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100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC
1/. LÂM QUỐC TUẤN. Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu
của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lâm Quốc
Tuấn, Hồng Thế Vinh // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 974.- Tr. 39 - 43
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
"Liêm" và "Chính". Qua đó, xây dựng đức "Liêm chính" đối với cán bộ, đảng Mã QR
viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 172 / L304CH
2/. HÀ VĂN LUYẾN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng
đạo đức cách mạng cho thanh niên và sự vận dụng trong giai đoạn hiện
nay / Hà Văn Luyến // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 21 - 25
Tóm tắt: Bài viết trình bày những tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi
dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là Mã QR
định hướng chính trị để Đảng, Nhà nước có những chiến lược đúng đắn hình
thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
+ Môn loại: 172 / T550T
3/. VŨ THỊ MINH TÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc "Nói
đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức" và sự vận dụng của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Vũ Thị Minh Tâm // Tạp chí Giáo dục
lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 14 - 19
Tóm tắt: Bài viết làm rõ tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Mã QR
Minh về "Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức" và sự vận dụng của Đảng
Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 172 / T550T
4/. NGUYỄN VĂN ĐIỀU. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức
cách mạng cho thanh niên / Nguyễn Văn Điều // Tạp chí Thanh niên nghiên
cứu khoa học. - 2021. - Số 42.- Tr. 2 - 6
Tóm tắt: Bài viết nhắc lại những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
khi nói về vị trí, vai trò của thanh niên. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo Mã QR
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ
nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".
+ Môn loại: 172 / T550T
5/. TRIỆU QUANG MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân góp phần thực hiện văn hoá trường Đảng hiện nay theo
tư tưởng Hồ Chí Minh / Triệu Quang Minh, Hà Thị Thuỳ Dương // Tạp chí
Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 318.- Tr. 20 - 25
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích vai trò của đạo đức cách mạng, Mã QR
chống chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện văn hoá trường Đảng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh, thực trạng và những giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét
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sạch chủ nghĩa cá nhân của các chủ thể hoạt động trong trường Đảng để góp
phần thực hiện văn hoá trường Đảng.
+ Môn loại: 172 / V121D
6/. VŨ THỊ MỸ HẠNH. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cán bộ trong ban hành chủ trương của Đảng về việc đào tạo, rèn luyện
phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay / Vũ Thị Mỹ Hạnh // Tạp chí Giáo dục
lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 31 - 36
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm rõ những phẩm chất đạo đức cơ bản của Mã QR
người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra được sự vận dụng
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đạo đức người cán bộ nước ta
hiện nay.
+ Môn loại: 172 / V121D
7/. HỒ THỊ KIM NHUNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ngành
y và sự vận dụng thực tiễn ở Việt Nam hiện nay / Hồ Thị Kim Nhung // Tạp
chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 37.- Tr. 2 - 6
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ngành y.
Để từ đó vận dụng thực tiễn tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức người thầy Mã QR
thuốc ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 174.2 / T550T

200. TÔN GIÁO
8/. ĐINH HỒNG HẢI. “Tâm linh” và “Du lịch tâm linh” ở Việt Nam:
Góc nhìn lý thuyết về thị trường tôn giáo / Đinh Hồng Hải // Tạp chí Nghiên
cứu tôn giáo. - 2021. - Số 5 (209).- Tr. 78 - 92
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu "tâm linh" và "du lịch tâm linh" qua giải
thích từ nguyên trong từ điển và nghiên cứu cách người Việt Nam sử dụng Mã QR
chúng trong xã hội đương đại là hết sức cần thiết để mang đến một cái nhìn
khoa học và khách quan trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 200.9597 / T120L
9/. HUỲNH NGỌC THU. "Sống gửi, thác về" - Triết lý nhân sinh tác
động đến hành vi tôn giáo và hoạt động kinh tế của người Khmer ở Đồng
bằng sông Cửu Long hiện nay / Huỳnh Ngọc Thu // Tạp chí Khoa học Xã hội.
- 2021. - Số 8 (276).- Tr. 73 - 83
Tóm tắt: Bài viết phân tích hoạt động kinh tế của người Khmer dưới sự Mã QR
chi phối bởi yếu tố chánh nghiệp, chánh mạng để tạo ra lợi ích chân chính nhằm
nuôi sống bản thân, gia đình, cũng như dùng lợi ích này để cúng dường chư
tăng, hồi hướng công đức cho người thân quá cố và góp tiền làm từ thiện, xem
đây như những hình thức sống tốt ở cõi tạm nhằm tạo ra nhiều quả phước để
được hưởng ở kiếp sau.
+ Môn loại: 200.95978 / S455G
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10/. NGÔ MINH HÙNG. Chùa Phật tổ - Cà Mau công trình kiến trúc
tiêu biểu của người Việt ở Nam Bộ / Ngô Minh Hùng, Hoàng Minh Phúc //
Tạp chí Khảo cổ học. - 2021. - Số 3.- Tr. 87 - 95
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về lịch sử hình thành, tên gọi và kiến trúc điêu
Mã QR
khắc của ngôi chùa Phật tổ trên vùng đất Cà Mau.
+ Môn loại: 294.3 / CH501PH
11/. THẠCH NÊ. Chùa Sóc Lớn trong đời sống văn hoá – xã hội tỉnh
Bình Phước / Thạch Nê // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2021. - Số 4.- Tr. 51
- 71
Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò của chùa Sóc Lớn đối với đời sống văn
hoá - xã hội của cộng đồng người Khmer ở Bình Phước hiện nay trong xu thế Mã QR
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.
+ Môn loại: 294.3 / CH501S
12/. LÊ TRUNG KIÊN. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết
Phật giáo nhằm củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo hiện nay / Lê Trung
Kiên // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2021. - Số 6 (179).- Tr. 22 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật
giáo và việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật giáo trong Mã QR
củng cố khối đoàn kết tôn giáo hiện nay.
+ Môn loại: 294.3 / V121D
13/. NGUYỄN VĂN QUÝ. Những khuynh hướng cơ bản của Phật giáo
Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Quý // Tạp chí Khoa
học Xã hội. - 2021. - Số 7 (275).- Tr. 44 - 55
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình Phật giáo Nam Bộ cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX và khuynh hướng vận động của Phật giáo Nam Bộ cuối thế kỷ Mã QR
XIX đầu thế kỷ XX.
+ Môn loại: 294.3095977 / NH556KH
14/. ĐẶNG NGỌC KÍNH. Những mảnh ghép Phật giáo ở Đồng bằng
sông Cửu Long mười thế kỷ đầu công nguyên qua tư liệu khảo cổ học /
Đặng Ngọc Kính // Tạp chí Khoa học Xã hội. - 2021. - Số 9 (277).- Tr. 77 - 86
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khảo cổ học cung cấp
những hiểu biết quan trọng về Phật giáo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã QR
Từng thời kỳ khác nhau sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách bản địa các quốc gia
Đông Nam Á như: nhóm tượng Bồ tát, tượng Phật đứng ảnh hưởng từ MonDvaravati; Tượng Phật ngồi bán kiết già và ngồi kiểu đại sư ảnh hưởng từ Java.
+ Môn loại: 294.3095978 / NH556M
15/. QUẢNG TRỌNG MẢNH. Đặc điểm hình thành chùa và bài trí tượng thờ
trong các ngôi chùa ở Bến Tre thế kỷ XIX / Quảng Trọng Mảnh // Tạp chí Nghiên cứu
tôn giáo. - 2021. - Số 5 (209).- Tr. 53 - 77
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Tóm tắt: Bài viết khái quát về Phật giáo tỉnh Bến Tre trong thế kỷ XIX
trên hai phương diện cơ bản: Lịch sử hình thành và thực hành tôn giáo tại các
ngôi chùa ở Bến Tre thế kỷ XIX.
+ Môn loại: 294.30959785 / Đ113Đ
Mã QR

300. KHOA HỌC XÃ HỘI
16/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Dân cư ở Thủ Dầu Một - Bình Dương qua
120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020) / Nguyễn Văn Hiệp, Trần Hạnh
Minh Phương // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 5 (541).- Tr. 51 - 60
Tóm tắt: Bài viết bước đầu phát thảo một hướng nhìn kết nối các công
trình nghiên cứu về dân cư Thủ Dầu Một - Bình Dương trong suốt tiến trình Mã QR
lịch sử 120 năm qua.
+ Môn loại: 304.6 / D121C
17/. NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và
giải pháp xây dựng thanh niên Việt Nam trong hội nhập quốc tế / Nguyễn
Thị Bích Hằng // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 25.- Tr.
22 - 27
Tóm tắt: Bài viết khẳng định vị trí của thanh niên luôn được Chủ tịch Hồ Mã QR
Chí Minh coi trọng. Trong quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên Việt Nam đã
sống, lao động, học tập để vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, giữ vững độc
lập chủ quyền quốc gia, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
+ Môn loại: 305.23 / T550T
18/. NGỌ VĂN KHUYÊN. Ba điều thanh niên cần làm theo Bác trong
giai đoạn hiện nay / Ngọ Văn Khuyên // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa
học. - 2021. - Số 25.- Tr. 2 - 6
Tóm tắt: Bài viết trình bày ba điều đề xuất mà tác giả nghĩ là rất cần thiết
và dễ thực hiện để thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mã QR
Minh trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 305.2309597 / B100Đ
19/. NGUYỄN THỊ LAN. Phát huy vai trò của thanh niên trí thức
trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh /
Nguyễn Thị Lan, Thái Hồng Đức // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 51.- Tr.
22 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và vận Mã QR
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy vai trò của thanh niên trí thức đối
với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
+ Môn loại: 305.2309597 / PH110H
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20/. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Từ bản lĩnh người thanh niên
Nguyễn Tất Thành nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh cho thanh niên
hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Huyền // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa
học. - 2021. - Số 25.- Tr. 45 - 50
Tóm tắt: Bài viết thông qua quá trình ra đi tìm đường cứu nước của thanh Mã QR
niên Nguyễn Tất Thành để hiểu rõ hơn về bản lĩnh, trách nhiệm của người thanh
niên. Từ đó thấy được trách nhiệm, sự giáo dục và rèn luyện ý chí không sợ
khó khăn, gian khổ của các thế hệ thanh niên trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 305.2309597 / T550B
21/. ĐỖ THU HẰNG. Triết lý nhân văn, chiến lược “trồng người”, giáo
dục và đào tạo thế hệ trẻ trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
Đỗ Thu Hằng, Cao Thị Huệ // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 46.- Tr. 22 - 24
Tóm tắt: Bài viết trình bày những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về việc đào tạo được những con người phát triển toàn diện, vừa "hồng" vừa Mã QR
"chuyên".
+ Môn loại: 305.2309597 / TR308L
22/. NGUYỄN TUẤN LÊ. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với niềm
tin yêu vào thế hệ trẻ / Nguyễn Tuấn Lê // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số
32.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sự khẳng định vai trò to lớn của thanh niên
với sự nghiệp của dân tộc trong cách mạng, để từ đó thấy được tính nhân văn Mã QR
trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.
+ Môn loại: 305.24 / T550T
23/. VÕ ĐÌNH LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi / Võ
Đình Liên // Tạp chí Dân vận. - 2021. - Số 10.- Tr. 51 - 54
Tóm tắt: Bài viết thể hiện những nội dung cơ bản về người cao tuổi theo
tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm, sự gương
Mã QR
mẫu và tinh thần "tuổi cao - gương sáng" của người cao tuổi.
+ Môn loại: 305.26 / T550T
24/. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vương
Đình Huệ // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 318.- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới theo
tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình
đẳng giới trong thời kỳ đổi mới.
+ Môn loại: 305.3 / S550V
Mã QR
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25/. NGUYỄN THỊ THANH TÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề
nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của Đảng
Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Tâm //
Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 26 - 30
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân Mã QR
và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết vấn đề nông dân trong giai
đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 305.5 / T550T
26/. ĐOÀN THỊ CẢNH. Tổ chức cư trú của người Hoa ở Thành phố
Hồ Chí Minh hiện nay / Đoàn Thị Cảnh // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt
Nam. - 2021. - Số 4 (196).- Tr. 43 - 51
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu địa bàn cư trú của cộng đồng người Hoa ở
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay để mô tả đặc điểm của một tộc người và phân Mã QR
tích quá trình biến đổi cơ cấu xã hội dưới tác động của chính sách và những
biến động lịch sử.
+ Môn loại: 305.8951 / T450CH
27/. BÙI ĐÌNH PHONG. Ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam - Từ
truyền thống đến Hồ Chí Minh và trong công cuộc đổi mới / Bùi Đình Phong
// Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 9.- Tr. 26 - 32
Tóm tắt: Bài viết phân tích, làm sáng tỏ ý chí, bản lĩnh và khát vọng của
dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, đặc biệt trong di sản Hồ Chí Mã QR
Minh và công cuộc đổi mới vì độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng, phát triển
một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, bước tới đài vinh quang cùng nhịp
bước thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu.
+ Môn loại: 305.895922 / Y600CH
28/. VŨ NAM. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường văn hoá tại điểm
đến du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Vũ Nam // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật.
- 2021. - Số 473.- Tr. 53 - 58
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hưởng đến môi trường văn hoá tại điểm du lịch cộng đồng đã được nhóm nghiên Mã QR
cứu triển khai trên cơ sở kết quả những cuộc khảo sát thực tiễn tại các điểm du
lịch cộng đồng cũng như qua nhiều nghiên cứu cả định tính và định lượng đã
được triển khai.
+ Môn loại: 306.09597 / C101Y
29/. LÊ VĂN LỢI. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên
lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật (1930-1945) / Lê Văn Lợi // Tạp chí Lịch sử
Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 65 - 70
Tóm tắt: Bài viết thể hiện cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng ta trong giai đoạn 1930-1945 trên mặt trận văn hoá đã diễn ra những cuộc Mã QR
đấu tranh hết sức quyết liệt. Từ cuộc đấu tranh đó, đường lối văn hoá văn nghệ
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của Đảng đã từng bước được xác lập và phát triển, văn hoá - nghệ thuật cách
mạng từng bước trưởng thành và khẳng định vai trò chủ đạo trong dòng chảy
của văn hoá dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
1945 của dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 306.09597 / Đ125TR
30/. TRƯƠNG ANH SÁNG. Độc đáo di sản văn hoá đồng bào Khmer
/ Trương Anh Sáng // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 468.- Tr. 48 49
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về nền văn hoá phát triển đa dạng gắn liền
với những tín ngưỡng mang sắc thái riêng, ảnh hưởng đậm nét văn hoá Ấn Độ Mã QR
và Phật giáo của dân tộc Khmer. Qua đó, cần bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hoá của đồng bào Khmer để làm phong phú thêm nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Môn loại: 306.09597 / Đ451Đ
31/. TỪ THỊ LOAN. Giá trị văn hoá Lý – Trần trên vùng đất Chí Linh
và việc bảo tồn, phát huy / Từ Thị Loan // Tạp chí Văn hoá học. - 2021. - Số
3 (55).- Tr. 39 - 47
Tóm tắt: Bài viết đánh giá một cách khách quan chính xác thực trạng bảo
tồn và phát huy giá trị di sản, từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy du Mã QR
lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Môn loại: 306.09597 / GI-100TR
32/. NGUYỄN TOÀN THẮNG. Hội nghị văn hoá toàn quốc 1946, 1948
bước ngoặt lịch sử, tầm nhìn thời đại về phát huy sức mạnh nội sinh của
dân tộc / Nguyễn Toàn Thắng // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 476.Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về bản Đề cương văn hoá Việt Nam (1943) Mã QR
xác định phạm vi của văn hoá bao gồm tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Qua
hai lần tổ chức Hội nghị văn hoá toàn quốc (1946, 1948) đã chứng tỏ tầm nhìn
xa trông rộng của Đảng về vai trò quan trọng của sức mạnh văn hoá, con người
Việt Nam, nhân tố quyết định to lớn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.
+ Môn loại: 306.09597 / H452NGH
33/. NGUYỄN HỮU THỨC. Một số quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà
nước về xây dựng môi trường văn hoá / Nguyễn Hữu Thức // Tạp chí Văn
hoá học. - 2021. - Số 3 (55).- Tr. 3 - 14
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tư tưởng chỉ đạo lớn như: Bám sát thực
tiễn, không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về xây Mã QR
dựng môi trường văn hoá; mở cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá; đẩy mạnh thể chế; xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người;
huy động mọi nguồn lực xã hội; gắn kết xây dựng môi trường văn hoá với chính
trị, kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái...
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+ Môn loại: 306.09597 / M458S
34/. ĐẶNG VĂN SÁNH. Những điểm mới về văn hoá trong Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Văn Sánh // Tạp chí Thông
tin Khoa học xã hội. - 2021. - Số 6.- Tr. 17 - 21, 39
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những điểm mới về phát huy giá trị văn hoá
và sức mạnh con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mã QR
lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Môn loại: 306.09597 / NH556Đ
35/. HOÀNG PHÚC LÂM. Phát triển văn hoá, con người Việt Nam để
phát triển bền vững đất nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
Hoàng Phúc Lâm, Hoàng Diệu Thảo // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số
7.- Tr. 51 - 57
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát Mã QR
triển văn hoá, con người Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển văn
hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
+ Môn loại: 306.09597 / PH110TR
36/. NGUYỄN DUY BẮC. Quan điểm, chủ trương mới trong văn kiện
Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hoá, con người Việt Nam / Nguyễn
Duy Bắc // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 30 - 38
Tóm tắt: Bài viết xác định các quan điểm, chủ trương mới, toàn diện và
sâu sắc về phát triển văn hoá, con người Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu Mã QR
xây dựng đất nước ta cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.
+ Môn loại: 306.09597 / QU105Đ
37/. NGUYỄN THỊ THANH MAI. Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Tứ
Pháp đến đời sống văn hoá của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn
Thị Thanh Mai // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 473.- Tr. 37 - 40
Tóm tắt: Bài viết phân tích, nhìn nhận về sự ảnh hưởng của tín ngưỡng
thờ Tứ Pháp trong truyền thống và hiện nay dựa trên sự tác động qua lại với Mã QR
chủ thể văn hoá, hoạt động văn hoá và sản phẩm văn hoá. Qua đó cho thấy quá
trình vận động, biến đổi của tín ngưỡng này trong đời sống văn hoá của người
Việt.
+ Môn loại: 306.095973 / A107H
38/. NGUYỄN TÙNG LĨNH. Khai thác các di sản văn hoá của dòng
văn Trường Lưu để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù địa phương /
Nguyễn Tùng Lĩnh // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 467.- Tr. 73 75, 107
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về dòng văn Trường Lưu là tập hợp các sáng Mã QR
tác văn học của dòng họ Nguyễn Huy (làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh
Hà Tĩnh) với nhiều tác phẩm văn học và di sản văn hoá tiêu biểu, có ý nghĩa về
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nhiều mặt. Những di sản này đang được bảo tồn, khai thác, phát triển thành
những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.
+ Môn loại: 306.0959743 / KH103TH
39/. NGUYỄN TIẾN THƯ. Đời sống văn hoá của công nhân các khu
công nghiệp ở Cần Thơ hiện nay / Nguyễn Tiến Thư, Vũ Thị Thu Hiền // Tạp
chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 476.- Tr. 57 - 61
Tóm tắt: Bài viết nói về thực trạng đời sống văn hoá của công nhân các
khu công nghiệp ở Cần Thơ thời gian qua và những giải pháp phù hợp nhằm Mã QR
nâng cao đời sống văn hoá của công nhân trong thời gian tới.
+ Môn loại: 306.0959793 / Đ462S
40/. ĐINH NGỌC THẠCH. Tư tưởng khoan dung trong văn hoá chính
trị Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới đất nước / Đinh Ngọc Thạch, Lê Thị
Minh Thy // Tạp chí Khoa học Xã hội. - 2021. - Số 9 (277).- Tr. 1 - 12
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng khoan dung của văn hoá chính trị Hồ
Chí Minh và văn hoá khoan dung đã trở thành một trong những kích thích tố, Mã QR
động lực của sự nghiệp đổi mới.
+ Môn loại: 306.209597 / T550T
41/. NGUYỄN THANH TÚ. Tuyên ngôn Độc lập một liên văn hoá tiêu
biểu, đặc sắc / Nguyễn Thanh Tú // Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ
thuật. - 2021. - Số 9.- Tr. 35 - 43
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng liên văn hoá và Tuyên
ngôn Độc lập là một tiêu biểu của giao tiếp liên văn hoá. Bản chất của liên văn Mã QR
hoá là học tập lẫn nhau cái tốt đẹp để các bên cùng giàu có hơn, bản sắc hơn,
hạnh phúc hơn và phát triển hơn.
+ Môn loại: 306.409597 / T527NG
42/. PHẠM GIA CƯỜNG. Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát
triển gia đình Việt Nam từ kết quả Tổng kết Đề án 15 năm thực hiện Chỉ
thị 49-CT/TW “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước” / Phạm Gia Cường // Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới. Mã QR
2021. - Số 2.- Tr. 33 - 44
Tóm tắt: Bài viết nêu ra những kết quả thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW "Về
xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" với những
thành tựu đáng ghi nhận, đồng thời cũng nêu ra một số điểm hạn chế trong công
tác xây dựng gia đình. Từ đó, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan
của những hạn chế để đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển gia
đình Việt Nam.
+ Môn loại: 306.85 / TH552TR
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43/. VÕ HỮU PHƯỚC. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
ở nước ta giai đoạn 2021-2025 / Võ Hữu Phước // Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
- 2021. - Số 26.- Tr. 15 - 18
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành quả đạt được của Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010-2020. Qua đó, Mã QR
đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở
nước ta giai đoạn 2021-2025.
+ Môn loại: 307.72 / N122C
44/. VŨ TRUNG KIÊN. Kinh nghiệm thế giới về quản lý đô thị và một
số đề xuất cho Việt Nam / Vũ Trung Kiên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 2021. - Số 22.- Tr. 68 - 71
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản lý đô thị của một số quốc
Mã QR
gia phát triển và đề xuất cho quản lý đô thị ở Việt Nam.
+ Môn loại: 307.76 / K312NGH

