Lấy dân làm gốc” để xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân
cư / Hải Yến // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 10.-Tr.4.
Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”lần
thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội, khu phố III - Phường10 – Đà Lạt là 1 trong 6 đơn vị
được vinh dự trao đổi kinh nghiệm thành công tới toàn thể Hội nghị. Bài học mà
địa phương rút ra là bám sát phương trâm “lấy dân làm gốc”.
Lâm Đồng/2009
HỒ LAN. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao
/ Hồ Lan // Lâm Đồng.-2009.- Ngày 6 tháng 07.-Tr.5.

Trong những năm qua, nhiều sản phẩm VH, TDTT, nhiều hình thức sinh hoạt
văn hoá, tập luyện TDTT cộng đồng được phát triển cả về số lượng và chất lương.
Phong trào xây dựng đời sống văn hoá và TDTT ngày càng ăn sâu trong quần
chúng nhân dân. Nhiều giải thể thao quần chúng có sự đóng góp kinh phí và cơ sở
vật chất của các tổ chức tập thể và tư nhân đã được thực hiện thành công.
Lâm Đồng/2009
KHẮC DŨNG. Phát triển văn hoá vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh
toàn cầu hoá / Khắc Dũng // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 18 tháng 12.-Tr.7.
Những năm qua, việc phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Lâm Đồng đã luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự phối kết hợp thực
hiện của chính quyền và các ban, ngành địa phương. Nhờ thế đến nay, bộ mặt văn
hoá vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã có những thay đổi tích cực rất đáng ghi
nhận.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Giáo dục Lâm Đồng sau một năm đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin / Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 9 tháng 09.-Tr.4.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học
2009-2010 của Ngành giáo dục và Đào tạo diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa
qua, đánh giá của ngành giáo dục cho thấy: Năm học 2008-2009giáo dục Lâm
Đồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công
nghệ thông tin đã có sự phát triển mang tính đột phá mạnh mẽ.
Lâm Đồng/2009
NGUYÊN THI. Một xã hội học tập đang hình thành rõ nét ở Lâm Đồng
/ Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 16 tháng 11.-Tr.4.
Trong những năm qua, ngành giáo dục Lâm Đồng đã đạt được những thành
tựu nổi bật. Ngành đã xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt yêu cầu về
chất lượng, có tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo
dục.
Lâm Đồng/2009
NGUYỆT THU. “ Trường giúp trường” - Một hoạt động nghĩa tình /
Nguyệt Thu // Lâm Đồng.- 2008.-Ngày 10 tháng 03.-Tr.7.

Vượt gần trăm cây số từ trung tâm thành phố Đà Lạt về Trường Mẫu giáo
Phi Liêng – huyện Đam Rông, các cô giáo và phụ huyện Trường Mầm non Anh
Đào không khỏi bùi ngùi xúc động khi tận mắt thấy các cháu nhỏ nơi đây áo rách
vai, quần sờn gấu, chân không dép… Hàng chục thùng quà gồm quần, áo, giày
dép, bánh, sữa, đầu máy… được đem tặng cho Trường Mẫu g áo Phi Liêng. Đây là
nguồn huy động được từ sự đóng góp của phụ huynh và giáo viên Trường Mầm non
Anh Đào với tổng kinh phí gần 15 triệu đồng.
Lâm Đồng / 2008
QUỲNH UYỂN. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá giữ gìn cho muôn
đời sau / Quỳnh Uyển // Lâm Đồng.-2009.-Ngày 27 tháng 11.-Tr.5.
Những năm qua ngành văn hoá, thể thao và du lịch Lâm Đồng đã xác định
mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa phát triển kinh tế du lịch với công tác bảo
tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá: Bảo tồn, phát huy giá trị DSVH để phục vụ
phát triển du lịch, phát triển du lịch làm cho công tác bảo tồn, phát huy DSVH tốt
hơn.
Lâm Đồng/2009
QUỲNH UYỂN. Xây dựng công sở văn hoá ở Lâm Đồng / Quỳnh Uyển
// Lâm Đồng.-2010.-Ngày 21 tháng 06.-Tr.4.
Trong những năm qua, từ phong trào xây dựng công sở văn hoá, các cơ
quan, đơn vị đã phát huy được quyền làm chủ của CBCC-CNLĐ, quan tâm chăm lo
xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện mối quan hệ trong giao tiếp với nhân dân,
tham gia cải cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị khang trang,
an toàn. Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 70% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ
quan, đơn vị văn hoá.
Lâm Đồng/2010
QUỲNH UYỂN. Xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc
thiểu số / Quỳnh Uyển // Lâm Đồng.-2010.-Ngày 3 tháng 02.-Tr.4.
Những năm qua, ngành văn hoá Lâm Đồng luôn coi trọng việc xây dựng đời
sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong 10 năm qua, phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có sức lan toả mạnh mẽ
rộng khắp đến từng nhà, từng thôn-buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số trong tỉnh, làm cho đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được

nâng lên rõ rệt tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Trong đó xây dựng
gia đình văn hoá là cốt lõi của phong trào.
Lâm Đồng/2010
TUẤN HƯƠNG. Đà Lạt xây dựng xã hội học tập từ cơ sở / Tuấn Hương
// Lâm Đồng.-2009.-Ngày 12 tháng 10.-Tr.5.
Trải qua 115 năm hình thành và phát triển, truyền thống hiếu học của nhân
dân Đà Lạt tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi tổ chức khuyến học tại địa phương
được hình thành. Đến nay 100% xã, phường, khu phố đã xây dựng được tổ chức
khuyến học với tỷ lệ hội viên chiếm hơn 11% dân số. Để đạt được kết qua thế, Hội
khuyến học Đà Lạt luôn làm tốt công tác tham mưu, thể hiện vai trò nòng cốt trong
việc liên kết với các lực lượng xã hội để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Lâm Đồng/2009
TUẤN HƯƠNG. Lạc Dương không để học sinh bỏ lớp / Tuấn Hương,
Nguyên Thi // Lâm Đồng.-2008.- Ngày 31 tháng 03.-Tr.2.
Hầu hết các trường học của Lạc Dương đều nằm ở vùng sâu vùng xa, tỷ lệ
học sinh dân tộc thiểu số chiếm tới 90% để duy trì sĩ số học sinh ở đây quả là khó
khăn nan giải nhưng với tình yêu thương học sinh của giáo viên và phát huy hết
tinh thần trách nhiệm của cả hội đồng nhà trường, cộng với sự phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường và chính quyền địa phương một cách đồng bộ. Ngành giáo dục
Lạc Dương đã làm được điều đó để luôn duy trì sĩ số học sinh tốt nhât.
Lâm Đồng/2008

III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
1. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp
hoá, Hiện đại hoá

a. Kinh tế -Xã hội
BÙI KIM ĐỈNH. Công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới trong các nước xã
hội chủ nghĩa / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc
đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.7-34.
Quá trình ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Công cuộc cải
tổ, cải cách, mở cữa và đổi mới trong các nước Xã hội Chủ nghĩa. Những bài học
kinh nghiệm của cải tổ, cải cách, đổi mới của chủ nghĩa hiện thực.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đảng cộng sản Việt Nam tự đổi mới, tự chỉnh đốn –
nhìn từ góc độ lịch sử / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo
công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.198-226.
Những kết quả nổi bật của công tác xây dựng trong quá trình đổi mới, Đảng
đã có bước phát triển về tư duy, đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới; tự
đổi mới, tự chỉnh đốn về tư tưởng; tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng về tổ chức.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đảng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước
ta / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H.
: Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.48-72.
Cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới tư duy về mô hình kinh tế là tiền đề để đổi
mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Qua trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở
nước ta diễn ra từng bước theo hướng vừa làm vừa thử nghiệm, sửa đổi, bổ sung,
từng bộ phận của cơ chế cũ xóa bỏ, từng bước hình thành cơ chế mới – cơ chế thị
trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .
324.25970755
Đ106C

BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm tất yếu cả quyền
lực thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền
Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh
đạo công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.73-105.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Xây dựng
nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân. Đánh giá khái quát những thành tựu và những tồn tại trong hoạt động
của hệ thống chính trị hiện nay.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc
đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.178-197.
Quan niệm của Đảng trước đổi mới về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.
Quá trình hình thành quan niệm mới về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt
Nam.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại đổi mới
của đảng và nhà nươc Việt Nam/ Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.106-148.
Tình hình quốc tế và trong nước. Đổi mới đường lối quốc phòng, an ninh và
đối ngoại, đương lối quốc phòng của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện
nay, đường lối bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và chính sách
đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những thành tựu
trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Những kết quả, kinh nghiệm qua quá trình đổi mới /
Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.227-241.

Những kết quả, kinh nghiệm qua quá trình đổi mới, những thành tựu và hạn
chế, một số bài học rút ra sau 20 năm đổi mới.
324.25970755
Đ106C
BÙI KIM ĐỈNH. Những yếu tố tác động và quá trình hình thành đường
lối đổi mới ở Việt Nam / Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo
công cuộc đổi mới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.35-47.
Theo quy luật chung, không thể tách rời mối quan hệ biện chứng giữu kinh
tế và chính trị. Sự phát triển mạnh, đúng hướng hay không của nền kinh tê - xã hội
tùy thuộc trước hết vào chủ trương, đường lối phát triển. nếu không có yếu tố tác
động về chính trị, cuộc đổi mới chỉ dừng ở đổi mới kinh tế - xã hội. Có đánh giá
đúng mức thời điểm nguy hiểm đã qua mới có thể hình dung đúng đắn rằng: nếu
không có dữ trữ năng lực dồi dào và không có bản lĩnh chính trị kiên định vững
vàng Đảng và nhân dân ta không thể phát huy cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt
qua thời điểm khủng hoảng.
324.25970755
Đ106C
BÙI VĂN ĐIỂN. Một số vấn đề cơ bản về tăng cường đoàn kết thống
nhất trong Đảng / Bùi Văn Điển // Tăng cường đoàn kết thống nhất trong
Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.Tr.15-84.
Truyền thống đoàn kết thống nhất là sức mạnh của Đảng và nhân dân ta,
đoàn kết trên cơ sở thống nhất về chính trị, tư tưởng, ý chí và hành động. Thường
xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, khắc phục các yếu kém,
lấy xây làm chính. Chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
mới, làm tốt công tác phát triển Đảng, thực hiện trẻ hóa Đảng. Chăm lo xây dựng
đội ngũ cán bộ về mọi mặt, đúng tầm, đáp ứng công cuộc đổi mới và quan tam tới
những động lực mới.
324.2597071
T116C
BÙI VĂN ĐIỂN. Thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm đoàn
kết thống nhất trong Đảng trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn Điển // Tăng
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí
Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.85-138.

Trong sinh hoạt Đảng phải coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Cơ sở
Đảng phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đúng đắn trên cơ sở bảo đảm
đoàn kết thống nhất về quan điểm, đường lối của Đảng. Xây dựng được mối quan
hệ mật thiết với quần chúng, phát huy tinh thần làm chủ của quần chúng tham gia
xây dựng Đảng. Tiến hành đại hội cơ sở cần chuẩn bị chu đáo, đúng thủ tục, bảo
đảm đầy đủ chế độ sinh hoạt, mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình trong
Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng.
324.2597071
T116C
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 // Văn
kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.Tr.314-319.
Quan điểm và mục tiêu phát triển. Cơ cấu kinh tế các nghành và lĩnh vực
kinh tế. Cơ chế quàn lý và các chính sách lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, tài
nguyên và môi trường.
324.2597071
V115K
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới chế độ công tác xây dựng Đảng ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.499-534.
Kế thừa và phát triển chế độ công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Xu thế
đổi mới chế độ công tác xây dựng Đảng. Tư duy về đổi mới chế độ công tác xây
dựng Đảng ở nông thôn và những vấn đề chú ý giải quyết trong quá trình đổi mới
chế độ.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác giám sát Đảng viên ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.292-345.
Nội hàn của công tác giám sát Đảng viên ở nông thôn, đổi mới công tác
giám sát nội bộ Đảng và đổi mới công tác giám sát của quần chúng nông dân.
324.251
Đ452M

CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác lựa chọn, đề bạt bí thư tổ chức Đảng
thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.388-412.
Hiện trạng và các vấn đề tồn tại trong đội ngũ bí thư tổ chức đảng thôn,
quan trọng là lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm người có “hai thế mạnh”. Xây dựng cơ
chế lựa chọn, đề bạt. bổ nhiệm mới.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác Xây dựng đội ngũ cán bộ nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.349-385.
Yêu cầu mới về việc nâng cao tố chất của đội ngũ cán bộ nông thôn. Đổi
mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nông thôn. Đổi mới công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ hậu bị nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông
thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.136-169.
Ý nghĩa của việc đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông
thôn. Phương thức đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, và
phương hướng đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng ở
nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.417-457.
Đảng bộ xã, thị trấn bao quát toàn cục, điều hòa mọi mặt. Tổ chức đảng
thôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, ủng hộ phương châm thôn dân tự trị. Ủng
hộ và dìu dắt tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn tăng tốc phát triển.
324.251
Đ452M