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
45/. NGUYỄN THỊ QUYẾN. Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về người
làm công tác huấn luyện cán bộ đến việc xác định yêu cầu đối với giảng
viên giảng dạy lý luận chính trị hiện nay / Nguyễn Thị Quyến // Tạp chí Giáo
dục lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 48 - 52
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số quan điểm Hồ Chí Minh về người làm Mã QR
công tác huấn luyện cán bộ và những yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy
chính trị, làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận
chính trị hiện nay.
+ Môn loại: 320.071 / T550QU
46/. BÙI THỊ NGỌC LAN. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay / Bùi Thị
Ngọc Lan // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 975.- Tr. 35 - 39
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nét cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh
trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vận dụng Mã QR
sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước trong bối cảnh
hiện nay.
+ Môn loại: 320.109597 / GI-100TR
47/. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt
động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam / Vương Đình Huệ // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 2021. - Số 13 (437).- Tr. 3 - 14
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp Mã QR
luật. Từ đó, tiếp tục học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động
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lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
nước ta.
+ Môn loại: 320.109597 / T550T
48/. TRƯƠNG MINH DỤC. Thực hiện quản lý nhà nước và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ quốc gia tại quần đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến 1975 /
Trương Minh Dục // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 7 (543).- Tr. 48 62
Tóm tắt: Bài viết nhằm khẳng định với thế giới về chủ quyền lâu đời của Mã QR
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền Việt Nam
Cộng hoà đã trực tiếp thực hiện quản lý một cách liên tục, ổn định để bảo vệ
các quyền và danh nghĩa làm chủ trên Biển Đông vì sự toàn vẹn lãnh thổ và
khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cho lợi ích quốc gia trên hai quần đảo
này.
+ Môn loại: 320.109597 / TH552H
49/. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào
xây dựng Nhà nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Tuyết Mai // Tạp chí Lý luận
Chính trị. - 2021. - Số 7.- Tr. 32 - 37
Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung quan điểm của Đảng và nêu một số
gợi ý nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Mã QR
về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Môn loại: 320.109597 / V121D
50/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới,
quyết tâm lập thành tích mới / Võ Nguyên Giáp // Tạp chí Dân vận. - 2021.
- Số 8&9.- Tr. 18 - 24
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng vào ngày 11/8/2021 tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ Mã QR
nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Môn loại: 321.009597 / CH312PH
51/. NGUYỄN DANH TIÊN. Quyền độc lập, tự do và quyền con người
- tư tưởng cốt lõi trong tuyên ngôn độc lập và giá trị đối với tiến trình Cách
mạng Việt Nam / Nguyễn Danh Tiên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. Số 25.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Bài viết thể hiện quyền độc lập tự do và quyền con người là tư Mã QR
tưởng cốt lõi của tuyên ngôn độc lập gắn với quyền bình đẳng thiêng liêng giữa
các dân tộc; Tinh thần ý chí đấu tranh bảo vệ nền độc lập và xây dựng cuộc
sống ấm no, tự do hạnh phúc cho mỗi người dân.
+ Môn loại: 323 / QU603Đ
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52/. HOÀNG VĂN NGHĨA. Tính thống nhất biện chứng giữa quyền
con người với quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Ý nghĩa
đối với cuộc đấu tranh vì quyền con người chân chính hiện nay / Hoàng
Văn Nghĩa // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 973.- Tr. 44 - 49
Tóm tắt: Bài viết nói về giá trị vượt thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh Mã QR
về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết trong Tuyên ngôn Độc lập năm
1945 và sự phát triển lý luận và pháp luật quốc tế về quyền con người chân
chính hiện nay.
+ Môn loại: 323 / T312TH
53/. HÀ MAI ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện quyền làm
chủ của nhân dân và nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng trong Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng / Hà Mai Anh // Tạp chí Quản lý nhà nước. - 2021. Số 307.- Tr. 24 - 28
Tóm tắt: Bài viết trình bày luận điểm dân là gốc của Nước thể hiện sâu Mã QR
đậm trong tư tưởng, hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó Nhân dân
là lực lượng quyết định bước tiến của lịch sử. Phát huy quyền làm chủ của Nhân
dân cũng là phát huy động lực để phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố nền tảng
chính trị, là cơ sở cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của đất nước.
+ Môn loại: 323.09597 / T550T
54/. TRẦN THỊ THUÝ NGỌC. Toả sáng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và sự vận dụng của Đoàn Thanh
niên về đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo / Trần
Thị Thuý Ngọc, Nguyễn Thế Vinh // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học.
Mã QR
- 2021. - Số 52.- Tr. 27 - 30
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên
và đoàn kết tập hợp thanh niên và các nội dung đổi mới phương thức đoàn kết,
tập hợp thanh niên tôn giáo.
+ Môn loại: 324.2597 / T401S
55/. Từ lời dặn dò thanh niên của Bác Hồ trong Di chúc đến việc xây
dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới / Đoàn Khối Doanh Nghiệp
Trung Ương // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 42.- Tr.
49 - 53
Tóm tắt: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phân tích lời dặn dò của Mã QR
Bác trong di chúc, căn cứ vào lý thuyết tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhằm tham luận đúc rút và điều chỉnh phương pháp xây dựng giá trị hình mẫu
thanh niên thời kỳ mới.
+ Môn loại: 324.2597 / T550L
56/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên xây
dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh / Đoàn Thanh Niên Cơ Quan Ban Tuyên
Giáo Trung Ương // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 32.- Tr. 9 - 10
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Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề quan trọng trong quan điểm lý
luận của Hồ Chí Minh như: Nhìn nhận, Đánh giá vai trò, vị trí của thanh niên
trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; Đường lối nội dung bồi
dưỡng, giáo dục - đào tạo thanh niên thành lớp người kế tục sự nghiệp cách
Mã QR
mạng của Đảng và dân tộc.
+ Môn loại: 324.2597 / T550T
57/. TRẦN THỊ MINH TUYẾT. Báo cáo chính trị của Đại hội XIII
bước tiến mới trong vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần
Thị Minh Tuyết // Tạp chí Triết học. - 2021. - Số 5 (360).- Tr. 3 - 11
Tóm tắt: Bài viết chứng minh Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của
Đại hội XIII đã thể hiện một bước tiến mới trong việc vận dụng và phát triển Mã QR
tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều nội dung then chốt như: Kế thừa phẩm chất
trung thành và tinh thần sáng tạo, kế thừa tư tưởng khát vọng phát triển, kế thừa
và phát triển tư tưởng về hệ động lực phát triển đất nước, bổ sung và phát triển
sáng tạo tư tưởng về công tác xây dựng Đảng.
+ Môn loại: 324.2597071 / B108C
58/. LÊ QUANG MẠNH. Nghị quyết về chuyển đổi số thành phố Cần
Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 / Lê Quang Mạnh // Tạp
chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2021. - Số 10.- Tr. 4 - 9
Tóm tắt: Bài viết trình bày đánh giá tình hình, quan điểm, mục tiêu về
chuyển đổi số thành phố Cần Thơ dựa trên Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày Mã QR
27/9/2019 của Bộ Chính trị. Từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp và đơn vị tổ
chức thực hiện về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
+ Môn loại: 324.2597071 / NGH300QU
59/. NGUYỄN QUANG THUẤN. Những điểm mới về kinh tế trong
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Quang Thuấn // Tạp chí Cộng sản.
- 2021. - Số 969.- Tr. 24 - 32
Tóm tắt: Bài viết trình bày những điểm đổi mới trong văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về mô hình tăng tưởng, cơ cấu lại nền Mã QR
kinh tế; Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và về hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Môn loại: 324.2597071 / NH556Đ
60/. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN. Những điểm mới về hệ quan điểm
chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Trọng Chuẩn // Tạp
chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số điểm mới trong hệ 5 quan điểm chỉ
đạo được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng góp phần tạo dựng và củng Mã QR
cố được niềm tin vững chắc, khơi dậy ý chí, khí thế và khát vọng phát triển
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mạnh mẽ của toàn thể dân tộc để thực hiện cho được các mục tiêu mà Đại hội
XIII đã đặt ra.
+ Môn loại: 324.2597071 / NH556Đ
61/. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây
dựng Đảng về chính trị theo quan điểm Đại hội XIII / Nguyễn Trọng Phúc,
Nguyễn Thị Thanh Hà // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 9 - 15
Tóm tắt: Bài viết xác định rõ những nội dung cơ bản trong xây dựng Đảng
về chính trị và nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công Mã QR
cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế càng đòi hỏi không ngừng rèn luyện, nâng
cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / B105L
62/. BÙI THỊ MINH HOÀI. Công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh - Tự hào và trách nhiệm trên chặng đường mới / Bùi Thị
Minh Hoài // Tạp chí Dân vận. - 2021. - Số 10.- Tr. 10 - 15
Tóm tắt: Bài viết trình bày những kết quả đạt được của công tác dân vận
theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống thực Mã QR
dân và đế quốc. Qua đó, cần phải phát huy truyền thống và những kết quả đạt
được, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đưa
Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh
chóng đi vào cuộc sống.
+ Môn loại: 324.2597075 / C455T
63/. ĐỖ THU HẰNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo những
nguyên lý về Đảng kiểu mới của Lênin trong xây dựng một Đảng kiểu mới
ở Việt Nam / Đỗ Thu Hằng, Cao Thị Huệ // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số
51.- Tr. 6 - 9
Tóm tắt: Bài viết nêu ra những nguyên lý cơ bản của Lênin về Đảng kiểu Mã QR
mới của giai cấp công nhân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo
vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp Đảng có đủ khả năng đưa đất
nước Việt Nam đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ
văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 324.2597075 / CH500T
64/. PHẠM VĂN BÚA. Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lãnh đạo
thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh" / Phạm Văn Búa // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr.
113 - 118
Tóm tắt: Bài viết nêu lên quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Mã QR
của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ và những kết quả
đạt được.
+ Môn loại: 324.2597075 / Đ106B
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65/. VŨ QUANG HIỂN. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (5-1941) và lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc /
Vũ Quang Hiển // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 9 - 15
Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình đấu tranh nội bộ về nhận thức thực
tiễn và vận dụng, phát triển lý luận, có lúc rất gay gắt, xung quanh hai quan Mã QR
điểm về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc và chiến lược nhấn mạnh một
chiều cuộc đấu tranh giai cấp nhằm xác định đường lối chính trị đúng đắn đưa
cách mạng đến thành công.
+ Môn loại: 324.2597075 / H452NGH
66/. VŨ HOÀI PHƯƠNG. Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng / Vũ
Hoài Phương // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2021. - Số 10.- Tr. 19 - 23
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các thao tác và kỹ năng tiến hành bài giới
thiệu nghị quyết Đảng là công đoạn cơ bản và cuối cùng, quyết định sự thành
công của bài tuyên truyền miệng. Gồm có 6 thao tác và kỹ năng: chuẩn bị, kiểm Mã QR
soát sự hồi hộp, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập sự chú ý, tái lập sự chú ý và kết thúc.
+ Môn loại: 324.2597075 / K600N
67/. ĐẶNG VĂN CỪ. Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách
mạng miền Nam trong năm 1971 / Đặng Văn Cừ // Tạp chí Quốc phòng toàn
dân. - 2021. - Số 9.- Tr. 102 - 104
Tóm tắt: Bài viết thể hiện một số vấn đề cơ bản về sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng, quân và dân ta đã giành thắng lợi lớn trên chiến trường miền Nam Mã QR
năm 1971, tạo tiền đề tiến lên giành thắng lợi quyết định năm 1972.
+ Môn loại: 324.2597075 / M458S
68/. NGUYỄN MINH TUẤN. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền
và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn
Ngọc Ánh // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2021. - Số 7.- Tr. 47 - 51
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh
đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Mã QR
XIII.
+ Môn loại: 324.2597075 / N122C
69/. NGÔ HẢO NHI. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận
chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Ngô Hảo Nhi
// Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 42 - 46
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
Mã QR
công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / N122C
70/. VŨ TRUNG KIÊN. Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người tuyên
truyền và cách tuyên truyền / Vũ Trung Kiên // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 32.- Tr.
15 - 16
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70/. VŨ TRUNG KIÊN. Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
người tuyên truyền và cách tuyên truyền / Vũ Trung Kiên // Tạp chí Thanh
niên. - 2021. - Số 32.- Tr. 15 - 16
Tóm tắt: Giới thiệu bài viết "Người tuyên truyền và cách tuyên truyền"
của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những tư tưởng, những chỉ dạy trong bài viết Mã QR
nổi tiếng này vẫn còn nguyên giá trị. Đây được xem là cẩm nang cho những
người làm công tác tuyên truyền hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / NH460L
71/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Những nhận thức lý luận mới về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Viết
Thông // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 969.- Tr. 33 - 40
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nhận thức mới trong nhiệm vụ, giải
pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng tại Đại hội XIII của Đảng trong 5 năm 2021- Mã QR
2025.
+ Môn loại: 324.2597075 / NH556NH
72/. TRƯƠNG MINH DỤC. Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc / Trương Minh Dục //
Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 9.- Tr. 67 - 72
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những sáng tạo của Đảng, từ đó phản bác các
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Cách mạng Tháng Tám Mã QR
năm 1945.
+ Môn loại: 324.2597075 / NH556S
73/. LÊ THỊ THU HỒNG. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nêu gương
và sự vận dụng của Đảng hiện nay / Lê Thị Thu Hồng, Trần Thị Nhuần // Tạp
chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 47 - 51
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nôi dung cơ bản về nêu gương để xây
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn Mã QR
minh"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng con người mới đặc biệt
là người đứng đầu, để từ đó lan toả các giá trị của Đảng, góp phần xây dựng
con người mới, cuộc sống mới của đất nước Việt Nam hùng cường.
+ Môn loại: 324.2597075 / QU105Đ
74/. NGUYỄN VĂN GIANG. Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về
kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng / Nguyễn Văn Giang // Tạp chí Tổ
chức nhà nước. - 2021. - Số 7.- Tr. 42 - 46
Tóm tắt: Bài viết thể hiện sự phát triển nhận thức trong công tác xây dựng
Đảng trước tình hình, nhiệm vụ thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi Mã QR
tổ chức đảng phải nhận thức rõ và quan triệt sâu sắc quan điểm này trong hoạt
động thực tiễn.
+ Môn loại: 324.2597075 / QU105Đ
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75/. NGUYỄN HÙNG HẬU. Quan niệm về dân trong Văn kiện Đại hội
lần thứ XIII của Đảng – Sự chắt lọc tinh tuý truyền thống, tư tưởng Hồ
Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu // Tạp chí Khoa học Chính trị. - 2021. - Số 7.Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng quan niệm: "dân là gốc", Mã QR
dân là chủ thể, dân là trung tâm; Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
giám sát, dân thụ hưởng; Từ đó, chủ trương thân dân, tin dân, trọng dân, gần
dân, sát dân, hiểu dân, yêu dân, kính dân, vì dân. Đây là sự chắt lọc tinh tuý
truyền thống lịch sử; Sự bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm
cao mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại.
+ Môn loại: 324.2597075 / QU105N
76/. NGUYỄN VĂN HÙNG. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa
vào nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới
/ Nguyễn Văn Hùng, Mai Việt Bách // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 969.- Tr.
47 - 51
Tóm tắt: Bài viết trình bày việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Mã QR
Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng
bộ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.
+ Môn loại: 324.2597075 / QU105TR
77/. NGUYỄN MẬU LINH. Sự kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo
tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Mậu
Linh, Phạm Văn Hoà // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2021. - Số 5 (178).- Tr. 1 4
Tóm tắt: Bài viết trình bày khát vọng phát triển đất nước, sự kiên định Mã QR
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự vận dụng và phát triển tư tưởng
Hồ Chí Minh trong đổi mới sáng tạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / S550K
78/. MAI VIỆT BÁCH. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
dân vận của Đảng trong tình hình mới / Mai Việt Bách // Tạp chí Thanh niên.
- 2021. - Số 51.- Tr. 10 - 14
Tóm tắt: Bài viết nói về việc cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân Mã QR
đối với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh to lớn
của nhân dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa trong thời gian tới.
+ Môn loại: 324.2597075 / T307T
79/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước / Nguyễn Thị Thu Hà
// Tạp chí Mặt trận. - 2021. - Số 217.- Tr. 28 - 31
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng trong
lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (giai đoạn 1986-1996) với
những nội dung cốt lõi: Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, giữ vững định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Mã QR
+ Môn loại: 324.2597075 / T312TH
80/. DOÃN THỊ CHÍN. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với
nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Doãn Thị Chín, Đoàn Mạnh Hùng //
Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 29 - 35
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật
thiết giữa Đảng với nhân dân và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thắt chặt Mã QR
hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
+ Môn loại: 324.2597075 / TH118CH
81/. NGUYỄN XUÂN TRUNG. Xây dựng cán bộ tham mưu trong hệ
thống Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Trung //
Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2021. - Số 10.- Tr. 10 - 14
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ
cán bộ tham mưu của Đảng. Từ đó vận dựng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây Mã QR
dựng đội ngũ cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / X126D
82/. NGUYỄN TOÀN THẮNG. 44 năm quan hệ Việt Nam và Liên hợp
quốc - Thành tựu và những thách thức trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn
Toàn Thắng, Trần Thị Thu Thuỷ // Tạp chí Luật học. - 2021. - Số 7.- Tr. 80 92
Tóm tắt: Bài viết phân tích những thành tựu trong mối quan hệ giữa Việt Mã QR
Nam và Liên hợp quốc gia từng giai đoạn phát triển, đồng thời chỉ ra những
thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong giai đoạn tới.
+ Môn loại: 327.09597 / B454M
83/. NGUYỄN THU HẠNH. Chính sách "xoay trục Châu Á" của
Israel và quan hệ Israel - Việt Nam / Nguyễn Thu Hạnh // Tạp chí Nghiên
cứu lịch sử. - 2021. - Số 6 (542).- Tr. 74 - 84
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích về những nguyên nhân thúc đẩy
chính sách "xoay trục Châu Á" của Israel, đồng thời làm rõ tác động của chính Mã QR
sách này đến quan hệ giữa Israel và Việt Nam.
+ Môn loại: 327.5694 / CH312S
84/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Hoạt động đối ngoại của Chính phủ Cách
mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969-1975) / Nguyễn Thị
Hạnh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 83 - 88
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm
thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969) và những đóng góp cho cuộc kháng Mã QR
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chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi (1975). Đặc biệt là việc đẩy mạnh hoạt
động vận động quốc tế với mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ đối với hoạt động, cũng
như thừa nhận và đề cao vai trò của Chính phủ cuộc kháng chiến.
+ Môn loại: 327.597 / H411Đ
85/. ĐÀO DUY TÙNG. Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản
Việt Nam về đối ngoại từ Đại hội VI đến Đại hội XIII / Đào Duy Tùng,
Hoàng Thị Hương // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 7.- Tr. 45 - 50
Tóm tắt: Bài viết trình bày thành quả của quá trình tìm tòi, trải nghiệm và
phát triển trong nhận thức của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã Mã QR
hội, trong đó có đổi mới nhận thức về bối cảnh thế giới, khu vực và đặc biệt là
nhận thức về đối ngoại.
+ Môn loại: 327.597 / S550PH
86/. QUÁCH THỊ HUỆ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ
quốc tế trong giai đoạn hiện nay / Quách Thị Huệ, Nguyễn Thị Hồng Vân //
Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2021. - Số 7.- Tr. 37 - 41
Tóm tắt: Bài viết khái quát nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh
về quan hệ quốc tế và đề xuất hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan Mã QR
hệ quốc tế trong thời gian tới.
+ Môn loại: 327.597 / V121D
87/. TRẦN THỊ MINH TUYẾT. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô vĩ
đại / Trần Thị Minh Tuyết // Tạp chí Khoa học Chính trị. - 2021. - Số 6.- Tr.
21 - 26
Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh những tình cảm trân quý, sâu nặng mà Hồ
Chí Minh đã dành cho quê hương của V.I. Lênin, của Cách mạng Tháng Mười Mã QR
Nga và vai trò của Người trong việc thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến
lược Liên Xô - Việt Nam.
+ Môn loại: 327.597047 / CH500T
88/. LÊ VĂN TOAN. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (1991-2021) /
Lê Văn Toan // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 53 - 60
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên
các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, tư tưởng lý luận, kinh tế - thương mại, văn
Mã QR
hoá, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ... từ năm 1991 đến năm 2021.
+ Môn loại: 327.597051 / QU105H
89/. TRẦN THỊ LAN ANH. Hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá / Trần Thị Lan Anh // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 26 - 28
Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ảrập Xê-út trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá. Qua đó, đưa ra những giải Mã QR
pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tương lai.
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+ Môn loại: 327.5970538 / H466T
90/. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam - Ấn Độ (2016-2020) - Kết quả và triển vọng / Nguyễn Thị Hồng
Mai, Dương Thanh Hằng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 97 102
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả đạt được trong mối quan hệ đối Mã QR
ngoại Việt Nam - Ấn Độ (2016-2020) và triển vọng phát triển quan hệ "đối tác
chiến lược toàn diện" Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.
+ Môn loại: 327.597054 / QU105H
91/. TRẦN THỊ NHẪN. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976-2021) /
Trần Thị Nhẫn // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 61 - 66
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu làm rõ bước phát triển mối quan hệ Việt
Nam - Thái Lan (1976-2021).
Mã QR
+ Môn loại: 327.5970593 / QU105H
92/. NGUYỄN MINH TÂM. Quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia giai
đoạn 2011-2021: Thành tựu và triển vọng / Nguyễn Minh Tâm, Hồ Quỳnh
Hương // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 972.- Tr. 105 - 111
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác
giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia trong giai đoạn 2011-2021, tạo đà phát Mã QR
triển về mọi mặt trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 327.5970596 / QU105H
93/. CHU ĐỨC TÍNH. Những sự kiện, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí
Minh với nước Mỹ / Chu Đức Tính, Nguyễn Thị Huyền Trang // Tạp chí Lịch
sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 96 - 101
Tóm tắt: Bài viết cung cấp hệ thống các tư liệu - sự kiện lịch sử đã xảy ra
liên quan đến mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ, người Mỹ Mã QR
và giới lãnh đạo nước Mỹ.
+ Môn loại: 327.597073 / NH556S
94/. LÊ TRUNG KIÊN. Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội /
Lê Trung Kiên // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 52 - 56
Tóm tắt: Bài viết là những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa
của việc bầu cử Quốc hội và công tác chuẩn bị bầu cử. Từ đó, hướng dẫn cách
thức, chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử của nhân dân cũng như trách nhiệm Mã QR
của cán bộ, đảng viên trúng cử và không trúng cử.
+ Môn loại: 328.597 / H450CH
95/. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ. Quốc hội Việt Nam hội tụ ý chí, niềm tin của dân tộc
ta / Vương Đình Huệ // Tạp chí Quốc phòng toàn dân. - 2021. - Số 9.- Tr. 1 - 7
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Tóm tắt: Bài viết nói lên sự không ngừng lớn mạnh, phát triển của Quốc
hội đã để lại những dấu ấn quan trọng, xây dựng vị thế vững chắc trong lòng
nhân dân; ngày càng khẳng định, phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà
Mã QR
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+ Môn loại: 328.597 / QU451H
96/. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt
động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam / Vương Đình Huệ // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số
970.- Tr. 11 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày toàn văn bài viết của đồng chí Vương Đình Mã QR
Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam nhân dịp 5 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016
của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".
+ Môn loại: 328.597 / V121D

330. KINH TẾ HỌC
97/. NGUYỄN DŨNG ANH. Quá trình nhận thức của Đảng về nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Dũng Anh // Tạp
chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 16 - 21
Tóm tắt: Bài viết khái quát các quan điểm trước Đại hội XIII; Đánh giá
kết quả và những hạn chế. Từ đó làm rõ những quan điểm mới của Văn kiện Mã QR
Đại hội XIII về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Môn loại: 330.1209597 / QU100TR
98/. PHẠM TIẾN MẠNH. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế
tuần hoàn và bài học cho Việt Nam / Phạm Tiến Mạnh, Ngô Thị Hằng // Tạp
chí Tài chính. - 2021. - Số kỳ 1 (758).- Tr. 28 - 40
Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong phát
triển kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia như: Đan Mạch, Thuỵ Điển, Mỹ, Mã QR
Trung Quốc... qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất giải pháp
để phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.
+ Môn loại: 330.9 / K312NGH
99/. PHẠM VIỆT DŨNG. Mối quan hệ giữa nông nghiệp và công
nghiệp trong xây dựng và phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh
- Vận dụng vào hoàn thiện cơ cấu ngành kinh tế hiện nay / Phạm Việt Dũng
// Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 973.- Tr. 37 - 43
Tóm tắt: Bài viết trình bày mối quan hệ biện chứng giữa công nghiệp và Mã QR
nông nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và việc vận dụng
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đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp Việt Nam giải quyết tốt mối quan hệ
công nghiệp và nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá thời gian tới.
+ Môn loại: 330.9597 / M452QU
100/. BÙI VĂN HUYỀN. Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế
- xã hội của Việt Nam / Bùi Văn Huyền, Đỗ Tất Cường // Tạp chí Tài chính. 2021. - Số kỳ 1 (756).- Tr. 6 - 10
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp, chính sách để đưa nền kinh tế
Việt Nam trở về quỹ đạo bình thường trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mã QR
+ Môn loại: 330.9597 / T101Đ
101/. NGUYỄN VĂN LAN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập quốc
tế: Những giá trị bền vững soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam /
Nguyễn Văn Lan // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 974.- Tr. 44 - 50
Tóm tắt: Bài viết cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác, hội nhập
quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại mới, là một nhân tố quan trọng đưa tới Mã QR
thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 330.9597 / T550T
102/. NGÔ MỸ TRÂN. Ảnh hưởng của việc làm không phù hợp đến
sự hài lòng trong công việc: trường hợp người lao động ở vùng Đồng bằng
sông Cửu Long / Ngô Mỹ Trân, Trần Thị Tú Anh // Tạp chí Nghiên cứu kinh
tế. - 2021. - Số 3 (514).- Tr. 59 - 72
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng của việc làm không Mã QR
phù hợp đến sự hài lòng trong công việc của người lao động ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tình trạng
việc làm không phù hợp và nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao
động.
+ Môn loại: 331.11 / A107H
103/. PHẠM THỊ THANH BÌNH. Chảy máu chất xám ở Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp / Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thị Phương Dung // Tạp
chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2021. - Số 5 (301).- Tr. 47 - 52
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng và những xu hướng chảy máu chất
xám của Việt Nam, những tác động (tích cực và tiêu cực) của chảy máu chất Mã QR
xám tới nền kinh tế Việt Nam, tìm hiểu những nguyên nhân chảy máu chất xám
ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm bổ sung và hạn chế nguồn
chất xám bị chảy đi.
+ Môn loại: 331.12 / CH112M
104/. HOÀNG THỊ QUYÊN. Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long / Hoàng Thị Quyên // Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. - 2021. Số 6.- Tr. 50 - 58
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Tóm tắt: Bài viết tập trung mô tả bức tranh di động liên thế hệ về nghề
nghiệp đang diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát hiện ra
các quy luật và tính quy luật của quá trình chuyển giao những ưu thế và bất lợi
xã hội.
Mã QR
+ Môn loại: 331.7 / D300Đ
105/. DƯƠNG VĂN KÍNH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của tổ
chức Công đoàn Cách mạng Việt Nam / Dương Văn Kính // Tạp chí Văn hoá
Nghệ thuật. - 2021. - Số 468.- Tr. 7 - 10
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về vai trò đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong quá trình ra đời và phát triển của Công đoàn Việt Nam, đã đặt cơ sở nền Mã QR
móng xây dựng tổ chức Công hội cách mạng và là người Đoàn viên Công đoàn
đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam.
+ Môn loại: 331.8709597 / CH500T
106/. NGUYỄN QUANG HƯNG. Tổng công đoàn Nam Bộ trước ngày
khởi nghĩa / Nguyễn Quang Hưng // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. Số 331.- Tr. 10 - 11
Tóm tắt: Bài viết nói về phong trào công nhân, lao động ở Sài Gòn-Chợ
Lớn và các tỉnh Nam Bộ diễn ra sôi nổi từ đầu thập niên 1940 dẫn đến việc Mã QR
thành lập Tổng công đoàn Nam Bộ để tập hợp công nhân, người lao động đấu
tranh đòi quyền lợi và tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền ở Sài Gòn và
các địa phương.
+ Môn loại: 331.8709597 / T450C
107/. NGUYỄN VĂN HIỆU. Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam - Bức
tranh hiện tại và triển vọng / Nguyễn Văn Hiệu // Tạp chí Ngân hàng. - 2021.
- Số 13.- Tr. 12 - 17
Tóm tắt: Bài viết làm rõ nội hàm của khái niệm ngân hàng số trong mối
quan hệ so sánh với ngân hàng điện tử và những bước phát triển của nó. Qua
đó, đưa ra một số gợi ý góp phần thúc đẩy phát triển ngân hàng số thành công
đối với các ngân hàng thương mại hiện nay.
Mã QR
+ Môn loại: 332.1 / PH110TR
108/. LÊ THỊ ANH QUYÊN. Thực trạng tín dụng xanh tại các ngân
hàng thương mại Việt Nam / Lê Thị Anh Quyên // Tạp chí Thị trường Tài
chính Tiền tệ. - 2021. - Số 19 (580).- Tr. 35 - 39
Tóm tắt: Bài viết khái quát lại một số định nghĩa về tín dụng xanh, thực
trạng hoạt động tín dụng xanh tại Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm Mã QR
đẩy mạnh hoạt động tín dụng xanh của các tổ chức tín dụng.
+ Môn loại: 332.1 / TH552TR
109/. PHẠM THỊ LIÊN. Biểu tượng quê hương, đất nước trên tiền giấy Việt Nam
/ Phạm Thị Liên // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 473.- Tr. 87 - 89, 93
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Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về hình ảnh, nghệ thuật và ý nghĩa của biểu
tượng quê hương, đất nước được thể hiện đặc sắc trên tiền giấy Việt Nam.
+ Môn loại: 332.4 / B309T
Mã QR

110/. HỒ CHÂU. Các loại tiền được lưu hành ở Đàng Trong thời Chúa
Nguyễn / Hồ Châu // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 9 (545).- Tr. 49
- 56
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về các loại tiền được đúc trong nước (Đàng
Trong, Đàng Ngoài) và tiền nước ngoài (phần lớn do các thương nhân ngoại Mã QR
quốc mang đến Đàng Trong để mua các thứ hàng hoá và có khi là để bán cho
Chúa Nguyễn).
+ Môn loại: 332.4 / C101L
111/. QUANG MINH. Giấy bạc cụ Hồ đầu tiên / Quang Minh // Tạp chí
Thế giới trong ta. - 2021. - Số 520.- Tr. 22 - 23
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về lịch sử ra đời của tờ giấy bạc có ảnh Chủ
tịch Hồ Chí Minh đầu tiên của nước Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 332.4 / GI-126B
112/. VŨ THANH HƯƠNG. FDI vào Việt Nam trong đại dịch Covid19 và triển vọng / Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Hải Lý // Tạp chí Những vấn
đề kinh tế và chính trị thế giới. - 2021. - Số 5 (301).- Tr. 63 - 76
Tóm tắt: Bài viết chỉ ra rằng, triển vọng thu hút FDI của Việt Nam năm
2021 là khả quan nếu Việt Nam có thể tận dụng ưu thế của mình trong giai đoạn Mã QR
hiện nay.
+ Môn loại: 332.67 / F000D
113/. NGUYỄN ĐÌNH ĐÁP. Xây dựng và phát triển kinh tế biển xanh
cho Việt Nam / Nguyễn Đình Đáp, Đoàn Thị Hồng Hạnh // Tạp chí Ngân hàng.
- 2021. - Số 13.- Tr. 2 - 8
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ nội hàm về khái niệm, nội dung, cách
tiếp cận kinh tế biển xanh, đánh giá tiềm năng và đề xuất một số kiến nghị, giải Mã QR
pháp xây dựng nền kinh tế biển xanh cho Việt Nam.
+ Môn loại: 333.91009597 / X126D
114/. HUỲNH VĂN LÀNH. Thực trạng phát triển hợp tác xã nông
nghiệp tỉnh Long An / Huỳnh Văn Lành // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021.
- Số 20.- Tr. 94 - 96
Tóm tắt: Bài viết đề xuất những giải pháp từ phía cơ quan quản lý nhà
nước và nỗ lực của các hợp tác xã nông nghiệp nhằm thúc đẩy loại hình kinh tế Mã QR
này phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp
địa phương.
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+ Môn loại: 334.0959781 / TH552TR
115/. DƯƠNG THANH MỪNG. Cơ sở hình thành niềm tin chính trị
của Hồ Chí Minh / Dương Thanh Mừng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2021. Số 6 (179).- Tr. 16 - 21
Tóm tắt: Bài viết trình bày các giá trị niềm tin chính trị của Hồ Chí Minh
được hình thành dựa trên sự tiếp biến các giá trị văn hoá, văn minh nhân loại Mã QR
và nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.
+ Môn loại: 335.4346 / C460S
116/. LÊ THỊ THU HỒNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "hạnh
phúc" của dân tộc Việt Nam / Lê Thị Thu Hồng // Tạp chí Cộng sản. - 2021.
- Số 971.- Tr. 46 - 50
Tóm tắt: Bài viết thể hiện khát vọng cháy bỏng, ham muốn tột bậc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, xây Mã QR
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để thực hiện tâm nguyện của
Người, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
+ Môn loại: 335.4346 / CH500T
117/. THU HẰNG. Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu
gương / Thu Hằng // Tạp chí Tuyên giáo. - 2021. - Số 7.- Tr. 3 - 10
Tóm tắt: Bài viết là cuộc trao đổi của Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung: Học
Mã QR
Bác, làm theo Bác và nêu gương.
+ Môn loại: 335.4346 / Đ250C
118/. TRẦN HỒNG LƯU. Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật
lịch sử qua lý luận Cách mạng Đông Dương / Trần Hồng Lưu //
Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2021. - Số 5 (273).Tr. 1 - 12
Tóm tắt: Bài viết trình bày một phần độc đáo trong tư tưởng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa duy vật lịch sử trong các
vấn đề: Điều kiện, thời cơ cách mạng, giai cấp và đấu tranh giai cấp, tinh thần Mã QR
quốc tế vô sản...ngày càng hoàn thiện hơn, đúng với tinh thần chủ nghĩa duy
vật biện chứng về lịch sử.
+ Môn loại: 335.4346 / Đ431G
119/. NGUYỄN HẢI ĐĂNG. Giá trị từ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh đến công cuộc xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau / Nguyễn
Hải Đăng // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 26.- Tr. 6 - 7
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là
một tác phẩm giàu giá trị như bao kiệt tác khác được Người viết nên trong suốt Mã QR
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cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho
dân tộc.
+ Môn loại: 335.4346 / GI-100TR
120/. HUỲNH THỊ GẤM. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ quan trọng
trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng / Huỳnh Thị Gấm //
Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 43 - 47
Tóm tắt: Bài viết nêu một số giải pháp đóng góp vào đẩy mạnh học tập, Mã QR
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên - một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng
của Đảng hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / H419T
121/. LÊ VĂN LỢI. Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay / Lê Văn Lợi // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 15 - 20
Tóm tắt: Bài viết nêu cao tinh thần gương mẫu, đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện hoá khát Mã QR
vọng của Người về độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam trong hoàn
cảnh mới, tập trung đẩy lùi đại dịch Covid-19 và giành những thắng lợi trong
xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước vì cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc
của nhân dân.
+ Môn loại: 335.4346 / KH110V
122/. TRẦN XUÂN ĐỈNH. Một nghi thức nhà nước mẫu mực / Trần
Xuân Đỉnh // Tạp chí Xây dựng Đảng. - 2021. - Số 7.- Tr. 4 - 5, 9
Tóm tắt: Bài viết trình bày suy nghĩ, hành động và quyết định của Hồ Chí
Minh về một Chính phủ mới do Người thành lập với những tuyên bố về bản
Mã QR
thân, tuyên bố về tư cách, tuyên bố về năng lực và bản lĩnh của Chính phủ.
+ Môn loại: 335.4346 / M458NGH
123/. LÊ THỊ MINH HÀ. Nguyễn Ái Quốc đặt cách mạng giải phóng
dân tộc vào quỹ đạo cách mạng vô sản / Lê Thị Minh Hà // Tạp chí Mặt trận.
- 2021. - Số 217.- Tr. 64 - 67
Tóm tắt: Bài viết nói về hành trình từ chủ nghĩa yêu nước chân chính
Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa cộng sản, chủ trương giải phóng dân tộc Mã QR
theo cách mạng vô sản. Bằng việc đặt cách mạng giải phóng vào quỹ đạo cách
mạng vô sản, gắn ngọn cờ độc lập dân tộc với ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, cách
mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang.
+ Môn loại: 335.4346 / NG527A

26

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 25 - THÁNG 11/2021

124/. VŨ TRUNG KIÊN. Nhà nước Việt Nam ra đời từ Cách mạng
Tháng Tám: Thành quả từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư
tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Trung Kiên, Trịnh Thị Phượng // Tạp chí Thanh niên
nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 42.- Tr. 18 - 23
Tóm tắt: Bài viết phân tích những tư tưởng chính yếu của Hồ Chí Minh Mã QR
về đại đoàn kết dân tộc; chứng minh cuộc cách mạng tháng Tám và sự ra đời
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là kết tinh của đại đoàn kết dân tộc
theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy tinh
thần đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / NH100N
125/. NGUYỄN VĂN TRIỆU. Những đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài / Nguyễn Văn Triệu,
Nguyễn Duy Quỳnh, Nguyễn Xuân Sang // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu
khoa học. - 2021. - Số 47.- Tr. 2 - 12
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Mã QR
Chí Minh về thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, đồng thời phân tích
những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, bồi dưỡng và trọng
dụng nhân tài.
+ Môn loại: 335.4346 / NH556Đ
126/. NGUYỄN THẾ KỶ. Sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao từ Cách
mạng Tháng Tám và lãnh tụ Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Kỷ // Tạp chí Lý
luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2021. - Số 9.- Tr. 11 - 15, 18
Tóm tắt: Bài viết nói về tầm nhìn thời đại, tầm vóc văn hoá, bản lĩnh
chính trị cùng với việc đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Mã QR
Chí Minh và Chính phủ đã tạo nên sức hút và ngồn cảm hứng cho các nhân sĩ,
tri thức và văn nghệ sĩ.
+ Môn loại: 335.4346 / S552H
127/. LÊ THỊ HẠNH. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư
tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị Hạnh // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số
7.- Tr. 63 - 67
Tóm tắt: Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng
về đại đoàn kết dân tộc, đề ra giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Mã QR
trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / T116C
128/. MẠCH QUANG THẮNG. Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong bản Tuyên ngôn độc lập / Mạch Quang Thắng // Tạp chí Tổ
chức nhà nước. - 2021. - Số 9.- Tr. 16 - 20
Tóm tắt: Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì quyền dân tộc và nhân Mã QR
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quyền: Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi dân tộc,
mỗi con người trong bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Môn loại: 335.4346 / T120NH
129/. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới / Nguyễn Trọng Nghĩa // Tạp chí
Cộng sản. - 2021. - Số 967.- Tr. 11 - 17
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả nổi bật trong thời gian 5 năm Mã QR
qua về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc đẩy mạnh
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn
mới.
+ Môn loại: 335.4346 / T307T
130/. NGUYỄN XUÂN PHÚC. Toả sáng tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc / Nguyễn Xuân Phúc // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số
967.- Tr. 3 - 10
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Mã QR
Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam với tiêu đề "Toả sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi
dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
+ Môn loại: 335.4346 / T401S
131/. PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước / Phạm Hồng
Chương // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 970.- Tr. 39 - 43
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm sáng rõ một số nét cơ bản về con đường Mã QR
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / T550D
132/. PHẠM VĂN PHONG. Từ khát vọng ra đi tìm đường cứu nước
của Hồ Chí Minh đến khơi dậy, phát huy khát vọng phát triển đất nước
của thanh niên / Phạm Văn Phong // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học.
- 2021. - Số 31.- Tr. 12 - 15
Tóm tắt: Học tập, noi gương khát vọng của Hồ Chí Minh ra đi tìm đường Mã QR
cứu nước, ngày nay cần phải bồi dưỡng, phát huy khát vọng của thanh niên
trong phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội XIII của
Đảng.
+ Môn loại: 335.4346 / T550KH
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133/. TRẦN THỊ MINH TUYẾT. Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về
tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước / Trần Thị Minh Tuyết, Phạm
Thị Lan // Tạp chí Tuyên giáo. - 2021. - Số 8.- Tr. 41 - 44
Tóm tắt: Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, Mã QR
tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam.
Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng
lợi vĩ đại.
+ Môn loại: 335.4346 / T550QU
134/. BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng giải
phóng và phát triển giá trị lý luận đối với Đảng và dân tộc / Bùi Đình Phong
// Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 52 - 59
Tóm tắt: Bài viết trình bày khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước và phát triển của Hồ Chí Minh từ buổi thiếu niên cho đến trước lúc đi xa Mã QR
và giá trị đối với Đảng và dân tộc.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
135/. NGUYỄN VĂN THÔNG. Tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí
Minh với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 / Nguyễn Văn Thông
// Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 319+320.- Tr. 36 - 41
Tóm tắt: Bài viết khái quát cơ sở hình thành tư tưởng độc lập, tự do Hồ
Chí Minh, khẳng định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả Mã QR
của quá trình hiện thực hoá tư tưởng độc lập, tự do Hồ Chí Minh gắn với tập
hợp lực lượng giải phóng dân tộc.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
136/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy "dân
làm gốc" đến quan điểm của Đảng về "dân làm gốc" trong tiến trình lịch
sử / Nguyễn Thị Thu Hà // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 20
- 24
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy "dân làm gốc" Mã QR
tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững
chắc, hiện thực hoá mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh".
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
137/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh qua các bức thư gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An /
Nguyễn Văn Trung // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 9.- Tr. 33 - 37
Tóm tắt: Bài viết thể hiện những tình cảm sâu nặng đối với quê hương
của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức thư gửi cho Đảng bộ, chính quyền, Mã QR
cùng quân và dân Nghệ An. Qua đó, toát lên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
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+ Môn loại: 335.4346 / T550T
138/. HOÀNG CAO PHÚC. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời
sống nhân dân và sự vận dụng của Đảng ta / Hoàng Cao Phúc // Tạp chí
Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 31.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Ở đời và làm người
phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ". Tư tưởng Mã QR
chăm lo đời sống nhân dân của Người đã soi đường cho cách mạng Việt Nam
vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
139/. NGÔ HỒNG PHONG. Tư tưởng “dân là gốc” trong tác phẩm
“Dân vận” / Ngô Hồng Phong // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2021. - Số 10.Tr. 32 - 34
Tóm tắt: Bài viết nhằm quán triệt sâu sắc bài học "dân là gốc" và nêu cao
Mã QR
tư tưởng cách mạng là của dân, do dân và vì dân trong tác phẩm "Dân vận".
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
140/. MẠCH QUANG THẮNG. Thêm một số ý kiến liên quan đến
quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương về cách mạng
Việt Nam tại Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 / Mạch Quang Thắng // Tạp
chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 4 - 9
Tóm tắt: Bài viết làm sáng rõ thêm những quan điểm của Nguyễn Ái Mã QR
Quốc và Trung ương Đảng về cách mạng Việt Nam từ những năm 30 thế kỷ
XX; về chủ trương xây dựng chính thể Cộng hoà dân chủ Việt Nam mà không
phải là Cộng hoà dân chủ Liên bang Đông Dương; khẳng định sự nhất quán của
Nguyễn Ái Quốc về quan điểm quyền dân tộc tự quyết được thể hiện tại Hội
nghị Trung ương Đảng tháng 5-1941.
+ Môn loại: 335.4346 / TH253M
141/. PHAN VIẾT THỊNH. Triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ
Chí Minh – Bí quyết thành công cho bạn trẻ hiện nay / Phan Viết Thịnh //
Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 32.- Tr. 6 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự vận dụng triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn
biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguyên tắc ứng xử quan trọng, là Mã QR
chìa khoá mở ra cánh cửa thành công đối với mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
+ Môn loại: 335.4346 / TR308L
142/. LÊ THỊ NGỌC HOA. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong giai đoạn hiện
nay / Lê Thị Ngọc Hoa // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 470.- Tr.
20 - 23
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết nói lên bài học về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ
Chí Minh và việc vận dụng bài học sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / V121D
143/. ĐINH THỊ XUÂN HOÀ. Về học và làm theo Bác / Đinh Thị Xuân
Hoà // Tạp chí Tuyên giáo. - 2021. - Số 9.- Tr. 43 - 45
Tóm tắt: Bài viết trả lời câu hỏi: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Để có thể nhận
thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy móc trong Mã QR
thực hiện học tập và làm theo Bác.
+ Môn loại: 335.4346 / V250H
144/. ĐỖ XUÂN TUẤT. Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chọn - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội / Đỗ Xuân
Tuất // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 967.- Tr. 38 - 45
Tóm tắt: Bài viết thể hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Qua đó, vận dụng và sáng tạo Mã QR
tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân
tộc đã chọn, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường,
phồn vinh, hạnh phúc.
+ Môn loại: 335.4346 / V556B
145/. TRẦN VIỆT THẮNG. Xây dựng phong cách nêu gương theo tư
tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý / Trần Việt Thắng // Tạp
chí Quản lý nhà nước. - 2021. - Số 306.- Tr. 3 - 6
Tóm tắt: Bài viết đề cập các giải pháp nhằm xây dựng phong cách nêu
Mã QR
gương cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / X126D
146/. NGUYỄN MAI PHƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác
kinh tế quốc tế và vận dụng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Mai Phương //
Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 20 - 25
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác kinh tế
quốc tế và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác kinh tế ở Việt Nam Mã QR
hiện nay. Với những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất một
số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về
hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.
+ Môn loại: 337.597 / T550T
147/. TRẦN NHƯ HIỀN. Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thái
Lan, một số thành tựu (1991-2016) / Trần Như Hiền // Tạp chí Lịch sử Đảng.
- 2021. - Số 366.- Tr. 63 - 68
31