CHU CHÍ HÒA. Đổi mới phương thức làm việc của cán bộ nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2009.- Tr.460-495.
Sự cần thiết phải hòa giải các vấn đề thực tiễn, đổi mới phương thức làm
việc trong công cuộc chuyển hướng. Làm tốt công tác quần chúng trong thời kỳ
mới.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Tổ chức lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng ở
nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xât dựng Đảng ở nông thôn.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.536-577.
Kiện toàn cơ chế quản lý việc đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn,
cơ chế đánh giá việc đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Hoàn thiện cơ
chế khuyến khích đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn. Đảng ủy cấp
huyện phải tăng cường lãnh đạo đối với công cuộc đổi mới công tác xây dựng
Đảng ở nông thôn.
324.251
Đ452M
CHU CHÍ HÒA. Vấn đề cơ bản trong việc đổi mới công tác xây dựng
Đảng ở nông thôn / Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông
thôn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.25-132.
Vấn đề thời đại. “ Công trình cơ sở vững mạnh” tạo dựng hình tượng mới,
xác định vị trí mới. Không gian đổi mới rộng lớn, con đường cơ bản của sự nghiệp
đổi mới.
324.251
Đ452M
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước // Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2008.- Tr.127-158.
Đổi mới nhận thức về công nghiệp hóa ở Việt Nam. Nhận thức về đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, tình trạng nước kém phát triển, nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
324.2597071
Đ561L

ĐẶNG KIM OANH. Những quan điểm cơ bản của Đảng về chuyển dịch
cơ cấu kinh tế (1986-2006) / Đặng Kim Oanh // Đảng cộng sản Việt Nam trong
tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị,
2009.- Tr.204-211.
Trên tinh thần đổi mới toàn diện, bắt đầu từ đổi mới tư duy kinh tế, Đảng ta
đã chỉ rõ: Muốn đưa nền kinh tế sớm thoát khỏi tình trạng rối rem, mất cân đối,
phải dứt khoát sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý, trong đó các
ngành, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất có quy mô và trình
độ kỹ thuật khác nhau phải được bố trí cân đối , liên kết với nhau, phù hợp với
điều kiện thực tế, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định.
324.2597071
Đ106C
ĐẶNG XUÂN KỲ. Phát triển kinh tế tư nhân, một vấn đề có ý nghĩa
chiễn lược trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta / Đặng Xuân
kỳ // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.135-145.
Từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, về nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hay kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, quan điểm của Đảng ta về
kinh tế tư nhân.
324.2597071
Đ106C
ĐỖ QUANG TRUNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Đỗ Quang Trung // Đảng cộng sản Việt
Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận
Chính trị, 2009.- Tr.386-391.
Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống
vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ
bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng
lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh
được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa được
hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên quốc tế được nâng cao.
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ĐỖ XUÂN TUẤT. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đấu
tranh chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới / Đỗ Xuân Tuất // Đảng cộng
sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý
luận Chính trị, 2009.- Tr.282-301.
Luật dự thảo phòng chống tham nhũng cũng được Đảng ta đề xuất một
trong những biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng là phải thực
hiện đến nơi đến chốn trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể đứng đầu và
không chống tham nhũng một cách hình thức.
324.2597071
Đ106C
ĐINH XUÂN LÝ. Luận cứ của việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh
đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta
trong tiến trình đổi mới / Đinh Xuân Lý // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và
quản lý phát triễn xã hội thời kỳ đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.9-67.
Những phương thức tiếp cận vấn đề xã hội, phát triển xã hội, quản lý phát
triển xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát
triển xã hội đựơc thể hiện thông qua cương lĩnh, đường lối chiến lược và các định
hướng chủ trương chính sách phát triển xã hội thông qua công tác truyên truyền,
thuyết phục, động viên, tổ chức kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng
viên.
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ĐOÀN MINH HUẤN. Các yếu tố, nhân tố tác động đến năng lực và
hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển Xã hội và quản lý phát triển xã
hội / Đoàn Minh Huấn // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát
triển xã hội thời kỳ đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn .- H. : Chính
trị Quốc giai, 2009.- Tr.93-144.
Tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, hình thái lãnh thổ và đặc trưng lịch
sử, văn hóa Việt Nam đối với phat triển xã hội và quả lý phát triển xã hội, tác động
của các nhân tố kinh tế đến năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phat
triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, tác động của kinh tế thị trường đến phát
triển xã hội….
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ĐỖ MƯỜI. Tăng cường xây dựng nhà nước và đội ngũ cán bộ vững
mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước /
Đỗ mười // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi
mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2008.- Tr.14-39.
Phải nắm vững và thực hiện đúng những quan điểm và nguyên tắc cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Xây dựng
đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản
chất giai cấp công nhân của Đảng, phải có quan điểm và phương pháp đánh giá,
sử dụng cán bộ một cách công tâm, khách quan, khoa học. Trong điều kiện thực
hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế, Đảng phải đặc biệt chăm lo
giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ. Đảng phải
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ .
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HOÀNG CHÍ BẢO. Một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng
trong thời kỳ mới / Hoàng Chí Bảo // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình
Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.430440.
Quan điểm về phương thức lãnh đạo của Đảng. Phương thức lãnh đạo của
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
trong tình hình hiện nay.
324.2597071
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HOÀNG CHÍ BẢO. Tác động của kinh tế thị trường đối với xã hội và
những vấn đề đắt ra đối với lãnh đạo của Đảng cộng sản / Hoàng chí Bảo //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.127-134.
Hai nhân tố nổi bật mà thực chất là hai quá trình tác động đồng thời vào xã
hội ta trong đổi mới là kinh tế thị trường và dân chủ hóa, đó là kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trong
một thể chế chính trị nhất nguyên và một Đảng cầm quyền, không phải kinh tế thị
trường tự do, thị trường xã hội và mô hình chính trị đa nguyên, đa Đảng, và nhà
nước của chủ nghia tư bản.
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HỒ XUÂN QUANG. Hoạt động lập pháp của quốc hội dưới sự lãnh đạo
của Đảng qua 20 năm đổi mới / Hồ Xuân Quang // Đảng cộng sản Việt Nam
trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị,
2009.- Tr.171-178.
Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội phải đồng bộ
với đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của quốc hội và cơ quan nhà
nước, phát huy dân chủ, thật sự đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân trong xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như trong hoạt động lập pháp
của quốc hội, củng cố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Quốc
hội và hoạt động lập pháp của Quốc hội là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định.
324.2597071
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Hội nhập kinh tế quốc dân // Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2009.- Tr.201-232.
Chủ trương tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta,
những thành quả đã đạt được, những cơ hội và thách thức to lớn phải vượt qua.
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LÊ KHẢ PHIÊU. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội
lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại
hóa / Lê Khả Phiêu // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự
nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.33-39.
Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự chủ. Tự cường, cần kiệm, huy động
cao độ mọi nguồn lực trong nước, đồng thời tranh thủ thu hút nguồn lực bên ngoài
đêt đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
điều chỉnh cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phát triển lực lượng sản xuất phải đi đôi với quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất
quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất
khẩu, tiếp tục đổi mới và lành mạnh hệ thống tài chính tiền tệ. Phát triển kinh tế
phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục tạo lập đồng bộ các
yếu tố thị trường và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân về kinh tế-xã hội.
324.25970714
Đ106C