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 25 - THÁNG 11/2021

Tóm tắt: Bài viết nói về sự chuyển hướng từ chính trị sang kinh tế và coi
hoạt động đối ngoại là trọng tâm, Việt Nam đã nhìn nhận Thái Lan là một nước
có nhiều tiềm năng có thể hợp tác và phát triển, nhất là trên lĩnh vực kinh tế
thương mại qua những kết quả đã đạt được trong quan hệ kinh tế thương mại
Việt Nam - Thái Lan (1991-2016). Từ đó, rút ra một số kinh nghiệm để giúp Mã QR
Việt Nam và Thái Lan tiến đến gần nhau hơn trong cộng đồng kinh tế ASEAN.
+ Môn loại: 337.5970593 / QU105H
148/. TRẦN VĂN THÀNH. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp:
Thực trạng và giải pháp / Trần Văn Thành // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 2021. - Số 26.- Tr. 19 - 22
Tóm tắt: Bài viết nói lên thực trạng chuyển đổi số ngành nông nghiệp
Mã QR
Việt Nam và những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.109597 / CH527Đ
149/. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp Việt
Nam trong cuộc cách mạng 4.0 – Vai trò của thanh niên nông thôn / Đoàn
TN Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn // Tạp chí Thanh niên nghiên
cứu khoa học. - 2021. - Số 25.- Tr. 17 - 21
Tóm tắt: Bài viết trình bày bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Mã QR
trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời nhằm xác định vai trò, lý
tưởng, mục tiêu, lẽ sống của bản thân thanh niên nông thôn luôn gắn liền với
sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhanh chóng tiếp cận với các tiến bộ của
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống
như Bác Hồ hằng mong muốn.
+ Môn loại: 338.109597 / V121D
150/. NGUYỄN LAN DUYÊN. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài
chính của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Lan
Duyên, Cao Văn Hơn // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2021. - Số 3 (514).- Tr.
89 - 96
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của các yếu tố đầu vào đến hiệu
quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ
đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho nông hộ trong vùng khảo
sát thông qua tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao trình độ học vấn cho nông
Mã QR
dân.
+ Môn loại: 338.1095978 / C101Y
151/. DƯƠNG VĂN TRIÊM. Hoạt động trồng lúa ở Đồng Tháp Mười
thời thuộc Pháp / Dương Văn Triêm // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. Số 6 (542).- Tr. 36 - 48
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm sáng tỏ các vấn đề biến đổi về công tác
thuỷ lợi, diện tích thực canh cây lúa, các loại ruộng lúa, vấn đề cây "lúa nổi" và Mã QR
diện tích ruộng lúa so với diện tích các loại cây trồng khác theo phương thức
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canh tác và chính sách mới cho hoạt động trồng lúa ở Đồng Tháp Mười dưới
thời Pháp thuộc.
+ Môn loại: 338.1095978 / H411Đ
152/. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG. Thực trạng liên kết giữa sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm xoài cát Hoà Lộc tỉnh Tiền Giang / Nguyễn Thị
Ngọc Phương, Nguyễn Minh Hiếu, Đặng Thị Mỹ Dung // Tạp chí Kinh tế và
Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 85 - 88
Tóm tắt: Bài viết nói lên thực trạng sản xuất và tiêu thụ xoài cát Hoà Lộc Mã QR
tỉnh Tiền Giang. Qua đó, đề xuất một số giải pháp để việc liên kết giữa sản xuất
và tiêu thụ trái cây phát triển bền vững trong tương lai.
+ Môn loại: 338.10959783 / TH552TR
153/. VÕ HỮU PHƯỚC. Đẩy mạnh liên kết và tiêu thụ trong sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh / Võ Hữu Phước // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2021. - Số 23.- Tr. 91 - 93
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng liên kết giữa các chủ thể trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm Mã QR
triển khai có hiệu quả hơn nữa việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
+ Môn loại: 338.10959786 / Đ126M
154/. BÙI NGỌC HIỀN. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng
Tháp / Bùi Ngọc Hiền, Đỗ Minh Quân // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. Số 26.- Tr. 93 - 96
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đề xuất những giải pháp đồng bộ để khắc phục Mã QR
trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.10959789 / CH527Đ
155/. BÍCH NGỌC. Dấu ấn ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong
bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 / Bích Ngọc // Tạp
chí Con số và sự kiện. - 2021. - Số 606.- Tr. 22 - 25
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong
khu vực và thế giới với mức tăng tưởng kinh tế sơ bộ bình quân năm trong giai Mã QR
đoạn 2011-2020. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là yếu tố chính
đóng góp vào phát triển của ngành công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
+ Môn loại: 338.409597 / D125Â
156/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại
Việt Nam / Nguyễn Thị Thuý // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 17
(771).- Tr. 60 - 62
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết trình bày những nét cơ bản về thực trạng phát triển du
lịch sinh thái tại Việt Nam, từ đó gợi mở giải pháp để đẩy mạnh phát triển du
lịch sinh thái trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.409597 / GI-103PH
157/. NGUYỄN VĂN HÀ. Phát triển du lịch theo mô hình kinh tế tuần
hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Văn Hà,
Phạm Thị Oanh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 23.- Tr. 62 - 64
Tóm tắt: Bài viết giúp tìm hiểu về những khái niệm kinh tế tuần hoàn và
du lịch bền vững, giới thiệu một số mô hình phát triển du lịch tuần hoàn trên Mã QR
thế giới. Từ đó, khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam phát triển du lịch theo
hướng này.
+ Môn loại: 338.409597 / K312NGH
158/. LÝ THÀNH TIẾN. Khai thác tiềm năng du lịch y tế hậu dịch
bệnh COVID-19 / Lý Thành Tiến // Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. - 2021.
- Số 5.- Tr. 30 - 34
Tóm tắt: Bài viết khái quát sự phát triển của ngành du lịch y tế trên thế
giới và khu vực, đồng thời phân tích tiềm năng phát triển ngành này tại Việt Mã QR
Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp khai thác hiệu quả.
+ Môn loại: 338.409597 / KH103TH
159/. LÊ THỊ THANH HUYỀN. Mô hình kinh doanh du lịch di sản văn
hoá: Tiếp cận khái niệm và đề xuất mô hình / Lê Thị Thanh Huyền // Tạp
chí Dân tộc và thời đại. - 2021. - Số 218.- Tr. 63 - 69
Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố cấu thành hệ thống du lịch di sản
văn hoá và nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Mã QR
Qua đó, đề xuất một mô hình kinh doanh dành cho du lịch di sản văn hoá thông
qua hệ thống các tài liệu nghiên cứu trong vài thập kỷ qua.
+ Môn loại: 338.409597 / M450H
160/. BÙI VĂN QUANG. Thực trạng và giải pháp phát triển thương
hiệu tơ lụa Việt Nam / Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn
Lương Ngân // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 22.- Tr. 51 - 53
Tóm tắt: Bài viết đề xuất quy trình phát triển thương hiệu tơ lụa, từ đó
phân tích thực trạng phát triển thương hiệu tơ lụa Việt Nam và đề xuất một số Mã QR
giải pháp nhằm phát triển thương hiệu tơ lụa Việt Nam trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.409597 / TH552TR
161/. NGUYỄN TẤN TRUNG. Ứng dụng thương mại điện tử trong
phát triển du lịch / Nguyễn Tấn Trung // Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. 2021. - Số 3.- Tr. 24 - 27
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết trình bày tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với
ngành du lịch. Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử áp dụng trong du lịch
ở Việt Nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.
+ Môn loại: 338.409597 / Ư556D
162/. LÊ VĂN THƠI. Phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Giang: Thực
trạng và giải pháp / Lê Văn Thơi // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số
25.- Tr. 86 - 88
Tóm tắt: Bài viết nói về thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại Hà
Giang và một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trong Mã QR
thời gian tới.
+ Môn loại: 338.409597163 / PH110TR
163/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Du lịch Lào Cai tìm hướng phục hồi
tăng trưởng và phát triển bền vững / Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tâm
// Tạp chí Tài chính. - 2021. - Số 6.- Tr. 197 - 199
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tiềm năng phát triển và tình hình phát triển
du lịch tại tỉnh Lào Cai. Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững du Mã QR
lịch Lào Cai.
+ Môn loại: 338.409597167 / D500L
164/. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH. Lào Cai: Phát triển du lịch thành
ngành kinh tế mũi nhọn / Nguyễn Thị Như Quỳnh // Tạp chí Kinh tế và Dự
báo. - 2021. - Số 23.- Tr. 87 - 90
Tóm tắt: Bài viết trình bày những lợi thế giúp Lào Cai phát triển du lịch,
từ đó đề xuất những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để du lịch thực sự là ngành Mã QR
kinh tế mũi nhọn, đột phá, phát triển bền vững trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.409597167 / L108C
165/. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH. Du lịch Lào Cai những giải pháp
phục hồi hậu Covid-19 / Nguyễn Thị Như Quỳnh // Tạp chí Con số sự kiện. 2021. - Số 607.- Tr. 47 - 50
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành quả to lớn trước đại dịch của du
lịch Lào Cai và đề xuất các giải pháp phù hợp để phục hồi du lịch sau khi đại
dịch Covid-19 được kiểm soát.
+ Môn loại: 338.409597167 / TH552TR
Mã QR

166/. PHẠM THỊ THU HƯỜNG. Vận dụng marketing địa phương
nhằm phát triển du lịch tỉnh Lào Cai / Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga
// Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2021. - Số 2 (513).- Tr. 84 - 92
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng marketing địa phương trong phát
triển du lịch của tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường vận Mã QR
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dụng marketing địa phương phù hợp với hiện trạng ngành du lịch, góp phần
phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.409597167 / V121D
167/. VŨ TRƯỜNG GIANG. Khai thác mô hình du lịch cộng đồng bền
vững về "văn hoá - lịch sử" trên địa bàn huyện Yên Bắc, tỉnh Sơn La / Vũ
Trường Giang // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2021. - Số 218.- Tr. 54 - 62
Tóm tắt: Bài viết phân tích về tiềm năng du lịch văn hoá - lịch sử của
huyện Yên Bắc (tỉnh Sơn La); Đề xuất tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền Mã QR
vững tại cộng đồng.
+ Môn loại: 338.40959718 / KH103TH
168/. PHẠM MINH THẮNG. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng
tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh / Phạm Minh Thắng // Tạp chí Kinh tế và
Dự báo. - 2021. - Số 17 (771).- Tr. 94 - 96
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và những kết quả đạt được của loại
hình du lịch sinh thái cộng đồng tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, Mã QR
đưa ra một số giải pháp để phát huy những lợi thế khác biệt sẵn có nhằm tạo
điểm nhấn trên bản đồ du lịch Việt Nam.
+ Môn loại: 338.40959729 / GI-103PH
169/. NGUYỄN VĂN DŨNG. Phát triển kinh tế du lịch gắn với phát
huy, bảo tồn giá trị di sản văn hoá tại TP. Hà Nội / Nguyễn Văn Dũng // Tạp
chí Tài chính. - 2021. - Số 8.- Tr. 94 - 96
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế du lịch trong
bối cảnh đại dịch Covid-19 và vai trò của giá trị di sản văn hoá đối với phát Mã QR
triển kinh tế du lịch TP. Hà Nội. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế du
lịch nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế du lịch trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.40959731 / PH110TR
170/. VŨ THỊ HƯƠNG. Áp dụng chiến lược marketing địa phương
nhằm phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại tỉnh Hải Dương / Vũ
Thị Hương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 17 (771).- Tr. 97 - 99
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích hiện trạng du lịch làng nghề tỉnh Hải
Dương, từ đó đề xuất các chiến lược marketing địa phương như một giải pháp Mã QR
để thu hút khách du lịch.
+ Môn loại: 338.40959734 / A109D
171/. BÙI THỊ QUỲNH THƠ. Du lịch Bắc Trung Bộ - Thực trạng và
khuyến nghị chính sách / Bùi Thị Quỳnh Thơ // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính
kế toán. - 2021. - Số 8 (217).- Tr. 65 - 68
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển du lịch và đề
xuất một số giải pháp về chính sách phát triển bền vững du lịch ở các tỉnh vùng Mã QR
Bắc Trung bộ.
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+ Môn loại: 338.4095974 / D500L
172/. NGUYỄN THỊ LOAN. Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái cộng
đồng: Thực trạng và giải pháp góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến
du lịch miền núi / Nguyễn Thị Loan, Ngô Chí Thành // Tạp chí Nghiên cứu tài
chính kế toán. - 2021. - Số 07 (216).- Tr. 54 - 58
Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái Mã QR
cộng đồng tại 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá, từ đó kiến nghị các giải
pháp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng góp phần xây dựng thương hiệu
điểm đến du lịch miền núi Thanh Hoá trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.40959741 / PH110TR
173/. TRƯƠNG THUẬN YẾN. Giải pháp khai thác tài nguyên nhân
văn trong phát triển du lịch Hà Tĩnh / Trương Thuận Yến // Tạp chí Kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương. - 2021. - Số 591.- Tr. 147 - 148
Tóm tắt: Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt, đi đôi với các giá trị nhân
văn phong phú, đây chính là cơ sở để Hà Tĩnh khai thác du lịch bền vững nếu Mã QR
có được những biện pháp thích hợp trong việc khai thác những lợi thế của
nguồn tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch của địa phương.
+ Môn loại: 338.40959743 / GI-103PH
174/. LÊ ĐÌNH TÂN. Đa dạng hoá sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Bình
/ Lê Đình Tân // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 75 - 78
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng đa dạng hoá sản phẩm du lịch tỉnh
Quảng Bình và đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm du
Mã QR
lịch ứng phó với tình hình mới.
+ Môn loại: 338.40959745 / Đ100D
175/. TRƯƠNG THỊ DUNG. Du lịch Đà Nẵng hậu Covid-19: Xây dựng
và kích hoạt các chương trình kích cầu / Trương Thị Dung // Tạp chí Kinh
tế và Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 60 - 63
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thách thức, khó khăn mà dịch Covid19 gây ra đối với ngành du lịch Đà Nẵng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp để Mã QR
triển khai và kích hoạt hàng loạt các biện pháp khôi phục hoạt động du lịch sau
đại dịch, với nhiều chương trình kích cầu du lịch Thành phố.
+ Môn loại: 338.40959751 / D500L
176/. MAI THỊ THANH THUÝ. Giải pháp phát triển kinh tế du lịch
của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay / Mai Thị Thanh Thuý,
Nguyễn Ngọc Nam // Tạp chí Tài chính. - 2021. - Số kỳ 2 (759).- Tr. 97 - 99
Tóm tắt: Bài viết đánh giá tổng quát tình hình phát triển du lịch của tỉnh
Quảng Ngãi trong thời gian qua. Qua đó, đưa ra nhận định những điểm mạnh, Mã QR
điểm yếu, cơ hội, thách thức của hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất
các giải pháp để định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn sắp tới.
37

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 25 - THÁNG 11/2021

+ Môn loại: 338.40959753 / GI-103PH
177/. ĐẶNG THÀNH THỨC. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
du lịch tỉnh Bình Định / Đặng Thành Thức, Nguyễn Xuân Quyết // Tạp chí
Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 21.- Tr. 108 - 111
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm đánh
giá các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch tỉnh Bình Định và từ đó đề xuất Mã QR
các giải pháp phát triển.
+ Môn loại: 338.40959754 / C101NH
178/. LÊ THỊ THẾ BỬU. Đánh giá các điều kiện để đa dạng hoá các
loại hình sản phẩm du lịch tỉnh Bình Định / Lê Thị Thế Bửu // Tạp chí Kinh
tế và Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 93 - 96
Tóm tắt: Bài viết phân tích các điều kiện để đa dạng hoá các sản phẩm du
lịch của Bình Định, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Mã QR
cụ thể trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.40959754 / Đ107GI
179/. HÀ THỊ KIM DUYÊN. Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng
vùng Tây Nguyên / Hà Thị Kim Duyên // Tạp chí Tài chính. - 2021. - Số 6.Tr. 188 - 190
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tiềm năng phát triển và thực trạng phát triển
du lịch cộng đồng Tây Nguyên. Từ đó đưa ra một số đề xuất chính sách phát Mã QR
triển du lịch cộng đồng tại đây.
+ Môn loại: 338.4095976 / TH552TR
180/. PHAN THỊ CẨM LAI. Một số vấn đề trong phát triển du lịch
vùng Đông Nam Bộ hiện nay / Phan Thị Cẩm Lai // Tạp chí Văn hoá Nghệ
thuật. - 2021. - Số 476.- Tr. 65 - 67
Tóm tắt: Bài viết khái quát về phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, thực
trạng phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và một số vấn đề đặt ra nhằm khắc Mã QR
phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy được lợi thế, tiềm năng du lịch ở mỗi
địa phương.
+ Môn loại: 338.4095977 / M458S
181/. VŨ MẠNH CƯỜNG. Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch
MICE trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Mạnh Cường // Tạp chí
Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 31.- Tr. 23 - 34
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và đặc điểm về du lịch MICE. Qua
đó, đề xuất giải pháp phát triển du lịch MICE trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mã QR
Minh.
+ Môn loại: 338.40959779 / TH552TR
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182/. NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN. Phát triển du lịch nông nghiệp tại
Đồng bằng sông Cửu Long - Góc nhìn từ doanh nghiệp và cộng đồng địa
phương / Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Vân Hạnh, Trần Tuyên // Tạp chí
Khoa học Xã hội. - 2021. - Số 9 (277).- Tr. 30 - 44
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu quan điểm của doanh nghiệp và cộng đồng địa Mã QR
phương về sự phát triển của du lịch nông nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp
thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch nông nghiệp vùng.
+ Môn loại: 338.4095978 / PH110TR
183/. NGUYỄN HUY THÁM. Phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du
lịch ở Đức Hoà - Long An: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Huy Thám,
Nguyễn Tấn Lực // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 322.- Tr. 77 - 82
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ
du lịch ở huyện Đức Hoà, trên cơ sở đó gợi mở một số giải pháp để phát triển Mã QR
chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nơi đây.
+ Môn loại: 338.40959781 / PH110TR
184/. NGUYỄN BÍCH NGỌC. Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Đồng
Tháp (2010-2020) - Kết quả và kinh nghiệm / Nguyễn Bích Ngọc // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 109 - 113
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về quá trình 10 năm (2010-2020) Đảng bộ
tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo phát triển du lịch đã đề ra nhiều chủ trương và chỉ đạo Mã QR
đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế "công nghiệp không khói" này, tạo ra sự phát
triển vượt bậc của ngành du lịch Đồng Tháp.
+ Môn loại: 338.40959789 / PH110TR
185/. VŨ TUẤN HƯNG. Phát triển bền vững du lịch biển thành phố
đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang / Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Danh Nam, Uông
Thị Ngọc Lan // Tạp chí Khoa học Xã hội. - 2021. - Số 8 (276).- Tr. 36 - 46
Tóm tắt: Bài viết phân tích tiềm năng và phát triển du lịch biển thành phố
đảo Phú Quốc từ 2018 đến 2020. Từ đó, đưa ra các giải pháp phát triển bền Mã QR
vững du lịch biển thành phố đảo Phú Quốc đến năm 2030.
+ Môn loại: 338.40959795 / PH110TR
186/. TẠ VIỆT ANH. Phát triển doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông
Cửu Long: Thực trạng và giải pháp / Tạ Việt Anh // Tạp chí Kinh tế và Dự
báo. - 2021. - Số 26.- Tr. 54 - 58
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp vùng Đồng
bằng sông Cửu Long tại nhiều khoảng thời gian khác nhau trong giai đoạn Mã QR
2009-2020, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khuyến khích khởi nghiệp và
phát triển doanh nghiệp của vùng trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.7095978 / PH110TR
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187/. NGUYỄN THỊ MIỀN. Phát triển kinh tế số theo tinh thần Đại
hội XIII của Đảng / Nguyễn Thị Miền // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. Số 7.- Tr. 38 - 44
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu và đưa ra giải pháp góp phần trả lời về những
vấn đề: Kinh tế số đã phát triển như thế nào? Đang gặp phải những rào cản gì? Mã QR
Làm thế nào đẩy nhanh phát triển, để kinh tế số đóng góp ngày càng cao vào
GDP?....
+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR
188/. TRẦN KIM CHUNG. Xu thế phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại
Việt Nam trong tình hình mới / Trần Kim Chung, Hoàng Văn Cương // Tạp
chí Tài chính. - 2021. - Số kỳ 1 (758).- Tr. 8 - 12
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về nền kinh tế tuần hoàn
Mã QR
và xu thế phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong tình hình mới.
+ Môn loại: 338.9597 / X500TH
189/. BÙI VĂN DŨNG. Phát triển kinh tế ban đêm tại TP. Vinh, tỉnh
Nghệ An / Bùi Văn Dũng, Đặng Đình Quang // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 2021. - Số 19.- Tr. 71 - 74
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số kinh nghiệm phát triển kinh tế ban đêm
của một số thành phố trên thế giới. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị cho UBND Mã QR
TP. Vinh trong xây dựng và hoàn thiện phát triển kinh tế ban đêm của TP. Vinh
trong tương lai.
+ Môn loại: 338.959742 / PH110TR
190/. NGUYỄN THANH HỒNG. Giải pháp phát triển một số ngành
kinh tế mũi nhọn tại tỉnh Cà Mau / Nguyễn Thanh Hồng // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2021. - Số 19.- Tr. 89 - 92
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng phát triển một số ngành kinh tế mũi
nhọn như: Thuỷ sản, du lịch và lễ hội của tỉnh Cà Mau. Từ đó, đưa ra những Mã QR
giải pháp phát triển trong thời gian tới.
+ Môn loại: 338.959796 / GI-103PH

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
191/. TRẦN NGỌC GIÁP. Tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp
quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982 đối với giải quyết tranh chấp chủ
quyền biển đảo ở khu vực Biển Đông hiện nay / Trần Ngọc Giáp // Tạp chí
Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2021. - Số 8 (257).- Tr. 46 - 53
Tóm tắt: Bài viết nói về tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức Mã QR
tạp và trở thành điểm nóng trong khu vực, với sự tham gia của nhiều bên tranh
chấp về chủ quyền biển đảo. Để Biển Đông trở thành khu vực hoà bình, ổn định
và hợp tác, đòi hỏi các bên tranh chấp phải tuân thủ những nguyên tắc của luật
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pháp quốc tế và quy định của luật biển quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên
Hợp quốc về Luật Biển quốc tế năm 1982.
+ Môn loại: 341.4 / T120QU

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ
192/. TRẦN VIỆT TRƯỜNG. Thành phố Cần Thơ tập trung cải cách
hành chính, xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ
người dân và doanh nghiệp / Trần Việt Trường // Tạp chí Cộng sản. - 2021. Số 975.- Tr. 92 - 96
Tóm tắt: Bài viết trình bày những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn Mã QR
trong công tác cải cách hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử
của Thành phố Cần Thơ. Qua đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành
chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh
nghiệp ngày càng tốt hơn.
+ Môn loại: 351.59793 / TH107PH
193/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác
thanh niên / Ban Thường Vụ Thành Đoàn Hà Nội // Tạp chí Thanh niên nghiên
cứu khoa học. - 2021. - Số 25.- Tr. 7 - 16
Tóm tắt: Bài viết thông qua bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu
bật lên vai trò quan trọng của thanh niên, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho Mã QR
đời sau là rất cần thiết. Từ một số nội dung cơ bản cần quan tâm để đưa ra
những nhiệm vụ cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên tốt.
+ Môn loại: 352.6 / T550T
194/. ĐẶNG THỊ MINH. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Đặng Thị Minh // Tạp chí Tổ chức nhà nước. 2021. - Số 9.- Tr. 38 - 41
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Mã QR
Quảng Ninh trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 354.60959729 / T116C
195/. NGUYỄN THANH HẢI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền
quốc phòng toàn dân và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới /
Nguyễn Thanh Hải // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 60 - 65
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
Mã QR
nền quốc phòng toàn dân và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
+ Môn loại: 355.009597 / T550T
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196/. TRẦN VIỆT KHOA. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền
quốc phòng Việt Nam - Giá trị vận dụng vào công cuộc giữ nước từ khi
nước chưa nguy / Trần Việt Khoa // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 971.- Tr.
41 - 45
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc Mã QR
phòng Việt Nam và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc
phòng Việt Nam trong tình hình mới.
+ Môn loại: 355.009597 / T550T
197/. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh "chính trị
trọng hơn quân sự" và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong
lãnh đạo xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Ngọc Cường //
Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 318.- Tr. 9 - 14
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về "Chính Mã QR
trị trọng hơn quân sự" và sự vận dụng của Đảng trong chỉ đạo xây dựng Quân
đội nhân dân hiện nay.
+ Môn loại: 355.009597 / T550T
198/. DOÃN THỊ CHÍN. Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay / Doãn Thị Chín, Đoàn
Mạnh Hùng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 42 - 48
Tóm tắt: Bài viết trình bày những chỉ dẫn cơ bản về quân sự theo tư tưởng
Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong điều kiện Mã QR
hiện nay.
+ Môn loại: 355.009597 / V121D
199/. NGUYỄN VĂN NHẬT. Chủ trương của Đảng về xây dựng dân
quân tự vệ và du kích (1945-1954) / Nguyễn Văn Nhật, Ngô Hoàng Nam //
Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 27 - 32
Tóm tắt: Bài viết nói về chủ trương mang tính chiến lược trong đường lối
chiến tranh nhân dân của Đảng về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và du Mã QR
kích trong thời kỳ 1945-1954. Từ chỗ là lực lượng vũ trang quần chúng đã từng
bước được thống nhất về tổ chức và là một bộ phận trong lực lượng vũ trang
nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng đã góp phần
cùng bộ đội chủ lực và địa phương đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.
+ Môn loại: 355.309597 / CH500TR
200/. LÊ VIẾT CƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị
của chính uỷ, chính trị viên vận dụng vào nâng cao bản lĩnh chính trị của
chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam / Lê Viết Cường
// Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. - Số 37.- Tr. 34 - 37
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự vững vàng về chính trị của đội ngũ chính Mã QR
uỷ, chính trị viên sẽ giữ vai trò hạt nhân, quyết định đến chất lượng chính trị và
42

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 25 - THÁNG 11/2021

việc thực hiện tốt vai trò của quân đội là công bạo lực sắc bén, lực lượng chính
trị tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.
+ Môn loại: 355.309597 / T550T
201/. PHẠM VĂN MINH. "Đánh giặc, trước hết phải có vũ khí" - Chỉ
đạo chiến lược của Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam / Phạm Văn Minh
// Tạp chí Quốc phòng toàn dân. - 2021. - Số 7.- Tr. 24 - 26
Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của vũ khí,
trang bị kỹ thuật quân sự và phương tiện chiến tranh hiện đại. Đó cũng đồng Mã QR
thời là chỉ đạo chiến lược của Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển ngành
Kỹ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu của cách mạng và Quân đội ta.
+ Môn loại: 355.8 / Đ107GI

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
202/. NGUYỄN VĂN HỒI. Thực hiện chính sách xã hội và những điểm
mới tại Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Văn Hồi // Tạp chí Lịch sử Đảng. 2021. - Số 366.- Tr. 23 - 29
Tóm tắt: Bài viết trình bày về quá trình thực hiện các chính sách xã hội
trong những năm 2011-2021 góp phần quan trọng vào việc không ngừng nâng Mã QR
cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Từ đó, đưa
ra những chủ trương mới về chính sách xã hội tại Đại hội toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
+ Môn loại: 361.6 / TH552H
203/. NGUYỄN THỊ THUỲ GIAO. Quá trình phát triển nhận thức của
Đảng về an sinh xã hội (2006-2021) / Nguyễn Thị Thuỳ Giao, Nguyễn Tôn
Phương Du // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 81 - 86
Tóm tắt: Bài viết thể hiện những nhận thức của Đảng về an sinh xã hội
trong những năm 2006-2021 ngày càng phù hợp với xu thế chung của quốc tế. Mã QR
Mục tiêu hướng tới của Đảng là phát triển toàn diện đất nước, xây dựng cuộc
sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
+ Môn loại: 362.9597 / QU100TR
204/. NGUYỄN TUYẾT HẠNH. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về
an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Tuyết Hạnh // Tạp chí Lý luận
Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 36 - 41
Tóm tắt: Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về an sinh xã hội, sự vận dụng tư tưởng của Người trong thực tiễn hiện Mã QR
nay.
+ Môn loại: 362.9597 / TH552H
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205/. ĐỖ ANH TUẤN. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
trong đổi mới công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng công an nhân dân
/ Đỗ Anh Tuấn // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 972.- Tr. 45 - 51
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về giáo dục và thực trạng công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng công Mã QR
an nhân dân. Qua đó, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục đổi
mới công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng công an nhân dân.
+ Môn loại: 363.209597 / V121D
206/. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN LÊ. Chủ trương của Đảng về ứng phó
với biến đổi khí hậu (2011-2021) / Nguyễn Đình Tuấn Lê // Tạp chí Lịch sử
Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 38 - 42
Tóm tắt: Bài viết làm rõ sự tác động của biến đổi khí hậu đối với thế giới
và Việt Nam; sự chủ động của Liên Hợp quốc và Việt Nam nhằm giải quyết tốt Mã QR
vấn đề biến đổi khí hậu.
+ Môn loại: 363.7 / CH500TR
207/. LƯ VĨ AN. Biến đổi khí hậu và thiên tai ở Đàng Ngoài thời Lê Trịnh (Thế kỷ XVII-XVIII) / Lư Vĩ An // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021.
- Số 5 (541).- Tr. 37 - 50
Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu về biến đổi khí hậu và thiên tai ở
Mã QR
Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh và những hệ luỵ của nó kéo theo.
+ Môn loại: 363.7009597 / B305Đ
208/. TRẦN NAM CHUÂN. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm
trong phòng, chống tham nhũng / Trần Nam Chuân // Tạp chí Nội chính. 2021. - Số 90.- Tr. 13 - 17
Tóm tắt: Bài viết trình bày về vấn đề phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm
thực hiện phương châm bốn tại chỗ ở cơ sở để phòng, chống tham ô, tham
nhũng, lãng phí trong giai đoạn mới. Từ đó, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền
làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của
Mã QR
đất nước.
+ Môn loại: 364.1609597 / PH110H
209/. LÊ THỊ SÁU. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng,
chống tham ô, lãng phí, quan liêu / Lê Thị Sáu, Nguyễn Văn Trường // Tạp
chí Nội chính. - 2021. - Số 91.- Tr. 17 - 22
Tóm tắt: Bài viết trình bày bản chất, nguyên nhân, tác hại của tham ô,
lãng phí, quan liêu và các biện pháp phòng, chống tham ô, lãng phí và quan Mã QR
liêu.
+ Môn loại: 364.1609597 / QU105Đ
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210/. ĐỖ ĐỨC MINH. Vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam
trong thời kỳ phong kiến / Đỗ Đức Minh // Tạp chí Khoa học xã hội và nhân
văn. - 2021. - Số 1.- Tr. 14 - 32
Tóm tắt: Bài viết góp phần nhận diện tệ nạn tham nhũng và công cuộc
phòng chống tham nhũng trong thời kỳ phong kiến, từ đó rút ra những bài học
và ý nghĩa giá trị đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, sử
dụng và quản lý đội ngũ cán bộ hiện nay.
Mã QR
+ Môn loại: 364.1609597 / V121Đ

370. GIÁO DỤC HỌC
211/. NGUYỄN THỊ MAI. Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở
Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Tâm, Trần Ngọc Trang //
Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 26.- Tr. 23 - 25
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục - đào
tạo ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh Mã QR
hơn quá trình chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo.
+ Môn loại: 370.597 / CH527Đ
212/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Đổi mới giáo dục quốc dân / Võ Nguyên
Giáp // Tạp chí Dân vận. - 2021. - Số 8&9.- Tr. 5 - 7
Tóm tắt: Bài viết nói về việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh là đi đôi
với phát triển kinh tế, phải hết sức coi trọng phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo
dục. Nói đi đôi với làm, ra sức thực hiện cho được Nghị quyết Hội nghị Trung Mã QR
Ương hai (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
+ Môn loại: 370.9597 / Đ452M
213/. NGA HUỆ. Mùa tựu trường nhớ về ý nghĩa to lớn của phong
trào "Bình dân học vụ" / Nga Huệ // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 50.- Tr.
4-5
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của phong
Mã QR
trào Bình dân học vụ đối với nền giáo dục Việt Nam.
+ Môn loại: 370.9597 / M501T
214/. NGUYỄN THỊ MAI CHI. Xây dựng xã hội học tập (2001-2021)
chủ trương, sự chỉ đạo và một số kết quả / Nguyễn Thị Mai Chi // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 31 - 37
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ chủ trương của Đảng về xây dựng xã
hội học tập; Quá trình tổ chức triển khai thực hiện và những kết quả đạt được Mã QR
trong 20 năm (2001-2021).
+ Môn loại: 370.9597 / X126D
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215/. BÙI THỊ HỒNG. Thực trạng và nguyên nhân bạo lực học đường
ở học sinh Việt Nam hiện nay / Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt // Tạp
chí Thông tin Khoa học xã hội. - 2021. - Số 6.- Tr. 40 - 49
Tóm tắt: Bài viết tập trung tổng quan những nét chính về thực trạng và
nguyên nhân bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh với nhau ở Việt Nam
trong 10 năm trở lại đây.
+ Môn loại: 371.7 / TH552TR
Mã QR

216/. NGUYỄN THUỲ LINH. Các mô hình phát triển giáo dục đại học
công lập trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam / Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn
Mai Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Nương // Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế
toán. - 2021. - Số 07 (216).- Tr. 82 - 87
Tóm tắt: Bài viết khảo sát các mô hình phát triển giáo dục đại học công Mã QR
lập trên thế giới, để từ đó đối sánh và đưa ra các hàm ý cho Việt Nam.
+ Môn loại: 378 / C101M

380. THƯƠNG MẠI
217/. NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ. Quan hệ thương mại Việt Nam Myanmar từ năm 2011 đến nay / Nguyễn Hoàng Anh Tú // Tạp chí Nghiên
cứu Đông Nam Á. - 2021. - Số 6 (255).- Tr. 47 - 57
Tóm tắt: Bài viết khái quát về quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam
- Myanmar, thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Myanmar từ năm 2011 Mã QR
đến nay và đánh giá mối quan hệ thương mại Việt Nam - Myanmar từ năm
2011 đến nay.
+ Môn loại: 382.09597 / QU105H
218/. LÊ HẰNG MỸ HẠNH. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản và định
hướng phát triển ngành thuỷ sản của Việt Nam / Lê Hằng Mỹ Hạnh // Tạp
chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2021. - Số 591.- Tr. 99 - 101
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong
những năm gần đây thông qua việc phân tích về kim ngạch, sản lượng và cơ Mã QR
cấu xuất khẩu. Đồng thời đưa ra nhận định về những thuận lợi, khó khăn, cơ
hội và thách thức mà xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đã trải qua trong giai
đoạn từ năm 2000 đến nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp từ chính phủ nhằm
thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản xứng tầm với tiềm năng của ngành hàng này.
+ Môn loại: 382.09597 / TH552TR
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219/. HOÀNG THỊ VÂN ANH. Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang
thị trường các nước CPTPP - Thực trạng và một số đề xuất / Hoàng Thị
Vân Anh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 25.- Tr. 52 - 56
Tóm tắt: Bài viết nói về thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
sang thị trường các nước CPTPP và đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy Mã QR
xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường các nước CPTPP thời gian
tới.
+ Môn loại: 382.09597 / X504KH
220/. TRẦN THẾ TUÂN. Cơ hội và thách thức phát triển dịch vụ
logistics trên hành lang kinh tế Đông - Tây tại Việt Nam / Trần Thế Tuân,
Nguyễn Thị Dung // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2021. - Số 7 (256).Tr. 36 - 44
Tóm tắt: Bài viết tập trung giới thiệu về hành lang kinh tế Đông - Tây, Mã QR
thực trạng hoạt động logistics, phân tích cơ hội và thách thức. Từ đó, đưa ra
một số giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế Đông
- Tây tại Việt Nam.
+ Môn loại: 388.09597 / C460H
221/. ĐỒNG THỊ VÂN HỒNG. Tác động của EVFTA tới ngành
logistics Việt Nam / Đồng Thị Vân Hồng, Đào Trường Thành, Hoàng Hương
Giang... // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 25.- Tr. 61 - 64
Tóm tắt: Bài viết phân tích những tác động của EVFTA tới ngành
Mã QR
logistics Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó.
+ Môn loại: 388.09597 / T101Đ

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN
222/. HOÀNG MINH PHÚC. Trang phục áo dài Việt Nam – Giá trị và bản sắc từ
phương diện nghệ thuật tạo hình / Hoàng Minh Phúc // Tạp chí Văn hoá học. - 2021. Số 3 (55).- Tr. 68 - 73
Tóm tắt: Bài viết khẳng định giá trị của trang phục áo dài Việt Nam dù
trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, không chỉ là một minh chứng về lịch
sử trang phục dân tộc mà còn là cơ sở để nhận diện những giá trị văn hoá, tinh
thần mang bản sắc dân tộc Việt Nam.
Mã QR
+ Môn loại: 391.009597 / TR106PH
223/. NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH. Đồ trang sức thuộc di tịch khảo
cổ học Cần Giờ trong mạng lưới thương mại Đông Nam Á thời tiền – sơ sử
qua các tư liệu nghiên cứu / Nguyễn Hoàng Bách Linh, Nguyễn Thị Tú Anh
// Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. - 2021. - Số 5 (273).- Tr.
Mã QR
60 - 78
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Tóm tắt: Bài viết hệ thống lại các nghiên cứu đã công bố về loại hình đồ
trang sức được tìm thấy tại các di tích khảo cổ học vùng ven biển Cần Giờ và
so sánh với các loại hình có sự tương đồng về hình dáng, chất liệu và kỹ thuật
tìm thấy tại các địa điểm khác thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa và hải đảo
thời tiền-sơ sử.
+ Môn loại: 391.7 / Đ450TR
224/. HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC. Các nhân tố tác động đến sự hài lòng
của du khách đối với ẩm thực đường phố ở TP. Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị
Bích Ngọc // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 21.- Tr. 96 - 99
Tóm tắt: Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của
khách du lịch đối với ẩm thực đường phố ở TP. Hồ Chí Minh, góp phần phát Mã QR
triển ngành du lịch nói riêng, kinh tế của Thành phố nói chung.
+ Môn loại: 394.10959779 / C101NH
225/. PHAN THỊ BÍCH THẢO. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ
hội đền Cuông, Nghệ An / Phan Thị Bích Thảo // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật.
- 2021. - Số 476.- Tr. 31 - 33
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về lịch sử lễ hội đền Cuông và các giải pháp
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc của lễ hội đền Cuông trong phát triển Mã QR
du lịch tâm linh ở Nghệ An.
+ Môn loại: 394.269597 / B108T
226/. NGÔ THỊ BÍCH KHUYÊN. Lễ hội làng Đồng Kỵ xưa và nay /
Ngô Thị Bích Khuyên // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 467.- Tr. 30
- 33
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tục lệ độc đáo trong lễ hội làng Đồng
Kỵ (Bắc Ninh) với những giá trị đặc biệt tiêu biểu của lễ hội và hiện trạng lễ Mã QR
hội làng Đồng Kỵ ngày nay.
+ Môn loại: 394.26959727 / L250H
227/. ĐẶNG HOÀI GIANG. Bảo tồn văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên:
Một cách tiếp cận mới / Đặng Hoài Giang // Tạp chí Văn hoá học. - 2021. Số 3 (55).- Tr. 48 - 56
Tóm tắt: Bài viết nhằm trả lời những câu hỏi: Trong ý nghĩa thực chất,
không gian văn hoá cồng chiêng đang được bảo tồn trong các làng như thế nào? Mã QR
Những thành tựu và thách thức của công cuộc bảo tồn văn hoá cồng chiêng ở
các làng?.
+ Môn loại: 398.09597 / B108T