LÊ QUANG THƯỞNG. Một số vấn đề xây dựng Đảng về tổ chức trong
giai đoạn hiện nay / Lê Quang Thưởng.- H. : Chính trị Quốc gia, 1996.Sốtr152. ; 19cm.
Những vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn về công tác xây dựng Đảng trong
giai đoạn mới mà đại hội lần thứ VIII của Đảng đã nêu như nhận định về bản chất
giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức
của Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, một số vấn đề
về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước,
công tác phát trển Đảng viên trong tình hình hiện nay.
3KV3
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NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Một số kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã
hội trong những năm đổi mới / Nguyễn Trọng phúc // Đảng cộng sản Việt
Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận
Chính trị, 2009.- Tr.404-413.
Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,
đổi mới tư duy lý luận nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Không ngừng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,
làm rõ mục tiêu và mô hình chế độ Xã hội Chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt
Nam. Giữ vững nguyên tắc nhưng nhạy bén nắm bắt cái mới; sử dụng có hiệu quả
nhiều giải pháp mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
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Đ106C
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức
mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta
ra khỏi tình trạng kém phát triển (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng)
// Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia,
2010.- Tr.512-519.
Mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006-2010, tiếp tục
hoàn thiện thể chế 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, nâng cao chất lượng
hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.
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NGUYỄN DANH TIÊN. Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hóa
thời kỳ đổi mới, một số thành tựu và hạn chế / Nguyễn Danh Tiên // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đát nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.212-219.
Từng bước đổi mới tư duy lý luận văn hóa, hoạch định chiến lược văn hóa
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xác lập những nguyên tắc và định hướng
chỉ đạo xu thế vận động của văn hóa, văn học nghệ thuật, sự chỉ đạo sát sao, kịp
thời của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các nghành, và toàn
thể nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa đối với đời sống xã hội, sự quan tâm
lãnh đạo của Đảng và sự tham gia thích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo ra
bước phát triển mới trên lĩnh vực văn hóa, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong
các hoạt động văn hóa.
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NGUYỄN HỮU ĐỨC. Những thành tựu trong công cuộc đổi mwois từ
khi đất nước ra khỏi khủng hoảng 1995 đến 2002 / Nguyễn Hữu Đức // Đảng
cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.- H. : Quân đội nhân
dân, 2003.- Tr.273-326.
Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội 1991-2002. Những thành tựu chủ yếu:
kinh tế tăng trưởng liên tục với tộc độ tăng trưởng tương đối cao, đưa đất nước ra
khỏi lạm phát và khủng hoảng kinh tế, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo
hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình chuyển đối cơ chế quản
lý kinh tế đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cơ
chế mới theo chiều sâu; thành công trong việc mở cữa, hội nhập quốc tế phá bao
vây, cấm vận kinh tế và thương mại.
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NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây Chủ
nghĩa Xã hội / Nguyễn Phú Trọng // Cẩm nang công tác tư tưởng, lý luận
chính trị và báo chí trước yêu cầu mới.- H. : Văn hóa thông tin, 2007.- Tr.2136.
Kể từ đại hội VI (năm 1986) đến nay, tư duy lý luận của Đảng đã từng bước
đổi mới và có tiến bộ rõ rệt. Các quan điểm cơ bản của Đảng chỉ rõ sự nghiệp đổi
mới thể hiện lập trường kiên định và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của chủ

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam trong
thời kỳ mới. Sau nhiều năm tìm tòi, thử nghiệm, đấu tranh tư tưởng, tổng kết thực
tiễn gắn với vận dụng lý luận, đến nay Đảng ta đã bước đầu hình thành trên những
nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới và con đường đi
lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt nam.
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NGUYỄN SINH CÚC. Công nghiệp Việt Nam trong 20 năm thực hiện
đường lối đổi mới, thành tựu và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Sinh Cúc //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.192-203.
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo , trong 20
năm qua sản xuất công nghiệp nước ta đã thoát dần ra khỏi tình trạng tăng trưởng
chậm và không ổn định, từng bước lấy lại đà tăng tốc, trở thành động lực thúc đẩy
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Điều đó thể hiện rõ trong kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm và chiến
lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, bên cạnh những khởi sắc, trong 20 năm đổi
mới bức tranh toàn cảnh của công nghiệp Việt Nam vẫn còn những điểm mờ nhạt
và hạn chế.
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NGUYỄN THỊ NGA. Thực trạng năng lực lãnh đạo của Đảng đối với
phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, những vấn đề đặt ra / Nguyễn
Thị Nga // Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ
đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.- H. : Lao động, 2000.- tr161-253.
Tập hợp các bài viết về xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi mới đất
nước. Làm theo lời dạy của Bác Hồ, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tu
dưỡng rèn luyện đức tài của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi
bệnh quan liêu có hiệu quả….
3KV3
X126D
NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới / Nguyễn Trọng Phúc // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình

Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.4049.
Đại hôi VI của Đảng cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 đã quyết định
đường lới đổi mới trước hết là đổi mới chủ trương, chính sách kinh tế, mở rộng và
nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước Xã
hội chủ nghĩa. Đảng phải đổi mới tư duy, nắng vững bản chất cách mạng và khoa
học của chủ nghĩa Mác Lênin kế thừa di sản quy báu về lý luận và tư tưởng cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Nôi dung và phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với nhà nước trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Trọng Phúc // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.146-153.
Ở mội thời kỳ cách mạng, Đảng không ngừng xác định rõ phát triển nội
dung , đổi mới phương thức lãnh đạo nhà nước đó là lãnh đạo các cơ quan nhà
nước kịp thời, thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành pháp luật, nhất là
những chủ trương quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới về kinh tế về xây dựng
quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý cán bộ,
Đảng viên trong bộ máy nhà nước xây dựng đội ngũ , cán bộ công chức trong sạch
vững mạnh, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân
dân….
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN VĂN GIANG. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng giai cấp công nhân hiện
nay / Nguyến Văn Giang // Đảng lãnh đạo xây dựng trong gia đoạn hiện nay .H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.144-231.
Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với việc xây dựng giai cấp công nhân. Giải pháp chủ yếu tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng giai cấp công nhân.
324.25970755
Đ106L