48

THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ

SỐ 25 - THÁNG 11/2021

228/. NGUYỄN THỊ THANH MAI. Các di tích thờ Tứ Pháp của người
Việt vùng Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Thị Thanh Mai // Tạp chí Văn hoá
Nghệ thuật. - 2021. - Số 467.- Tr. 23 - 27
Tóm tắt: Bài viết khảo sát, phân tích về số lượng, sự phân bố di tích, đặc
điểm loại hình và bố trí điện thờ Tứ Pháp...Từ đó, thấy được vai trò, sự ảnh Mã QR
hưởng của tín ngưỡng thờ Tứ Pháp trong đời sống văn hoá của người Việt, góp
phần giữ gìn những giá trị lịch sử văn hoá mà cha ông để lại.
+ Môn loại: 398.09597 / C101D
229/. VƯƠNG THỊ HƯỜNG. Tín ngưỡng Thần nông qua các tiết lễ
thờ cúng trong năm / Vương Thị Hường // Tạp chí Khoa học xã hội thành phố
Hồ Chí Minh. - 2021. - Số 5 (273).- Tr. 28 - 41
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu và hệ thống hoá những tiết lễ thờ cúng Thần
Mã QR
Nông trong năm của người Việt được phản ánh từ tư liệu Hán Nôm.
+ Môn loại: 398.09597 / T311NG
230/. TRẦN ĐÌNH HẰNG. Tín ngưỡng Bà Thu Bồn và bà Phường
Chào trong đời sống văn hoá xứ Quảng / Trần Đình Hằng // Tạp chí Văn hoá
học. - 2021. - Số 3 (55).- Tr. 57 - 67
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tín ngưỡng thờ nữ thần tại Quảng Nam, điển
hình là lệ Bà Thu Bồn, lễ hội Bà Phương Chào, Bà Chợ Được..., mang đậm dấu Mã QR
ấn quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hoá Việt - phi Việt trên vùng đất bản lề đặc
biệt quan trọng này.
+ Môn loại: 398.0959752 / B108T
231/. CAO NGUYỄN NGỌC ANH. Ý nghĩa tín ngưỡng thờ cá Ông
trong đời sống tinh thần của cư dân đảo Lý Sơ, Quảng Ngãi / Cao Nguyễn
Ngọc Anh // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2021. - Số 5 (209).- Tr. 115 - 132
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích đặc thù của nghề biển, tâm lý bất an
của ngư dân và sự tồn tại của tín ngưỡng thờ cá Ông góp phần đáp ứng nhu cầu Mã QR
trấn an tâm lý của ngư dân như thế nào.
+ Môn loại: 398.0959753 / Y600NGH
232/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Tiếp biến văn hoá trong tín ngưỡng thờ
Mẫu Tam phủ ở thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Hà // Tạp chí
Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 476.- Tr. 23 - 26
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào quá trình tiếp biến văn hoá trong tín
ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ phủ của người Việt Bắc Bộ ở thành phố Hồ Chí Mã QR
Minh. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng, bài trí dền, điện thờ Mẫu Tam,
Tứ phủ và hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.
+ Môn loại: 398.0959779 / T307B
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233/. PHẠM TIẾT KHÁNH. Về tín ngưỡng của cư dân vùng Tây Nam
Bộ / Phạm Tiết Khánh // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 470.- Tr. 36
- 40
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về nền văn hoá với các tín ngưỡng của cộng
đồng cư dân vùng Tây Nam Bộ như: Tín ngưỡng của người Việt, tín ngưỡng Mã QR
của người Khmer, tín ngưỡng của người Hoa.
+ Môn loại: 398.095978 / V250T
234/. TRẦN THỊ BÍCH THUỶ. Tín ngưỡng Huê Quang Đại Đế trong
đời sống của người Hoa Hải Nam ở Đảo Phú Quốc / Trần Thị Bích Thuỷ,
Nguyễn Bình Phương Thảo // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt Nam. - 2021. Số 4 (196).- Tr. 36 - 42
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu dạng thức tín ngưỡng thờ Huê Quang Đại Đế Mã QR
liên quan đến hoạt động của cộng đồng người Hoa đang sinh sống trên đảo Phú
Quốc.
+ Môn loại: 398.0959795 / T311NG
235/. ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH. Đặc điểm truyền thuyết về các nhân vật
có công chống giặc ngoại xâm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Đỗ Thị
Hồng Hạnh // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt Nam. - 2021. - Số 2 (194).- Tr.
53 - 65
Tóm tắt: Bài viết khảo sát và nghiên cứu đặc điểm cấu tạo cốt truyện và Mã QR
việc tổ chức các yếu tố tự sự của truyền thuyết về các nhân vật có công chống
giặc ngoại xâm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 398.209597 / Đ113Đ
236/. NGUYỄN THỊ QUỐC MINH. Đặc điểm tâm lý, tính cách người
miền Tây Nam Bộ qua ca dao, dân ca / Nguyễn Thị Quốc Minh // Tạp chí
Tâm lý học. - 2021. - Số 5.- Tr. 76 - 86
Tóm tắt: Bài viết làm rõ "đặc điểm tâm lý, tính cách người miền Tây Nam
Bộ qua ca dao, dân ca", tức là từ cứ liệu ca dao, dân ca Nam Bộ để tìm hiểu tâm Mã QR
lý, tính cách người miền Tây Nam Bộ.
+ Môn loại: 398.8095978 / Đ119Đ
237/. TRẦN VĂN THỊNH. Một số phương diện của ca dao Đồng bằng
sông Cửu Long từ hướng tiếp cận bối cảnh / Trần Văn Thịnh // Tạp chí Ngôn
ngữ & đời sống. - 2021. - Số 10 (317).- Tr. 111 - 122
Tóm tắt: Bài viết vận dụng hướng tiếp cận bối cảnh trong nghiên cứu văn
học dân gian để tiếp tục khai thác các bình diện, chiều kích mới của Ca dao Mã QR
Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó nhận dạng những đặc điểm mới của di sản
văn hoá này.
+ Môn loại: 398.9095978 / M458S

551. ĐỊA CHẤT HỌC, THUỶ HỌC, KHÍ TƯỢNG HỌC
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238/. MAI THỊ HUYỀN. Tình hình lũ lụt ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIIXVIII / Mai Thị Huyền // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 7 (543).Tr. 23 - 32
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng của nạn lũ lụt và tác động của nó ở
Đàng Ngoài trong hai thế kỷ XVII-XVIII. Qua đó, đề ra những biện pháp ứng Mã QR
phó, khắc phục cụ thể nhằm an dân, ổn định xã hội và củng cố sự tồn tại của
chính quyền Trịnh - Lê.
+ Môn loại: 551.4809597 / T312H

610. Y TẾ VÀ SỨC KHỎE
239/. MAI THỊ MỸ VỊ. Đông y Việt Nam thời Pháp thuộc (từ đầu thế
kỷ XX đến năm 1945) / Mai Thị Mỹ Vị // Tạp chí Khoa học Xã hội. - 2021. Số 9 (277).- Tr. 63 - 76
Tóm tắt: Bài viết trình bày tình hình hoạt động Đông y dưới thời Pháp
thuộc, đặc biệt là hoạt động Đông y dưới tác động của những chính sách, quy Mã QR
định về y tế được ban hành của chính quyền thuộc địa Pháp.
+ Môn loại: 615 / Đ455Y

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN
240/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi cá
tra thương phẩm trên địa bàn TP. Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp /
Nguyễn Thị Nghĩa // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 24.- Tr. 111 - 114
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy nông hộ ứng
dụng CNC trong nuôi cá tra nhằm cải thiện sinh kế và nâng cao chuỗi giá trị Mã QR
của ngành cá tra ở TP. Cần Thơ trên thị trường.
+ Môn loại: 636.3 / Ư556D

664. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
241/. VÕ PHÚC TOÀN. Một vài dấu ấn hiện đại hoá của nghề nước
mắm thời kì thuộc địa / Võ Phúc Toàn // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021.
Mã QR
- Số 6 (542).- Tr. 24 - 35
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về vấn đề hiện đại hoá kinh tế của người Việt
thời kì thuộc địa và các khuynh hướng hiện đại hoá trong sản xuất, kinh doanh
nghề nước mắm.
+ Môn loại: 664 / M458V

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
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242/. LÊ THỊ CẨM VÂN. Nghệ thuật trang trí lồng đèn Hội An giá trị
cần bảo tồn và phát triển / Lê Thị Cẩm Vân // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. 2021. - Số 467.- Tr. 37 - 39
Tóm tắt: Bài viết nói về lịch sử hình thành nghề làm lồng đèn Hội An và
những nét đặc sắc trong trang trí lồng đèn Hội An. Qua đó, định hướng trong Mã QR
công tác bảo tồn, phát triển, quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhu cầu đời sống,
phát triển du lịch của địa phương.
+ Môn loại: 680.0959752 / NGH250TH

694. KẾT CẤU GỖ & NGHỀ MỘC
243/. PHẠM THỊ CẨM VÂN. Thực trạng và giải pháp phát triển các
làng nghề gỗ thủ công mỹ nghệ theo hướng bền vững / Phạm Thị Cẩm Vân,
Ngô Thu Hoàng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2021. - Số 22.- Tr. 48 - 50
Tóm tắt: Bài viết đưa ra những thực trạng về kinh tế, xã hội và môi trường
khiến quy mô sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề dần thu hẹp, thu nhập Mã QR
người dân bấp bênh, một lực lượng lớn người lao động mất việc làm. Qua đó,
đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng bền vững các làng nghề gỗ thủ công
mỹ nghệ truyền thống tại Việt Nam.
+ Môn loại: 694.09597 / TH552TR

700. NGHỆ THUẬT
244/. ĐOÀN MINH NGỌC. Phát triển nghệ thuật gốm Biên Hoà trong
bối cảnh hội nhập quốc tế / Đoàn Minh Ngọc // Tạp chí Văn hoá học. - 2021.
- Số 3 (55).- Tr. 74 - 79
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng và một số
giải pháp để phát triển nghệ thuật gốm Biên Hoà trong bối cảnh hội nhập quốc Mã QR
tế hiện nay.
+ Môn loại: 738.0959775 / PH110TR
245/. VƯƠNG TOÀN THẮNG. Tìm hiểu nghệ thuật chơi đồ cổ qua
phong cách cổ đồ và phong cách sưu tập / Vương Toàn Thắng // Tạp chí Văn
hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 467.- Tr. 40 - 43
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ban đầu về nghệ thuật này qua hai phong
cách: Phong cách cổ đồ và phong cách sưu tập, nhằm góp phần tìm hiểu mảng Mã QR
mỹ thuật, nghệ thuật chơi cổ vật vốn vẫn còn chưa được chú ý nghiên cứu nhiều
ở nước ta.
+ Môn loại: 745.1 / T310H
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246/. TRẦN VĂN ÁI. Quy trình sản xuất vải truyền thống của dân tộc
La Chí / Trần Văn Ái // Tạp chí Dân tộc và thời đại. - 2021. - Số 218.- Tr. 82
- 87
Tóm tắt: Bài viết nói về các công đoạn liên quan đến qui trình sản xuất
Mã QR
vải truyền thống của người La Chí.
+ Môn loại: 746.09597 / QU600TR
247/. NGUYỄN VĂN MÃI. Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn
ca Huế trong phát triển du lịch ở Thành phố Huế / Nguyễn Văn Mãi // Tạp
chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 473.- Tr. 48 - 52
Tóm tắt: Bài viết khái lược về hình thành và phát triển của ca Huế, vai
trò của ca Huế trong hoạt động du lịch, thực trạng công tác quản lý hoạt động Mã QR
biểu diễn ca Huế trong du lịch ở thành phố Huế và các giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động biểu diễn ca Huế trong du lịch ở thành phố Huế.
+ Môn loại: 781.62 / N122C
248/. NGUYỄN VIÊN THÔNG. Tinh thần Phật học trong nghệ thuật
cải lương Nam Bộ / Nguyễn Viên Thông // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. 2021. - Số 473.- Tr. 74 - 76
Tóm tắt: Bài viết nói về sự ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo đến sân khấu
cải lương miền Nam, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần định Mã QR
hình nên các quan niệm, chuẩn mực và hệ giá trị đạo đức trong xã hội.
+ Môn loại: 781.620095978 / T312TH
249/. NGUYỄN THỊ THANH VÂN. Lược khảo về Tuồng hiện đại (giai
đoạn 1950-1975) / Nguyễn Thị Thanh Vân // Tạp chí Văn hoá học. - 2021. Số 3 (55).- Tr. 94 - 99
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự hình thành và phát triển của Tuồng hiện đại
(giai đoạn 1950 - 1975). Mặc dù các tác phẩm ở giai đoạn này còn mang tính Mã QR
thể nghiệm về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật, nhưng nó đã khẳng định
hướng đi mới của Tuồng, tạo dấu ấn trong sự phát triển của nghệ thuật Tuồng
Việt Nam thế kỷ XX.
+ Môn loại: 792.509597 / L557KH
250/. SƠN CAO THẮNG. Nghệ thuật múa trong sân khấu Rô Băm của
người Khmer Nam Bộ / Sơn Cao Thắng // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021.
- Số 476.- Tr. 68 - 72
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các khía cạnh: tên gọi, nguồn gốc, đặc điểm và
giá trị nghệ thuật múa trong loại hình sân khấu Rô Băm của người Khmer Nam Mã QR
Bộ.
+ Môn loại: 792.609597 / NGH250TH

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
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251/. Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên // Tạp chí Ngân
hàng. - 2021. - Số 13.- Tr. 53
Tóm tắt: Bài viết kể lại hoàn cảnh ra đời của bài thơ nổi tiếng Bác Hồ căn
dặn thanh niên, bài thơ là nguồn cổ vũ và động viên lớp lớp thanh niên xung
Mã QR
phong lao vào cuộc kháng chiến và kiến quốc.
+ Môn loại: 895.92213 / B103TH
252/. NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH. Nhớ về danh nhân văn hoá Phan Kế
Bính / Nguyễn Trường Lịch // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 476.Tr. 88 - 89
Tóm tắt: Bài viết nói về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Phan Kế
Bính, một nhà văn hoá tài hoa dồi dào năng lực đã góp phần làm giàu cho nền Mã QR
văn hoá dân tộc.
+ Môn loại: 895.92233 / NH460V

900. LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ
253/. HUỲNH LÊ TRIỀU PHÚ. Về một số tên núi ở tỉnh An Giang xưa
và nay / Huỳnh Lê Triều Phú // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 7
(543).- Tr. 77 - 82
Tóm tắt: Bài viết góp phần xác định những sơn danh được nhắc đến trong
các thư tịch thế kỷ XIX tương ứng với những ngọn núi được gọi hiện nay ở tỉnh Mã QR
An Giang.
+ Môn loại: 915.9791 / V250M
254/. TRẦN HOÀNG ANH. Đặc điểm cấu tạo của địa danh tỉnh Cà
Mau / Trần Hoàng Anh, Huỳnh Văn Tài // Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. 2021. - Số 10 (317).- Tr. 93 - 98
Tóm tắt: Bài viết khái quát và làm sáng tỏ những đặc điểm riêng, nổi bật
về mặt ngôn ngữ - văn hoá biểu hiện qua cấu tạo của địa danh tỉnh Cà Mau. Mã QR
Qua đó, góp phần gìn giữ những đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của vùng đất Cà
Mau nói riêng và Nam Bộ nói chung.
+ Môn loại: 915.9796 / Đ113Đ
255/. VŨ TRUNG KIÊN. Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh – Cuộc “gặp
gỡ” lịch sử / Vũ Trung Kiên, Phạm Bá Ninh // Tạp chí Thanh niên. - 2021. Số 26.- Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Bài viết trình bày những điểm trùng hợp của 2 con người cách
nhau 5 thế kỷ, đó là Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Họ đều là những nhà chính Mã QR
trị và quân sự kiệt xuất, nhưng hơn hết thảy họ gặp nhau ở tấm lòng tha thiết
với hạnh phúc của Nhân dân.
+ Môn loại: 959.7009 / NG527TR
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256/. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH. Hoạt động triều cống, lễ sính giữa
Đại Việt và Trung Quốc giai đoạn 1600-1785 / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh // Tạp
chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 5 (541).- Tr. 18 - 36
Tóm tắt: Bài viết trình bày những quy định trong hoạt động triều cống và
diễn trình hoạt động triều cống, lễ sính giữa Đại Việt và Trung Quốc giai đoạn Mã QR
1600-1785. Đồng thời nói lên giá trị kinh tế, văn hoá của hoạt động triều cống
giữa Đại Việt và Trung Quốc cũng như là thái độ ứng xử của nhà Minh, nhà
Thanh trong giai đoạn 1600-1785.
+ Môn loại: 959.7027 / H411Đ
257/. LÊ THẾ ĐẠI. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái
Quốc – Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam hiện nay / Lê
Thế Đại, Đào Duy Tùng // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. - 2021. Số 31.- Tr. 2 - 7
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Mã QR
Hồ Chí Minh không chỉ đem lại độc lập, thống nhất cho dân tộc; tự do, hạnh
phúc cho đồng bào mà còn có ý nghĩa thời sự đối với thế hệ thanh niên giai
đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 959.703 / H107TR
258/. ĐẶNG KIM OANH. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước
dấu mốc trọng đại và thiêng liêng của dân tộc / Đặng Kim Oanh, Lê Thị
Hồng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 37 - 41
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự kiện Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu
nước (5-6-1911) là dấu mốc trọng đại và thiêng liêng của dân tộc, là bước ngoặt Mã QR
lịch sử phong trào cách mạng nước ta, đánh dấu sự khởi đầu con đường mới
giải phóng dân tộc Việt Nam.
+ Môn loại: 959.703 / NG527A
259/. NGUYỄN VĂN GIA THUỴ. Đóng góp của Nguyễn An Ninh với
phong trào yêu nước và cách mạng ở Nam Kỳ trong những năm 1922-1930
/ Nguyễn Văn Gia Thuỵ // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 69 - 74
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những đóng góp của Nguyễn An Ninh trong việc
truyền bá những tư tưởng dân chủ tiến bộ bằng các hình thức làm báo, diễn Mã QR
thuyết, lập hội, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp
của nhân dân Nam Kỳ trong những năm 1922-1930.
+ Môn loại: 959.703092 / Đ431G
260/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của –
Hai cây bút đi đầu trong việc sưu tầm, biên soạn văn học dân gian bằng
chữ Quốc ngữ / Nguyễn Xuân Kính // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá Việt Nam.
- 2021. - Số 2 (194).- Tr. 3 - 13
Mã QR
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về cuộc đời và các tác phẩm đã có vai trò to
lớn trong việc phổ biến chữ quốc ngữ của hai cây bút: Trương Vĩnh Ký và
Huỳnh Tịnh Của.
+ Môn loại: 959.703092 / TR561V
261/. ĐỖ MẠNH HÙNG. Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Tĩnh / Đỗ
Mạnh Hùng, Trần Như Hiền // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 16
- 20
Tóm tắt: Bài viết trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương
vào thực tiễn cách mạng ở Hà Tĩnh trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 Mã QR
và những bài học kinh nghiệm được đúc kết.
+ Môn loại: 959.7032 / C102M
262/. PHẠM QUANG MINH. Cách mạng tháng Tám qua góc nhìn của
một số học giả nước ngoài / Phạm Quang Minh, Trần Bách Hiếu // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 8 - 14
Tóm tắt: Bài viết giải đáp những câu hỏi quan trọng là chủ đề nghiên cứu
được quan tâm của các học giả nước ngoài nhìn từ góc độ quốc tế về cuộc Cách Mã QR
mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7032 / C102M
263/. NGUYỄN TÙNG LÂM. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và
khát vọng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Tùng Lâm // Tạp
chí Tổ chức nhà nước. - 2021. - Số 8.- Tr. 16 - 20
Tóm tắt: Bài viết khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh được mở ra từ thành công của cuộc Mã QR
Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
+ Môn loại: 959.7032 / C102M
264/. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Hồ Chí Minh với vai trò và hoạt động
của Mặt trận Việt Minh / Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Mai // Tạp
chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 366.- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết trình bày những đặc điểm nổi bật và nội dung hoạt động
của Mặt trận Việt Minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó rút ra bài học kinh Mã QR
nghiệm cho xây dựng và hoạt động của các tổ chức Mặt trận sau đó và Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 959.7032 / H450CH
265/. NGUYỄN QUANG HOÀ. Khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Quảng Ngãi / Nguyễn Quang Hoà, Dương
Thuý Ngọc // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 21 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Quảng Ngãi diễn ra theo hình thái từ Mã QR
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khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi trọn vẹn, có
những đặc điểm riêng gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
+ Môn loại: 959.7032 / KH462NGH
266/. NGUYỄN TÚC. Mặt trận Việt Minh với Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 / Nguyễn Túc // Tạp chí Mặt trận. - 2021. - Số 217.- Tr. 68 - 71
Tóm tắt: Bài viết nói lên những hoạt động tiêu biểu của Mặt trận Việt
Minh đã góp phần quan trọng cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám
năm 1945, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là do có chính sách Mã QR
đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương
và lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo.
+ Môn loại: 959.7032 / M118TR
267/. ĐÀO DUY QUÁT. Sự hình thành, phát triển, hoàn thiện đường
lối chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng thời kỳ 1930-1945 /
Đào Duy Quát // Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2021. - Số
9.- Tr. 3 - 10
Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện Mã QR
đường lối chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc giai đoạn 1930-1945 với
những hình thức tổ chức độc đáo, phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7032 / S550H
268/. VŨ KỲ. Bác Hồ với những bức thư tâm huyết ngày đầu cách
mạng / Vũ Kỳ // Tạp chí Dân vận. - 2021. - Số 8&9.- Tr. 3 - 4
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi cho các địa phương trong cả nước vào những ngày đầu của chính quyền
cách mạng nói về những biểu hiện cần phải uốn nắn, mà biểu hiện nghiêm trọng Mã QR
nhất là bệnh quan liêu, xa rời quần chúng.
+ Môn loại: 959.704 / B101H
269/. Bác Hồ với Hà Nội những ngày đầu giải phóng // Tạp chí Ngân
hàng. - 2021. - Số 19.- Tr. 57 - 58
Tóm tắt: Bài viết kể về mùa thu lịch sử năm 1945, Hà Nội lần đầu tiên
đón Bác Hồ về đọc Tuyên ngôn độc lập sau ngày Tổng khởi nghĩa giành chính
Mã QR
quyền thắng lợi, Hà Nội đón Bác Hồ về Thủ đô sau ngày giải phóng.
+ Môn loại: 959.704 / B101H
270/. VŨ DƯƠNG NINH. Tuyên ngôn Độc lập từ quyền tự nhiên của
con người đến quyền độc lập, tự do của dân tộc / Vũ Dương Ninh // Tạp chí
Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 370.- Tr. 3 - 7
Tóm tắt: Bài viết đã đề cập những chân lý phổ biến của cách mạng thế
giới, từ đó khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam Mã QR
trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945.
+ Môn loại: 959.704 / T527NG
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271/. NGÔ VĨNH BÌNH. Bác Hồ và Bác Tôn tình bạn vĩ đại và cảm
động / Ngô Vĩnh Bình // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 333.- Tr.
4-5
Tóm tắt: Bài viết nói về sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như là tình
Mã QR
bạn vĩ đại và cảm động của Bác Hồ và Bác Tôn.
+ Môn loại: 959.704092 / B101H
272/. THIÊN VIỆT. Bác Hồ về Hà Nội / Thiên Việt // Tạp chí Nông thôn
mới. - 2021. - Số 607.- Tr. 14 - 15
Kỳ 3
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu con đường cách mạng của Hồ Chí Minh đi
tìm đường cứu nước bắt đầu từ bến Nhà Rồng - Sài Gòn sau hơn 30 năm bôn Mã QR
ba hải ngoại, cuối cùng đã tới Hà Nội.
+ Môn loại: 959.704092 / B101H
273/. PHẠM HỒNG TUNG. Bản lĩnh chính trị của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp - Từ tiếp cận lịch sử / Phạm Hồng Tung // Tạp chí Lịch sử Đảng.
- 2021. - Số 370.- Tr. 67 - 74
Tóm tắt: Bài viết nêu ra những nghiên cứu bước đầu về bản lĩnh chính trị
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ tiếp cận sử học và làm rõ những nét chính Mã QR
của bối cảnh lịch sử giúp ông trưởng thành và toả sáng.
+ Môn loại: 959.704092 / B105L
274/. PHẠM THỊ THANH TRÀ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp
- người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân
Việt Nam / Phạm Thị Thanh Trà // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2021. - Số 8.Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết nói về cuộc đời và sự nghiệp, tấm gương mẫu mực, đức Mã QR
độ và nhân cách lớn, sáng ngời, cả một đời vì nước, vì dân của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Người đã tham gia đặt những viên gạch đầu tiên cho việc xây
dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam.
+ Môn loại: 959.704092 / B450TR
275/. TRẦN TĂNG KHỞI. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
mang đến độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam / Trần Tăng Khởi // Tạp chí
Sinh hoạt lý luận. - 2021. - Số 4 (177).- Tr. 15 - 20
Tóm tắt: Bài viết nói về hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái
Mã QR
Quốc với những bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 959.704092 / C430Đ
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276/. LÊ CAO VINH. Cội nguồn bản lĩnh tìm đường, đấu tranh giải
phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và định hướng cho đào tạo cán bộ hiện
nay / Lê Cao Vinh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 324.- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết làm rõ cội nguồn bản lĩnh Hồ Chí Minh trong quá trình
tìm đường cứu nước, đồng thời định hướng đào tạo cán bộ có đủ năng lực phẩm Mã QR
chất đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát
triển đất nước hiện nay.
+ Môn loại: 959.704092 / C452NG
277/. ĐỖ THANH BÌNH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hội nghị đoàn
kết các dân tộc Á - Phi - Mỹ Latinh / Đỗ Thanh Bình, Lê Thị Hằng Nga //
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2021. - Số 6 (542).- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết thể hiện sự ảnh hưởng gián tiếp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đối với các hội nghị Bandung, Belgrade và Havana thông qua những bức Mã QR
điện, những phái đoàn đại diện của Việt Nam mặc dù Người không trực tiếp
tham dự.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
278/. NGUYỄN HOÀNG NHIÊN. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà
chính trị, quân sự xuất sắc của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Hoàng Nhiên
// Tạp chí Quốc phòng toàn dân. - 2021. - Số 8.- Tr. 10 - 12
Tóm tắt: Bài viết thể hiện đức độ, tài năng và những công lao to lớn của
Đại tướng gắn liền với sự trưởng thành, phát triển, chiến thắng của Quân đội Mã QR
nhân dân Việt Nam anh hùng; In đậm trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân
đội và trong toàn Đảng, toàn dân ta; Mãi mãi lưu danh trong lịch sử oanh liệt
của dân tộc.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
279/. VÕ MINH LƯƠNG. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả
của Quân đội nhân dân Việt Nam / Võ Minh Lương // Tạp chí Quản lý nhà
nước. - 2021. - Số 307.- Tr. 9 - 14
Tóm tắt: Bài viết phân tích sâu những yếu tố cơ bản, những bài học có
giá trị lớn nhất làm nên một người cộng sản Việt Nam, một vị tướng thiên tài, Mã QR
nhà chỉ huy tài năng, văn võ song toàn của Quân đội ta, một nhà lãnh đạo quân
sự, chính trị lỗi lạc của Đảng, Nhà nước ta; Người học trò xuất sắc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
280/. LÝ VIỆT QUANG. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng nhân
văn và yêu chuông hoà bình / Lý Việt Quang, Phạm Văn Minh // Tạp chí Lý
luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 107 - 112
Tóm tắt: Bài viết nói lên tinh thần chiến đấu kiên định vì nước vì dân,
giàu lòng nhân ái, luôn nêu cao tư tưởng nhân văn, yêu chuộng hoà bình và là Mã QR
một người tiêu biểu cho khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam.
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+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
281/. NGUYỄN LÊ THANH PHƯƠNG. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị
tướng của nhân dân / Nguyễn Lê Thanh Phương // Tạp chí Văn hoá Nghệ
thuật. - 2021. - Số 471.- Tr. 10 - 11
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên lĩnh vực quân sự với những chiến Mã QR
công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và
những cống hiến to lớn của ông in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của
nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
282/. THÁI DOÃN TƯỚC. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tấm gương
mẫu mực về phẩm chất đạo đức cách mạng / Thái Doãn Tước // Tạp chí
Tuyên giáo. - 2021. - Số 8.- Tr. 13 - 18
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là tài sản
vô giá trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lập trường chính trị Mã QR
tư tương, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
283/. TRẦN TRANG. Đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối
với Cách mạng tháng Tám năm 1945 / Trần Trang // Tạp chí Lịch sử Đảng.
- 2021. - Số 369.- Tr. 27 - 35
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về những đóng góp trong xây dựng Mặt trận
Việt Minh và căn cứ địa cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên tuổi Mã QR
của Đại tướng gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trên
các chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do và góp phần vào thắng lợi của
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ431G
284/. TRƯƠNG THỊ MAI. Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài
năng của cách mạng Việt Nam, "kiến trúc sư" của ngành tổ chức xây dựng
Đảng / Trương Thị Mai // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 975.- Tr. 11 - 16
Tóm tắt: Bài viết nói về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ,
ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến Mã QR
sĩ cộng sản kiên trung thuộc lớp đảng viên đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối tài
năng trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao và là "kiến trúc sư" của
ngành tổ chức xây dựng Đảng.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH
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285/. BÙI TUẤN QUANG. Đồng chí Võ Văn Tần - nhà lãnh đạo xuất
sắc, tấm gương tiêu biểu về công tác dân vận của Đảng / Bùi Tuấn Quang //
Tạp chí Dân vận. - 2021. - Số 10.- Tr. 16 - 20
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng
của đồng chí Võ Văn Tần, những đóng góp của ông trong công tác dân vận và Mã QR
hình ảnh người cán bộ dân vận mẫu mực, tiêu biểu.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH
286/. LÊ DOÃN TÁ. Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng phi thường, đại
trí, đại nhân của dân tộc Việt Nam / Lê Doãn Tá // Tạp chí Giáo dục lý luận.
- 2021. - Số 319+320.- Tr. 28 - 35
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ bản lĩnh và trí tuệ phi thường, sáng
Mã QR
suốt, cùng với tấm lòng nhân ái bao la của Người.
+ Môn loại: 959.704092 / H450CH
287/. NGÔ TỰ LẬP. Hồ Chí Minh - Nhà văn Pháp ngữ / Ngô Tự Lập
// Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2021. - Số 9.- Tr. 46 - 56
Tóm tắt: Bài viết nói về sự nghiệp văn học tiếng Pháp của Hồ Chí Minh
qua việc đọc tác phẩm của những văn hào thế giới nổi tiếng như: Shakespeare,
Mã QR
Dickens,....
+ Môn loại: 959.704092 / H450CH
288/. THANH KIM TÙNG. Khí phách Già Trầu / Thanh Kim Tùng //
Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 332.- Tr. 36 - 37
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng
chí Võ Văn Tần (bí danh Bảy, Già Trầu), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung
Mã QR
ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ.
+ Môn loại: 959.704092 / KH300PH
289/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Luận cứ phản bác luận điệu xuyên tạc
về mục đích sang Phương Tây năm 1911 của Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị
Việt Hà, Nguyễn Văn Đạo // Tạp chí Khoa học Chính trị. - 2021. - Số 6.- Tr.
27 - 31
Tóm tắt: Bài viết phản bác luận điệu xuyên tạc về mục đích ra đi tìm Mã QR
đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh năm 1911.
+ Môn loại: 959.704092 / L502C
290/. ĐINH KHẮC ĐÍNH. Nông dân Việt Nam ghi nhớ ân tình sâu nặng của
Đại tướng / Đinh Khắc Đính // Tạp chí Nông thôn mới. - 2021. - Số 605.- Tr. 8 - 13
Kỳ 1
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tư tưởng, tình cảm, lời căn dặn của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp với bà con nông dân.
+ Môn loại: 959.704092 / N455D
Mã QR
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291/. BÍCH TRANG. Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
/ Bích Trang // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 332.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về đồng chí Võ Nguyên Giáp với những cống
hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và cũng là người
Mã QR
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 959.704092 / NG558H
292/. VŨ VĂN KHANH. Nhà văn hoá Võ Nguyên Giáp / Vũ Văn Khanh
// Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 332.- Tr. 14 - 15
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngoài là một vị
tướng lừng danh, một nhà quân sự thiên tài ông còn là một nhà chính trị, một
Mã QR
nhà sử học, nhà ngoại giao, đặc biệt ông là một nhà văn hoá uyên bác.
+ Môn loại: 959.704092 / NH100V
293/. LÊ THẾ ĐẠI. Những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
trong xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân những ngày đầu thành lập
/ Lê Thế Đại, Đào Duy Tùng // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học. 2021. - Số 42.- Tr. 12 - 17
Tóm tắt: Bài viết khắc hoạ những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Mã QR
Giáp trong xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân những ngày đầu thành lập.
+ Môn loại: 959.704092 / NH556Đ
294/. QUANG DŨNG. Sinh nhật giản dị của Bác Hồ / Quang Dũng //
Tạp chí Thông tin Tài chính. - 2021. - Số 10.- Tr. 38 - 39
Tóm tắt: Bài viết nói về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ qua cách
ứng xử của Bác trong ngày sinh nhật của mình.
Mã QR
+ Môn loại: 959.704092 / S312NH
295/. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG. Tư duy sử học của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Đình Thống // Tạp
chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 369.- Tr. 36 - 45
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
bắt đầu từ một người thầy dạy môn lịch sử, truyền thụ kiến thức và lòng yêu Mã QR
nước đến các thế hệ học trò. Từ những kiến thức về lịch sử quân sự nhân loại
đã tích luỹ ông đã tổng kết lịch sử và vận dụng những kinh nghiệm đó vào thực
tiễn để tìm ra những bài học cho cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 959.704092 / T550D
296/. HÀ MINH HỒNG. Vai trò và dấu ấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Võ Nguyên Giáp trong buổi đầu xây dựng nền dân chủ cộng hoà / Hà Minh
Hồng // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2021. - Số 8.- Tr. 9 - 15
Tóm tắt: Bài viết nói lên những cống hiến to lớn, quan trọng đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của đồng chí Võ Nguyên Mã QR
Giáp - Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ.
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+ Môn loại: 959.704092 / V103TR
297/. NGUYỄN VĂN BIỂU. Vị tướng huyền thoại / Nguyễn Văn Biểu
// Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 332.- Tr. 32 - 33
Tóm tắt: Bài viết thể hiện tài năng quân sự cũng như là phẩm chất đạo
đức, văn hoá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nổi tiếng trong nước
Mã QR
mà còn được cả thế giới ngưỡng mộ và kính phục.
+ Môn loại: 959.704092 / V300T
298/. NGUYỄN BÍCH NGỌC. Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào,
Lào - Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19451954) tầm cao tư duy chiến lược, tình cảm sâu nặng và bền chặt, thành quả
lớn lao / Nguyễn Bích Ngọc // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 13
Mã QR
- 25
Tóm tắt: Bài viết nói về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) mang nội dung "Liên
minh chiến đấu" - một điển hình mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết keo sơn, bền
chặt, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do.
+ Môn loại: 959.7041 / L305M
299/. HỒ THƯƠM. Nhớ về Tết Trung thu độc lập đầu tiên cách đây
tròn 76 mùa thu / Hồ Thươm // Tạp chí Thanh niên. - 2021. - Số 50.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Bài viết kể về Tết Trung thu quý giá và đáng nhớ nhất với thiếu
nhi Việt Nam, đó là Tết Trung thu đầu tiên sau những ngày nước nhà giành
Mã QR
được độc lập cách đây 76 năm.
+ Môn loại: 959.7041 / NH460V
300/. NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG. Phát động “Nam Bộ kháng
chiến” – Quyết định lịch sử, chủ động, sáng tạo của Xứ uỷ và Ủy ban
Kháng chiến Nam Bộ / Nguyễn Thị Hoa Phượng // Tạp chí Khoa học Chính
trị. - 2021. - Số 7.- Tr. 55 - 58
Tóm tắt: Cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, cuộc kháng Mã QR
chiến ở Nam Bộ đã làm thất bại ngay từ đầu kế hoạch "đánh nhanh, thắng
nhanh" của thực dân Pháp, giữ vững thành quả của Cách mạng Tháng Tám, mở
đầu cho thắng lợi của dân tộc ta, lần lượt đánh bại các kẻ thù, giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.
+ Môn loại: 959.7041 / PH110Đ
301/. TRẦN THỊ THU HƯƠNG. Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống
hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam / Trần Thị
Thu Hương // Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 8.- Tr. 113 - 119
Tóm tắt: Bài viết nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí
Lê Quang Đạo - một trong những lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước Mã QR
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và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 959.7041092 / Đ455CH
302/. LÊ VĂN YÊN. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971 - Sự
lãnh đạo sáng suốt của Đảng / Lê Văn Yên, Đinh Đức Duy // Tạp chí Lịch sử
Đảng. - 2021. - Số 368.- Tr. 33 - 36
Tóm tắt: Bài viết nói về ý nghĩa của chiến thắng Đường 9 - Nam Lào đã
xoá bỏ được âm mưu của Mỹ - nguỵ đồng thời mở rộng được mối liên minh Mã QR
đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương. Qua đó
thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự trưởng thành hùng mạnh của Quân
dội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
+ Môn loại: 959.7043 / CH305TH
303/. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí
Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021) / Ban Tuyên Giáo Trung Ương Tổng Cục Chính Trị QĐND Việt Nam // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2021.
- Số 10.- Tr. 24 - 31
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sự ra đời và phát triển đường Hồ Chí Minh Mã QR
trên biển, những truyền thống vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển. Từ
đó đưa ra những nhiệm vụ để phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Môn loại: 959.7043 / Đ250C
304/. NGUYỄN VĂN SÁU. Đường Hồ Chí Minh trên biển - Những
dấu ấn, kỳ tích còn mãi / Nguyễn Văn Sáu // Tạp chí Quốc phòng toàn dân. 2021. - Số 10.- Tr. 102 - 104
Tóm tắt: Bài viết thể hiện những dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy lịch sử
dân tộc Việt Nam về Đường Hồ Chí Minh trên biển với những minh chứng Mã QR
hùng hồn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng, sự kết tinh
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là biểu hiện sáng ngời của chủ
nghĩa anh hùng cách mạng.
+ Môn loại: 959.7043 / Đ561H
305/. ĐỖ PHÚ THỌ. Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển / Đỗ Phú
Thọ // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng. - 2021. - Số 334.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát triển Đường Hồ
Chí Minh trên biển (1961-1975) thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng, Quân
đội và Nhân dân ta. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành một huyền thoại Mã QR
có thật, một kỳ tích của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
và là bài học quý cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
+ Môn loại: 959.7043 / K600T
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306/. LẠI XUÂN MÔN. Tỉnh Cao Bằng - Quê hương cách mạng, nơi
vinh dự, tự hào được đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh
đạo cách mạng Việt Nam / Lại Xuân Môn // Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số
967.- Tr. 32 - 37
Tóm tắt: Bài viết nói về mảnh đất Cao Bằng nơi đã diễn ra nhiều sự kiện Mã QR
lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lịch sử
vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đặc biệt, ngày 28/1/1941 tỉnh Cao Bằng vinh
dự, tự hào được thay mặt đồng bào, nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước trở về trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 959.712 / T312C
307/. HÀ THUÝ MAI. Nâng cao hiệu quả quản lý Di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch / Hà Thuý Mai // Tạp chí
Văn hoá Nghệ thuật. - 2021. - Số 467.- Tr. 69 - 72
Tóm tắt: Bài viết trình bày tổng quan về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
Tân Trào và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Di tích lịch sử Mã QR
quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch.
+ Môn loại: 959.7153 / N122C
308/. ĐỖ LINH GIANG. Bảo tồn và phát huy giá trị khu Di tích lịch
sử quân sự địa đạo Củ Chi / Đỗ Linh Giang // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật. 2021. - Số 467.- Tr. 34 - 36
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm góp phần làm
tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quân sự Địa đạo Củ Chi một Mã QR
cách có hiệu quả.
+ Môn loại: 959.779 / B108T
309/. NGUYỄN VĂN MẠNH. Khai quật di tích Gò Me - Gò Sành (An
Giang) / Nguyễn Văn Mạnh, Thân Văn Tiệp, Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí
Khảo cổ học. - 2021. - Số 3.- Tr. 17 - 32
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nghiên cứu và đánh giá rõ hơn về tính
chất niên đại và bước đầu nhận định giá trị của khu di tích Gò Me - Gò Sành Mã QR
(An Giang).
+ Môn loại: 959.791 / KH103QU
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TRANG

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC
1
2
3
4
5

6
7

Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên
theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lâm Quốc Tuấn, Hồng Thế Vinh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho
thanh niên và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Hà Văn Luyến
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc "Nói đi đôi với làm, nêu gương về
đạo đức" và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay / Vũ Thị Minh Tâm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên /
Nguyễn Văn Điều
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân góp phần thực
hiện văn hoá trường Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Triệu
Quang Minh, Hà Thị Thuỳ Dương
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trong ban hành chủ
trương của Đảng về việc đào tạo, rèn luyện phẩm chất cán bộ, đảng viên
hiện nay / Vũ Thị Mỹ Hạnh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ngành y và sự vận dụng thực tiễn ở Việt
Nam hiện nay / Hồ Thị Kim Nhung

1
1
1
1
1

2
2

200. TÔN GIÁO
8
9
10
11
12
13
14
15

“Tâm linh” và “Du lịch tâm linh” ở Việt Nam: Góc nhìn lý thuyết về thị
trường tôn giáo / Đinh Hồng Hải
"Sống gửi, thác về" - Triết lý nhân sinh tác động đến hành vi tôn giáo và
hoạt động kinh tế của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
/ Huỳnh Ngọc Th
Chùa Phật tổ - Cà Mau công trình kiến trúc tiêu biểu của người Việt ở Nam
Bộ / Ngô Minh Hùng, Hoàng Minh Phúc
Chùa Sóc Lớn trong đời sống văn hoá – xã hội tỉnh Bình Phước / Thạch
Nê
Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật giáo nhằm củng cố
khối đại đoàn kết tôn giáo hiện nay / Lê Trung Kiên
Những khuynh hướng cơ bản của Phật giáo Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX / Nguyễn Văn Quý
Những mảnh ghép Phật giáo ở Đồng bằng sông Cửu Long mười thế kỷ đầu
công nguyên qua tư liệu khảo cổ học / Đặng Ngọc Kính
Đặc điểm hình thành chùa và bài trí tượng thờ trong các ngôi chùa ở Bến
Tre thế kỷ XIX / Quảng Trọng Mảnh