NGUYỄN VĂN MẠNH. Quá trình nhận thức và phát triển tư tưởng về
nhà nước pháp quyền trong các văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ
đổi mới / Nguyến Văn Mạnh // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh
đạo sự nghiệp đổi mới đất nước .- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.154-163.
Xây dựng một nhà nước mà toàn bộ tổ chức, hoạt động của nó dựa trên cơ
sở pháp luật, tuân theo pháp luật, đồng thời thực hiện được chức năng quản lý xã
hội bằng pháp luật, dó là một nhà nước bảo đảm sự thống trị của pháp luật trong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, dữ cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh ,
đó là một nhà nước bảo vệ được quyền tự do dân chủ, lợi ích hợp pháp, danh dự,
nhân phẩm của mọi công dân….
324.2597071
Đ106C
NGUYỄN VĂN VINH. Xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi
mới đất nước / Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đức Thịnh.- H. : Lao động, 2000.156tr. ; 19cm.
Tập hợp các bài viết về xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ đổi mới đất
nước. Làm theo lời dạy của Bác Hồ, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tu
dưỡng rèn luyện đức tài của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi
bệnh quan liêu có hiệu quả….
3KV3
X126D
Nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1994-1995, mở đầu thời kỳ mới của sự
phát triển // Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2010.- Tr.335-344.
Đẩy mạnh tiết kiệm và đầu tư phát triển, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
324.2597071
V115K
PHAN DIỄN. Quá trình hình thành đường lối đổi mới về kinh tế ở nước
ta / Phan Diễn // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.71-85.

Đại hôi VI của Đảng tã tiếp tục thỏa luận một cách toàn diên, những vấn đề
lớn thuộc quan điểm đường lối kinh tế, về cơ cấu kinh tế, về xây dựng quan hệ sản
xuất mới, về cơ chế quản lý kinh tế.
324.2597071
Đ106C
PHAN XUÂN SƠN. Nhận thức mới của Đảng ta về nội dung kinh tế
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn // Đảng cộng
sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý
luận Chính trị, 2009.- Tr.86-103.
Đại hội VII đánh dấu bước chuyển về chất trong tư duy đổi mới kinh tế, nền
kinh tế nhiều thành phần nói riêng và về thời kỳ quá độ nói chung. Cụ thể về kinh
tế quốc doanh, về kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân.
324.2597071
Đ106C
PHẠM NGỌC QUANG. Hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển
xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực / Phạm Ngọc Quang //
Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triễn xã hội thời kỳ đổi mới:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr273.420.
Những tiêu chí đánh giá năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với
phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới của đất nước
ta. Nâng cao năng lực và hoàn thiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành hệ
thống chính trị trong phát triển xã hội, những vấn đề nâng cao hiệu quả lãnh đạo
của Đảng đối với phát triển xã hội trong điều kiện hiện nay như việc giải quyết vấn
đề lao động và việc làm trong tiến trình đổi mới – thực trạng và giải pháp.
324.2597071
Đ106L
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa
(Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng) // Văn kiện Đảng về công nghiệp
hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.477-481.

Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc.
324.2597071
V115K
Phát triển công nghiệp và công nghệ đến năm 2000 theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị
lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII), ngày 14 tháng 7 năm 1994 //
Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia,
2010.- Tr.345-372.
Mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo, chủ trương phát triển công nghiệp và
công nghệ đến năm 2000. Các chính sách và giải pháp.
324.2597071
V115K
Phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước (Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ương khóa VII) ngày 14 tháng 7 năm 1994 // Văn kiện
Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.Tr.373-387.
Mục tiêu và các chương trình trọng yếu phát triển khoa học và công nghệ
đến năm 2000 và tiếp theo. Các chính sách và biện pháp.
324.2597071
V115K
Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân và nông
thôn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số
802.- Tr.20-26.
Những biến đổi trong xã hội nông thôn các tỉnh phía Nam thời kỳ đổi mới.
Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội với quá trình phát triển nông nghiệp, nông
dân và nông thôn các tỉnh phía Nam. Những giải pháp chủ yếu để phát huy mặt
tích cực và hạn chế tiêu cực từ sự biến đổi cơ cấu xã hội tác động đến nông
nghiệp, nông dân và nông thôn.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí lịch sử Đảng. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã
hội trong thời kỳ đổi mới / Đinh Xuân Lý // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số
7.- Tr.21-26.
Sự phát triển bền vững của một quốc gia phải dựa vào hai trụ cột chính: nền
kinh tế phát triển và xã hội vận động lành mạnh. Muốn xây dựng nền kinh tế phát
triển bền vững thì một trong những vấn đề cần quan tâm hàng đầu là phải đi liền
với giải quyết tôt các vấn đề xã hội. Giải quyết các vấn đề xã hội phản ánh bản
chất của một chế độ của con người, do con người và vì con người, một thuộc tính
cơ bản của Chủ nghĩa Xã hội.
T/C lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí Cộng sản. Chính sách kinh tế mới của V.I. LÊ-NIN và sự vận
dụng vào công cuộc đổi mới ơt Việt Nam / Nguyễn Đức Độ // Tạp chí Cộng
sản.- 2010.- Số 810.- Tr.51-54.
Sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của chính sách kinh tế
mới đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Trong
hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự
thay đổi cơ bản và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa đang được đẩy mạnh; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
được củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh
được giữ vững.
T/C Cộng sản / 2010
Tạp chí Cộng sản. Đổi mới – thực tiễn và lý luận của sự quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta / Quang Cận // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 801.Tr.31-35.
Tiêp tục cách mạng XHCN theo tư duy mới, khắc phục những tiêu cực của
chủ nghĩa xã hội (CNXH) mô hình cũ; mặt khác, gắn liền với quá trình đó là tiếp
tục tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân phù hợp tình hình và điều kiện mới. Sự
thống nhất hữu cơ của hai quá trình cách mạng XHCN dần dần chi phối, chính là
dặc điểm, bản chất và nội dung chủ yếu của sự quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí Cộng sản. Kiên Giang phát huy tinh thần và giá trị lịch sử của
đại thắng mùa xuân 1975 vào sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh / Trương Quốc Tuấn // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 810.- Tr.36-40.
Đại thắng mùa xuân 1975, mở ra kỷ nguyên mới đối với Kiên Giang. Phát
huy bài học chiến thắng 30-4, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh.
T/C Cộng sản / 2010
Tạp chí Cộng sản. Phát huy tiềm năng trí thức người Việt Nam ở nước
ngoài vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc
tế / Nguyễn Thanh Sơn // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 795.- Tr.81-85.
Kế thừa và phát huy truyền thống lâu đời, tốt đẹp của dân tộc coi “hiền tài
là nguyên khí của quốc gia”, Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương, quyết
sạch phù hợp để tập hợp, đoàn kết, xây dựng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tri
thức, tạo cơ hội và động lực để họ tự do nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.
T/C Cộng sản / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của
quốc hội / Trần Đình Thắng // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.22-27.
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đại hội Đảng VI (12-1986) chủ trương:
“thực hiện một cải cáh lớn về tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước”. Với
quốc hội, Đảng chỉ rõ: “tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, trước hết là
nêu cao vị trí của quốc hội” đổng thời đẩy mạnh các cơ quan của quốc hội thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên cải tiến và kịp
thời tổng kết các hoạt động.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Quá trình cải cách thể chế của nền hành chính
nhà nước trong 20 năm đổi mới đất nước / Trần Đình Thắng // Tạp chí lịch sử
Đảng.- 2009.- Số 3.- Tr.45-51.
Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và nhà nước rất
quan tâm đến cải cách, xây dựng một hệ thống thể chế hành chính nhà nước, thực
chất là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật

tạo ra khung pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
và quản lý kinh tế - xã hội.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp
trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Đức Bình // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 8.Tr.26-30.
Hội nghị trung ương 7 (khóa X) thông qua tháng 7-2008 là mốc đánh dấu sự
phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn thời kỳ đổi mới. Thành tựu hơn 20 năm đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp,
khẳng định quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các thời
kỳ đại hội là đúng đắn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ
quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2006.- Tr.159-236.
Dự báo tình hình và yêu cầu mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, một số giải pháp cơ bản tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
324.2597075
Đ106C
Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo sự nghiệp
bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam // Đảng cộng sản
Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội
nhân dân, 2006.- Tr.90-158.
Thành tựu, hạn chế trong lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới
của Đảng cộng sản Việt Nam, một số bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
324.2597075
Đ106C
Tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con đường Xã hội Chủ
nghĩa, báo cáo của Ban Chấp hành Trưng ương (khóa VI) về các văn kiện

trình đại hội VII, do đồng chí Nguyễn Văn Linh tổng bí thư Ban Chấp hanhg
Trung ương (khóa VI) trinh bày // Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện
đại hóa .- H. : chính trị Quốc gia, 2010.- Tr.307-308.
Cuốn sách gồm những định hướng lớn trong chính sách kinh tế.
324.2597071
V115K
Toàn cầu hóa // Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.- H.
: Đại học kinh tế quốc dân, 2009.- Tr.177-200.
Toàn cầu hóa đang tác động mạnh mẽ đến quá trình hội nhập kinh tế quốc
dân của thế giới, trong đó có Việt Nam. Những nhân tố làm nảy sinh và thúc đẩy
quá trình toàn cầu hóa, tác động của toàn cầu hóa đến chính sách đối ngoại của
các quốc gia đến văn hóa toàn cầu, đến việc hình thành người công dân toàn cầu.
324.2597071
Đ561L
TRẦN DUY HƯƠNG. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày nay / Trần Duy Hương // Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội
trong thời kỳ hiện nay.- H. : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.366-375.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân được coi là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Người nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.
324.25970755
M126V
TRẦN ĐÌNH NGHIÊM. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính
trị / trần Đình Nghiêm // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo
sự nghiệp đổi mới đát nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.104-111.
Quá trình đổi mới lịch sử, tiến trình đổi mới ở nước ta được bắt đầu từ kinh
tế, kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm,
xây dựng Đảng là then chốt, đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị, lấy đổi
mới kinh tế làm trọng tâm là một chủ trương đúng đắn và sáng tạo.
324.2597071
Đ106C

TRẦN THỊ ANH ĐÀO. Phương thức và giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác tư tưởng hiện nay / Trần Thị Anh Đào // Công tác tư tưởng
trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.- H. : Chính trị Quốc
gia, 2009.- Tr.157-226.
Những phương thức cơ bản, giữ vững nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Máclênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái,
thù địch; kiên trì mục tiêu lý tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nắm
vững đối tượng, tăng cường tính Đảng và tính thuyết phục trong công tác tư tưởng.
Nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ làm công tác tư tưởng . Một số giải
pháp cơ bản trong công tác tư tưởng hiện nay: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đơi với công tác tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ làm công tác tư tưởng
và đổi mới hình thức, phương thức, phương tiện đối với công tác tư tưởng.
324.2597071
C455T
TRỊNH NHU. Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, một thành
công của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới
/ Trịnh Nhu // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.115-126.
Từ đổi mới từng phần về kinh tế đến kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới
chính trị trong công cuộc đổi mới toàn diện, tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung
giải quyết những khó khăn ách tắc về kinh tế, đồng thời giữ vững ổn định chính trị,
đổi mới hệ thống chính trị và đường lối đối ngoại.
324.2597071
Đ106C
TRỊNH QUỐC TUẤN. Một số vấn đề về con đường đi lên xã hội chủ
nghĩa ở nước ta / Trịnh Quốc Tuấn // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.Tr.50-70.
Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ
nghĩa Mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về mô hình của chủ nghĩa xã hội và
mục tiêu xây dựng chủ nghia xã hội ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ
công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển.
324.2597071
Đ106C

TRƯƠNG THỊ MINH THÔNG. Cải cách hành chính với vấn đề quan
hệ giữa các cấp trong bộ máy hành chính ở Việt Nam hiện nay / Trương Thị
Minh Thông // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp
đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.164-170.
Nội dung cụ thể là đảm bảo bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc
quyền lược của nhân dân là cao nhất và thống nhất, không có sự phân chia quyền
lực, đảm bảo quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền
lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tăng cường
việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương.
324.2597071
Đ106C
TRƯƠNG MINH DỤC. Chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt
Nam trong thời kỳ đổi mới / Trương Minh dục // Thực hiện chính sách dân
tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. : Chính
trị hành chính, 2009.- Tr.7-47.
Vấn đề dân tộc ở Việt Nam tồn tại cả hai bình diện, vừa là vấn đề quốc gia –
dân tộc thống nhất (nation), vùa là vấn đề của từng dân tộc thành viên (ethnie)
trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt
Nam thời kỳ đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập luôn chú trọng
đến vấn đề dân tộc và miền núi. Trong gần 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
với đường lối chung và chính sách dân tộc đúng đắn của mình, Đảng cộng sản Việt
Nam đã tập hợp, đoàn kết được tất cả các dân tộc đi theo ngọn cờ của Đảng và
giải phóng các dân tộc thoát khỏi áp bức, nghèo nàn lạc hậu, tiến tới xã hội công
bằng, văn minh.
324.2597055
TH552H
TRƯƠNG MINH DỤC. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội
/ Trương Minh dục // Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở Miền Trung,
Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.48129.
Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hôi của Đảng và nhà nước ở các
tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mưới. Phát triển kinh tế - xã hội ở
vùng núi các tỉnh Bắc Miền Trung. Tác động của di dân đến sự phát triển nguồn
lực lao động các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, phân hóa giàu nghèo ở Tây

Nguyên, thực trạng, nguyên nhân và hướng giải quyết. Xây dựng cơ sở hạ tầng
trong quá trình phát triển kinh – xã hội vùng dân tộc, miền núi tỉnh Quảng Nam.
324.2597055
TH552H
TRƯƠNG MINH DỤC. Xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị và đào
tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số / Trương Minh dục // Thực hiện chính
sách dân tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.- H. :
Chính trị hành chính, 2009.- Tr.148-186.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở
vùng Tây Nguyên. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số góp phần phát triển
kinh tế - xã hội và ổn định chính trị ở Tây Nguyên.
324.2597055
TH552H
Tuyên giáo. Quảng trị tự hòa đi lên sau 20 năm đổi mới và phát triển /
Lê Hữu Phúc // Tuyên giáo.- 2009.- Số 9.- Tr.14-17.
Sau 20 năm đổi mới và xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Quảng
trị đã có những bước tiến cơ bản quang trọng: phải luôn giữ gìn và phát huy sự
đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt sâu
sắc quan điểm phát triển toàn diện, bền vững từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực
hiện trong tất cả các ngàng, các lĩnh vực. Vận dụng sáng tạo các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với điều kiện cụ
thể của tỉnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực, xác định nhân lực là nguồn lực
quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nhận thức
sâu sắc, thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, vững chắc trên tất cả các
lĩnh vực.
Tuyên giáo / 2009
Tư duy, quan điểm và chủ trương của Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ
tổ quốc thời kỳ đổi mới // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ
tổ quốc thời kỳ đổi mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2006.- Tr.7-89.
Tình hình thế giới, trong nước những năm đổi mới đất nước, tư duy, quan
điểm và chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Xã hội
Chủ nghĩa.
324.2597075
Đ106C

VŨ DƯƠNG NINH. Thành tựu và thử thách trong quan hệ đối ngoại
đổi mới / Vũ Dương Ninh // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh
đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.314-322.
Ban hành đạo luật về việc nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (1987), Mở cánh
cữa thu hút nguồn vốn vào công cuộc xây dựng đất nước. Cải thiện mối quan hệ ở
Đông Nam Á. Những cuộc họp cấp cao Việt – Trung ở Thành Đô (9-1990) và ở
Bắc Kinh (11-1991) đã dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước, và là
nhân tố quan trọng thúc đẩy việc giải quyết thuận lợi vấn đề Campuchia. Bắt đầu
khởi động việc đối thoại với Hoa Kỳ. Từ ngày 6-8-1990 đến ngày 23-12-1991 đã
có 10 cuộc gặp gỡ quan trọng giữa đại diện hai bên. Tuy còn nhiều trở ngại, song
dần dần đã xuất hiện những tín hiệu mới trong việc tiên tới bình thường hóa quan
hệ giữa 2 nước.
324.2597071
Đ106C
VŨ KHOAN. Đổi mới tư duy và chính sách trong lĩnh vực đối ngoại của
Đảng cộng sản Việt Nam / Vũ Khoan // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.Tr.302-303.
Gồm đổi mới tư duy về xu thế phát triển của thế giới. Đổi mới trong đường
lối, chính sách đối ngoại của Đảng.
324.2597071
Đ106C
Xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa //
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc
dân, 2009.- Tr.159-176.
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
trong tổng thể đường lối mới của Đảng cộng sản Việt Nam.
324.2597071
Đ561L

b. Văn Hoá – Giáo dục – Y tế
BÙI KIM ĐỈNH. Đổi mới trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người /
Bùi Kim Đỉnh // Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.149-177.
Đổi mới về nhận thức, đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn
hóa, nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật
và văn hóa phát triển lên một bước mới. Đổi mới trong thực tiễn, đổi mới trên thực
tiễn về lĩnh vực phát triển văn hóa, đổi mới thực tiễn về phát triển con người và đổi
mới trong thực tiễn về những vấn đề xã hội.
324.25970755
Đ106C
CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác giáo dục Đảng viên ở nông thôn /
Chu Chí Hòa // Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn.- H. : Chính trị
Quốc gia, 2010.- Tr.171-257.
Nội dung giáo dục Đảng viên nông thôn phải làm nổi bật tính thời đại. Hình
thức giáo dục Đảng viên ở nông thôn cần phải tăng cường hiệu quả thực tế.
Phương pháp giáo dục Đảng viên nông thôn phải có tính nghệ thuật. Đổi mới lý
luận trong công tác giáo dục Đảng viên nông thôn phải coi trọng tính học hỏi.
324.251
Đ452M
Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng lý
luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở // Cẩm nang công tác tư tưởng ,
lý luận chính trị và báo chí trước yêu cầu mới.- H. : Văn hóa Thông tin, 2007.Tr.78-84.
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công
tác tư tưởng của Đảng. Tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị
trước hết bắt nguồn từ vai trò to lớn của lý luận trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự
do của tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội. Nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục lý
luận chính trị là làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên có những biểu hiện cơ bản về chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước, làm cơ sở lý luận cho hoạt dộng thực tiễn của họ. Mục tiêu của
công tác giáo dục lý luận chính trị là làm cho lý luận thấm sâu vào cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân; từ đó thúc đảy cán bộ, đảng viên. Quần chúng tự

giác, tự nguyện hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng
do Đảng đề ra.
324.2597071
C210N
Đường lối phát triển văn hóa, xã hội // Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam.- H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2009.- Tr.233-269.
Đường lối phát triển văn hóa, xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Các
vấn đề văn hóa, xã hội đặt ra trong điều kiện Việt Nam thực hiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
324.2597071
Đ561L
Một số vấn đề về tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng ,
đạo đức và nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ, Đảng viên trong
giai đoạn hiện nay // Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo
đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, Đảng viên
trong tình hình mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.311-398.
Một số vấn đề về yêu cầu giáo dục, rèn luyện cán bộ, Đảng viên trong thời
kỳ mới. Tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu về tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên
trong giai đoạn hiện nay. Nội dung và biện pháp nhằm tăng cường giáo dục, rèn
luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho cán
bộ. Đảng viên trong thời kỳ mới.
324.259.7071
T116C
PHẠM MINH HẠC. Giáo dục Việt Nam thực trạng và giáo dục / Phạm
Minh Hạc // Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi
mới đất nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.226-232.
Thực trạng và các giải pháp để thực hiện các mục tiêu giáo dục là tăng
cường các nguồn lực cho giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên, củng cố và
tập trung đầu tư nâng cấp các trường sư phạm trong đó có một số trường đại học
sư phạm trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo và
tăng cường cơ sở vật chất các trường học, sửa đổi và ban hành các văn bản về
mục tiêu và kế hoạch giáo dục và đào tạo từng bậc học.
324.2597071
Đ106C

Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với tôn giáo
từ khi đổi mới đến nay // Một số quan điểm của Đảng và nhà nước VIệt Nam
về tôn giáo.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.255-346.
Đảng và nhà nước ta, trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự
do tín ngưỡng. Lãnh đạo và giúp đỡ đồng bào theo tôn giáo đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ tổ quốc. Cảnh giác, kiên quyết và kịp
thời chống lại âm mưu, thủ đoạn của bọn đế quốc và phản động chia r ẽ đồng bào
có đạo với đồng bào không có đạo, giữa đồng bào theo đạo này với đồng bào theo
đạo khác.
324.259707
M458S
Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với tôn giáo
giai đoạn từ năm 1930 đến trước đổi mới // Một số quan điểm của Đảng và
nhà nước VIệt Nam về tôn giáo.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.13-252.
Quan niệm chung về tôn giáo, tĩn ngưỡng và các nguyên tắc của Đảng đối
với tôn giáo: nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; nguyên tắc tôn
trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo .
Chủ trương, quan điểm công tác tôn giáo của Đảng.
324.259707
M458S
Tạp chí Cộng sản. Đổi mới hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị kho
tàng di sản văn hóa / Trương Quốc Bình // Tạp chí Cộng sản.- 2009.- Số 796.Tr.72-76.
Di sản văn hóa của mỗi dân tộc kết đọng những chân giá trị của quá trình
sáng tạo văn hóa, là những biểu hiện khách quan của truyền thống lịch sử và đặc
thù dân tộc. Bảo tồn các di sản văn hóa là một trong những hoạt động gắn liền với
việc bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc – tạo dựng sự phát triển của tương lai mỗi
dân tộc từ những mối liên hệ đặc thù của quá khứ và hiện tại.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí Cộng sản. Suy nghĩ về định hướng phát triển giáo dục đại học
Việt Nam đầu thế kỷ XXI / Vũ Thị Phương Mai // Tạp chí cộng sản.- 2009.- Số
805.- Tr.60-64.
Tạo sự bình đẳng hơn nữa và mở rộng cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học
trong cộng đồng. Trao quyền tự chủ thực sự cho các cơ sở giáo dục đại học, bảo
đảm tính đa dạng và linh hoạt trong giáo dục đại học, phát huy năng lực sáng tạo
cá nhân của người học. Giáo dục đại học mang tính chuyên nghiệp cao kết hợp với
sự tham gia của gia đình người học và sự tương đồng với nền giáo dục khu vực và
thế giới trong xu thế toàn cầu hóa.
T/C Cộng sản / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Phát huy truyền thống trường Đảng xây dựng học
viện xứng tầm vị thế trong thời kỳ mới / Nguyễn Đức Bình // Tạp chí lịch sử
Đảng.- 2009.- Số 9.- Tr.19-24.
Nhân dịp 60 năm ngày truyền thống trường Đảng – Học viện chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí minh, ban biên tập Lịch sử Đảng đã có cuộc trao
đổi. Nội dung cuộc trao đổi là những vấn đề về phát huy những thành tựu, truyền
thống vẻ vang của Đảng, của học viện, nhằm xây dựng và phát triển học viện xứng
tầm với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ đước Đảng và nhà nước giao.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí Cộng sản. Phát triển văn hóa trong diều kiện kinh tế thị trường
định hướng Xã hội Chủ nghĩa / Mai Hải Oanh // Tạp chí cộng sản.- 2009.- Số
804.- Tr.55-60.
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ
nghĩa ở nước ta, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đứng
trước những thử thách mới, trong đó có những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn đòi
hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng và giải quyết một cách hợp lý. Nghiên cứu
mối liên hệ nội tại của phát triển văn hóa với kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa
để thực hiện sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội có ý
nghĩa vô cùng to lớn.
T/C Cộng sản / 2009

Tạp chí lịch sử Đảng. Phát triển văn hóa – xã hội vùng Tây Nguyên thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Dương Thị Hưởng,
Đoàn Minh Huấn // Tạp chí lịch sử Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.35-41.
Chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển văn hóa – xã hội
vùng Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bộ
phận hợp thành trong hệ thống chủ trương, chính sách phát triển toàn diện vùng.
Nó được biểu hiện ở các hình thức thể hiện lãnh đạo của Đảng và thể chế quản lý
của nhà nước nhằm điều chỉnh lĩnh vực văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên, thông qua
các kỳ đại hội VIII, IX và X.
T/C Lịch sử Đảng / 2009
Tạp chí lịch sử Đảng. Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai
cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới / Nguyễn Văn Nhật // Tạp
chí lịch sử Đảng- Số 6- Tr.53-60.
Tầm quan trong của việc xây dựng đời sống văn hóa cho giai cấp công nhân
Việt Nam. Quan điểm và chủ trương của Đảng trong việc xây dựng và phát triển
đời sống văn hóa của công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
T/C lịch sử Đảng / 2010
TRẦN DUY HƯƠNG. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức Xã hội
Chủ nghĩa trong quân đội nhân dân trước yêu cầu của công cuộc đổi mới /
Trần Duy Hương // Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội trong thời
kỳ hiện nay.- H : Quân đội nhân dân, 2007.- Tr.312-324.
Nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp đổi mới cho
cán bộ và chiến sĩ luôn luôn là nhiệm vụ chủ yếu của công tác giáo dục chính trị tư
tưởng trong quân đội.
324.25970755
M126V
TRẦN VĂN BÍNH. Một số giải pháp có tính chiến lược nhằm phát triển
sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay / Trần Văn Bính //
Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất
nước.- H. : Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.233-240.

Đại hội IX nhận định: Giáo dục đào tạo vẫn còn những bất cập và yếu kém
đang lo ngại nỗi băn khoăn, nhức nhối của toàn xã hội. Chất lượng giáo dục đào
tạo thấp so với yêu cầu, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học,
sách giáo khoa thi cử, cơ cấu đào tạo, trình độ quản lý còn nhiều thiếu sót , trong
giáo dục đào tạo có những hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại… vậy cần phải làm gì
để phat huy hơn nữa những thành tựu đã có và khắc phục một cách triệt để những
bất cập, yếu kém nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ lịch sử
mới.
324.2597071
Đ106C
TRẦN VĂN BÍNH. Văn hóa và chiến lược xây dựng con người trong
thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta / Trần Văn Bính // Đảng
cộng sản Việt Nam trong tiến trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.- H.
: Lý luận Chính trị, 2009.- Tr.220-225.
Con người là tài sản quý nhất, câu nói đó đã quá quen thuộc với nhiều
người, trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tiến trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng, đòi hỏi phải thực sụ quan tâm chiến lược
của con người, như Bác Hồ đã nói: Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có
con người xã hội chủ nghĩa.
324.2597071
Đ106C
TRƯƠNG MINH DỤC. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc ,
xây dựng đời sống văn hóa mới / Trương Minh dục // Thực hiện chính sách
dân tộc của Đảng ở Miền Trung, Tây Nguyên trong thồi kỳ đổi mưới.- H. :
Chính trị Quốc gia, 2009.- Tr.218-235.
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây nguyên trong bốn cảnh toàn cầu
hóa. Và các vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa Chămpa hiện nay.
324.2597055
TH552H