2
2
3
3
3
3
3
3

300. KHOA HỌC XÃ HỘI
16
17
18

Dân cư ở Thủ Dầu Một - Bình Dương qua 120 năm xây dựng và phát triển
(1900-2020) / Nguyễn Văn Hiệp, Trần Hạnh Minh Phương
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và giải pháp xây dựng thanh niên Việt
Nam trong hội nhập quốc tế / Nguyễn Thị Bích Hằng
Ba điều thanh niên cần làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay / Ngọ Văn
Khuyên
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Phát huy vai trò của thanh niên trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội đất
nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Lan, Thái Hồng Đức
Từ bản lĩnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành nghĩ về việc giáo dục, rèn
luyện bản lĩnh cho thanh niên hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Huyền
Triết lý nhân văn, chiến lược “trồng người”, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ
trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Thu Hằng, Cao Thị Huệ
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với niềm tin yêu vào thế hệ trẻ / Nguyễn
Tuấn Lê
Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi / Võ Đình Liên
Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ
đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vương Đình Huệ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân trong cách mạng giải phóng
dân tộc và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay / Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tổ chức cư trú của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Đoàn
Thị Cảnh
Ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam - Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh
và trong công cuộc đổi mới / Bùi Đình Phong
Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường văn hoá tại điểm đến du lịch cộng
đồng ở Việt Nam / Vũ Nam
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá - nghệ
thuật (1930-1945) / Lê Văn Lợi
Độc đáo di sản văn hoá đồng bào Khmer / Trương Anh Sáng
Giá trị văn hoá Lý – Trần trên vùng đất Chí Linh và việc bảo tồn, phát huy
/ Từ Thị Loan
Hội nghị văn hoá toàn quốc 1946, 1948 bước ngoặt lịch sử, tầm nhìn thời
đại về phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc / Nguyễn Toàn Thắng
Một số quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng môi trường
văn hoá / Nguyễn Hữu Thức
Những điểm mới về văn hoá trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng
sản Việt Nam / Đặng Văn Sánh
Phát triển văn hoá, con người Việt Nam để phát triển bền vững đất nước
theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hoàng Phúc Lâm, Hoàng Diệu
Thảo
Quan điểm, chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát
triển văn hoá, con người Việt Nam / Nguyễn Duy Bắc
Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Tứ Pháp đến đời sống văn hoá của người
Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Thị Thanh Mai
Khai thác các di sản văn hoá của dòng văn Trường Lưu để phát triển sản
phẩm du lịch đặc thù địa phương / Nguyễn Tùng Lĩnh
Đời sống văn hoá của công nhân các khu công nghiệp ở Cần Thơ hiện nay
/ Nguyễn Tiến Thư, Vũ Thị Thu Hiền
Tư tưởng khoan dung trong văn hoá chính trị Hồ Chí Minh với sự nghiệp
đổi mới đất nước / Đinh Ngọc Thạch, Lê Thị Minh Thy
Tuyên ngôn Độc lập một liên văn hoá tiêu biểu, đặc sắc / Nguyễn Thanh
Tú
Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam từ kết
quả Tổng kết Đề án 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW “Về xây dựng
gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” / Phạm Gia Cường
Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở nước ta giai đoạn 20212025 / Võ Hữu Phước
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Kinh nghiệm thế giới về quản lý đô thị và một số đề xuất cho Việt Nam /
Vũ Trung Kiên

10

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

55

56
57
58
59
60
61
62

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về người làm công tác huấn luyện cán bộ
đến việc xác định yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị
hiện nay / Nguyễn Thị Quyến
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam hiện nay / Bùi Thị Ngọc Lan
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Vương Đình Huệ
Thực hiện quản lý nhà nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia tại quần
đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến 1975 / Trương Minh Dục
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước ta hiện nay /
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm lập thành tích mới /
Võ Nguyên Giáp
Quyền độc lập, tự do và quyền con người - tư tưởng cốt lõi trong tuyên
ngôn độc lập và giá trị đối với tiến trình Cách mạng Việt Nam / Nguyễn
Danh Tiên
Tính thống nhất biện chứng giữa quyền con người với quyền dân tộc trong
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Ý nghĩa đối với cuộc đấu tranh vì quyền
con người chân chính hiện nay / Hoàng Văn Nghĩa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và nội
dung dân giám sát, dân thụ hưởng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng /
Hà Mai Anh
Toả sáng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đoàn kết, tập hợp thanh
niên và sự vận dụng của Đoàn Thanh niên về đổi mới phương thức đoàn
kết, tập hợp thanh niên tôn giáo / Trần Thị Thuý Ngọc, Nguyễn Thế Vinh
Từ lời dặn dò thanh niên của Bác Hồ trong Di chúc đến việc xây dựng giá
trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới / Đoàn Khối Doanh Nghiệp Trung
Ương
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên xây
dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh / Đoàn Thanh Niên Cơ Quan
Ban Tuyên Giáo Trung Ương
. Báo cáo chính trị của Đại hội XIII bước tiến mới trong vận dụng và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Minh Tuyết
Nghị quyết về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định
hướng đến năm 2030 / Lê Quang Mạnh
Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn
Quang Thuấn
Những điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng / Nguyễn Trọng Chuẩn
Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm
Đại hội XIII / Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Thanh Hà
Công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Tự hào và trách
nhiệm trên chặng đường mới / Bùi Thị Minh Hoài
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Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo những nguyên lý về Đảng kiểu
mới của Lênin trong xây dựng một Đảng kiểu mới ở Việt Nam / Đỗ Thu
Hằng, Cao Thị Huệ
Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lãnh đạo thực hiện "Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" / Phạm Văn Búa
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) và lý luận
giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc / Vũ Quang Hiển
Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng / Vũ Hoài Phương
Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam trong
năm 1971 / Đặng Văn Cừ
Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng
sản Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Ánh
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng
viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Ngô Hảo Nhi
Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người tuyên truyền và cách
tuyên truyền / Vũ Trung Kiên
Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Viết Thông
Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng
giải phóng dân tộc / Trương Minh Dục
Quan điểm của Hồ Chí Minh về nêu gương và sự vận dụng của Đảng hiện
nay / Lê Thị Thu Hồng, Trần Thị Nhuần
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về kiên định các nguyên tắc xây dựng
Đảng / Nguyễn Văn Giang
Quan niệm về dân trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng – Sự chắt
lọc tinh tuý truyền thống, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới / Nguyễn Văn Hùng, Mai Việt
Bách
Sự kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Mậu Linh, Phạm Văn Hoà
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình
hình mới / Mai Việt Bách
Tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo
công cuộc đổi mới toàn diện đất nước / Nguyễn Thị Thu Hà
Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tư tưởng Hồ
Chí Minh / Doãn Thị Chín, Đoàn Mạnh Hùng
Xây dựng cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng hiện nay theo tư tưởng
Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Trung
44 năm quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc - Thành tựu và những thách
thức trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Toàn Thắng, Trần Thị Thu Thuỷ
Chính sách "xoay trục Châu Á" của Israel và quan hệ Israel - Việt Nam /
Nguyễn Thu Hạnh
Hoạt động đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền
Nam Việt Nam (1969-1975) / Nguyễn Thị Hạnh
Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại từ Đại
hội VI đến Đại hội XIII / Đào Duy Tùng, Hoàng Thị Hương
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện
nay / Quách Thị Huệ, Nguyễn Thị Hồng Vân
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô vĩ đại / Trần Thị Minh Tuyết
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (1991-2021) / Lê Văn Toan
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Hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn
hoá / Trần Thị Lan Anh
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016-2020) - Kết
quả và triển vọng / Nguyễn Thị Hồng Mai, Dương Thanh Hằng
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976-2021) / Trần Thị Nhẫn
Quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia giai đoạn 2011-2021: Thành tựu và triển
vọng / Nguyễn Minh Tâm, Hồ Quỳnh Hương
Những sự kiện, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ / Chu
Đức Tính, Nguyễn Thị Huyền Trang
Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội / Lê Trung Kiên
Quốc hội Việt Nam hội tụ ý chí, niềm tin của dân tộc ta / Vương Đình Huệ
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Vương Đình Huệ
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Quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa / Nguyễn Dũng Anh
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn và bài học cho Việt
Nam / Phạm Tiến Mạnh, Ngô Thị Hằng
Mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong xây dựng và phát triển
đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào hoàn thiện cơ cấu
ngành kinh tế hiện nay / Phạm Việt Dũng
Tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Việt Nam / Bùi
Văn Huyền, Đỗ Tất Cường
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế: Những giá trị bền vững soi
sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Nguyễn Văn Lan
Ảnh hưởng của việc làm không phù hợp đến sự hài lòng trong công việc:
trường hợp người lao động ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Ngô Mỹ
Trân, Trần Thị Tú Anh
Chảy máu chất xám ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Phạm Thị Thanh
Bình, Vũ Thị Phương Dung
Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
/ Hoàng Thị Quyên
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của tổ chức Công đoàn Cách mạng
Việt Nam / Dương Văn Kính
Tổng công đoàn Nam Bộ trước ngày khởi nghĩa / Nguyễn Quang Hưng
Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam - Bức tranh hiện tại và triển vọng /
Nguyễn Văn Hiệu
Thực trạng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Lê Thị
Anh Quyên
Biểu tượng quê hương, đất nước trên tiền giấy Việt Nam / Phạm Thị Liên
Các loại tiền được lưu hành ở Đàng Trong thời Chúa Nguyễn / Hồ Châu
Giấy bạc cụ Hồ đầu tiên / Quang Minh
FDI vào Việt Nam trong đại dịch Covid-19 và triển vọng / Vũ Thanh
Hương, Nguyễn Thị Hải Lý
Xây dựng và phát triển kinh tế biển xanh cho Việt Nam / Nguyễn Đình
Đáp, Đoàn Thị Hồng Hạnh
Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Long An / Huỳnh Văn
Lành
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Cơ sở hình thành niềm tin chính trị của Hồ Chí Minh / Dương Thanh Mừng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "hạnh phúc" của dân tộc Việt Nam /
Lê Thị Thu Hồng
Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương / Thu Hằng
Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật lịch sử qua lý luận
Cách mạng Đông Dương / Trần Hồng Lưu
Giá trị từ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công cuộc xây dựng
thế hệ cách mạng cho đời sau / Nguyễn Hải Đăng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán
bộ, đảng viên - Nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư
tưởng của Đảng / Huỳnh Thị Gấm
Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng
công cuộc đổi mới hiện nay / Lê Văn Lợi
Một nghi thức nhà nước mẫu mực / Trần Xuân Đỉnh
Nguyễn Ái Quốc đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo cách mạng
vô sản / Lê Thị Minh Hà
Nhà nước Việt Nam ra đời từ Cách mạng Tháng Tám: Thành quả từ sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Trung
Kiên, Trịnh Thị Phượng
Những đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, bồi dưỡng và trọng
dụng nhân tài / Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Duy Quỳnh, Nguyễn Xuân
Sang
Sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao từ Cách mạng Tháng Tám và lãnh tụ
Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Kỷ
Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị
Hạnh
Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn độc
lập / Mạch Quang Thắng
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới /
Nguyễn Trọng Nghĩa
Toả sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực
hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Nguyễn Xuân
Phúc
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Vận dụng của Đảng ta trong công
cuộc đổi mới đất nước / Phạm Hồng Chương
Từ khát vọng ra đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh đến khơi dậy,
phát huy khát vọng phát triển đất nước của thanh niên / Phạm Văn Phong
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực
đất nước / Trần Thị Minh Tuyết, Phạm Thị Lan
Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng giải phóng và phát triển giá trị lý luận
đối với Đảng và dân tộc / Bùi Đình Phong
Tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh với thắng lợi Cách mạng Tháng
Tám năm 1945 / Nguyễn Văn Thông
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy "dân làm gốc" đến quan điểm của Đảng
về "dân làm gốc" trong tiến trình lịch sử / Nguyễn Thị Thu Hà
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bức thư gửi Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An / Nguyễn Văn Trung
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và sự vận dụng của
Đảng ta / Hoàng Cao Phúc
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Tư tưởng “dân là gốc” trong tác phẩm “Dân vận” / Ngô Hồng Phong
Thêm một số ý kiến liên quan đến quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng
Cộng sản Đông Dương về cách mạng Việt Nam tại Hội nghị Trung ương
tháng 5-1941 / Mạch Quang Thắng
Triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh – Bí quyết thành
công cho bạn trẻ hiện nay / Phan Viết Thịnh
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng và
trọng dụng nhân tài trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Ngọc Hoa
Về học và làm theo Bác / Đinh Thị Xuân Hoà
Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - Độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội / Đỗ Xuân Tuất
Xây dựng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý / Trần Việt Thắng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác kinh tế quốc tế và vận dụng ở Việt Nam
hiện nay / Nguyễn Mai Phương
Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thái Lan, một số thành tựu (19912016) / Trần Như Hiền
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp / Trần
Văn Thành
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp Việt Nam trong
cuộc cách mạng 4.0 – Vai trò của thanh niên nông thôn / Đoàn TN Bộ
Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa ở Đồng
bằng sông Cửu Long / Nguyễn Lan Duyên, Cao Văn Hơn
Hoạt động trồng lúa ở Đồng Tháp Mười thời thuộc Pháp / Dương Văn
Triêm
Thực trạng liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xoài cát Hoà Lộc
tỉnh Tiền Giang / Nguyễn Thị Ngọc Phương, Nguyễn Minh Hiếu, Đặng
Thị Mỹ Dung
Đẩy mạnh liên kết và tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Trà Vinh / Võ Hữu Phước
Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp / Bùi Ngọc Hiền, Đỗ
Minh Quân
Dấu ấn ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong bức tranh kinh tế - xã
hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 / Bích Ngọc
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thuý
Phát triển du lịch theo mô hình kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và
một số gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Văn Hà, Phạm Thị Oanh
Khai thác tiềm năng du lịch y tế hậu dịch bệnh COVID-19 / Lý Thành Tiến
Mô hình kinh doanh du lịch di sản văn hoá: Tiếp cận khái niệm và đề xuất
mô hình / Lê Thị Thanh Huyền
Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu tơ lụa Việt Nam / Bùi Văn
Quang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Lương Ngân
Ứng dụng thương mại điện tử trong phát triển du lịch / Nguyễn Tấn Trung
Phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Giang: Thực trạng và giải pháp / Lê
Văn Thơi
Du lịch Lào Cai tìm hướng phục hồi tăng trưởng và phát triển bền vững /
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tâm
Lào Cai: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn / Nguyễn Thị
Như Quỳnh
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Du lịch Lào Cai những giải pháp phục hồi hậu Covid-19 / Nguyễn Thị Như
Quỳnh
Vận dụng marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Lào Cai /
Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga
Khai thác mô hình du lịch cộng đồng bền vững về "văn hoá - lịch sử" trên
địa bàn huyện Yên Bắc, tỉnh Sơn La / Vũ Trường Giang
Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh /
Phạm Minh Thắng
Phát triển kinh tế du lịch gắn với phát huy, bảo tồn giá trị di sản văn hoá
tại TP. Hà Nội / Nguyễn Văn Dũng
Áp dụng chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch làng
nghề truyền thống tại tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Hương
Du lịch Bắc Trung Bộ - Thực trạng và khuyến nghị chính sách / Bùi Thị
Quỳnh Thơ
Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng: Thực trạng và giải pháp
góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch miền núi / Nguyễn Thị
Loan, Ngô Chí Thành
Giải pháp khai thác tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch Hà Tĩnh /
Trương Thuận
Đa dạng hoá sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Bình / Lê Đình Tân
Du lịch Đà Nẵng hậu Covid-19: Xây dựng và kích hoạt các chương trình
kích cầu / Trương Thị Dung
Giải pháp phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn
hiện nay / Mai Thị Thanh Thuý, Nguyễn Ngọc Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh Bình Định / Đặng Thành
Thức, Nguyễn Xuân Quyết
Đánh giá các điều kiện để đa dạng hoá các loại hình sản phẩm du lịch tỉnh
Bình Định / Lê Thị Thế Bửu
Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Nguyên / Hà Thị Kim
Duyên
Một số vấn đề trong phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ hiện nay / Phan
Thị Cẩm Lai
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch MICE trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh / Vũ Mạnh Cường
Phát triển du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long - Góc nhìn
từ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương / Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn
Thị Vân Hạnh, Trần Tuyên
Phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch ở Đức Hoà - Long An: Thực
trạng và giải pháp / Nguyễn Huy Thám, Nguyễn Tấn Lực
Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Đồng Tháp (2010-2020) - Kết quả và kinh
nghiệm / Nguyễn Bích Ngọc
Phát triển bền vững du lịch biển thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
/ Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan
Phát triển doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và
giải pháp / Tạ Việt Anh
Phát triển kinh tế số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Thị
Miền
Xu thế phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong tình hình mới /
Trần Kim Chung, Hoàng Văn Cương
Phát triển kinh tế ban đêm tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An / Bùi Văn Dũng,
Đặng Đình Quang
73
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Giải pháp phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn tại tỉnh Cà Mau /
Nguyễn Thanh Hồng

40

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

191

Tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển quốc tế năm
1982 đối với giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực Biển
Đông hiện nay / Trần Ngọc Giáp

40

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Thành phố Cần Thơ tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp / Trần
Việt Trường
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh
niên / Ban Thường Vụ Thành Đoàn Hà Nội
Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh /
Đặng Thị Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự vận
dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Thanh Hải
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam - Giá trị
vận dụng vào công cuộc giữ nước từ khi nước chưa nguy / Trần Việt Khoa
Tư tưởng Hồ Chí Minh "chính trị trọng hơn quân sự" và sự vận dụng của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng quân đội nhân dân Việt
Nam / Nguyễn Ngọc Cư
Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay / Doãn Thị Chín, Đoàn Mạnh Hùng
Chủ trương của Đảng về xây dựng dân quân tự vệ và du kích (1945-1954)
/ Nguyễn Văn Nhật, Ngô Hoàng Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của chính uỷ, chính trị viên
vận dụng vào nâng cao bản lĩnh chính trị của chính uỷ, chính trị viên trong
Quân đội nhân dân Việt Nam / Lê Viết Cường
"Đánh giặc, trước hết phải có vũ khí" - Chỉ đạo chiến lược của Hồ Chí
Minh với cách mạng Việt Nam / Phạm Văn Minh

41
41
41
41
42
42
42
42
42
43

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
202
203
204
205
206
207

Thực hiện chính sách xã hội và những điểm mới tại Đại hội XIII của Đảng
/ Nguyễn Văn Hồi
Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về an sinh xã hội (2006-2021) /
Nguyễn Thị Thuỳ Giao, Nguyễn Tôn Phương Du
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới /
Nguyễn Tuyết Hạnh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong đổi mới công tác giáo
dục - đào tạo của lực lượng công an nhân dân / Đỗ Anh Tuấn
Chủ trương của Đảng về ứng phó với biến đổi khí hậu (2011-2021) /
Nguyễn Đình Tuấn Lê
Biến đổi khí hậu và thiên tai ở Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh (Thế kỷ XVIIXVIII) / Lư Vĩ An
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Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng /
Trần Nam Chuân
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí,
quan liêu / Lê Thị Sáu, Nguyễn Văn Trường
Vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến /
Đỗ Đức Minh

44
44
44

370. GIÁO DỤC HỌC
211
212
213
214
215
216

Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị
Mai, Hoàng Thị Tâm, Trần Ngọc Trang
Đổi mới giáo dục quốc dân / Võ Nguyên Giáp
Mùa tựu trường nhớ về ý nghĩa to lớn của phong trào "Bình dân học vụ" /
Nga Huệ
Xây dựng xã hội học tập (2001-2021) chủ trương, sự chỉ đạo và một số kết
quả / Nguyễn Thị Mai Chi
Thực trạng và nguyên nhân bạo lực học đường ở học sinh Việt Nam hiện
nay / Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Các mô hình phát triển giáo dục đại học công lập trên thế giới và hàm ý
cho Việt Nam / Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Thị
Nguyệt Nương

45
45
45
45
45
46

380. THƯƠNG MẠI
217
218
219
220
221

Quan hệ thương mại Việt Nam - Myanmar từ năm 2011 đến nay / Nguyễn
Hoàng Anh Tú
Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản và định hướng phát triển ngành thuỷ sản
của Việt Nam / Lê Hằng Mỹ Hạnh
Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường các nước CPTPP - Thực
trạng và một số đề xuất / Hoàng Thị Vân Anh
Cơ hội và thách thức phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế
Đông - Tây tại Việt Nam / Trần Thế Tuân, Nguyễn Thị Dung
Tác động của EVFTA tới ngành logistics Việt Nam / Đồng Thị Vân Hồng,
Đào Trường Thành, Hoàng Hương Giang

46
46
46
47
47

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN
222
223
224
225
226
227
228

Trang phục áo dài Việt Nam – Giá trị và bản sắc từ phương diện nghệ thuật
tạo hình / Hoàng Minh Phúc
Đồ trang sức thuộc di tịch khảo cổ học Cần Giờ trong mạng lưới thương
mại Đông Nam Á thời tiền – sơ sử qua các tư liệu nghiên cứu / Nguyễn
Hoàng Bách Linh, Nguyễn Thị Tú Anh
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách đối với ẩm thực đường
phố ở TP. Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Bích Ngọc
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ hội đền Cuông, Nghệ An / Phan Thị
Bích Thảo
Lễ hội làng Đồng Kỵ xưa và nay / Ngô Thị Bích Khuyên
Bảo tồn văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên: Một cách tiếp cận mới / Đặng
Hoài Giang
Các di tích thờ Tứ Pháp của người Việt vùng Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn
Thị Thanh Mai
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Tín ngưỡng Thần nông qua các tiết lễ thờ cúng trong năm / Vương Thị
Hường
Tín ngưỡng Bà Thu Bồn và bà Phường Chào trong đời sống văn hoá xứ
Quảng / Trần Đình Hằng
Ý nghĩa tín ngưỡng thờ cá Ông trong đời sống tinh thần của cư dân đảo Lý
Sơ, Quảng Ngãi / Cao Nguyễn Ngọc Anh
Tiếp biến văn hoá trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở thành phố Hồ Chí
Minh / Nguyễn Thị Thu Hà
Về tín ngưỡng của cư dân vùng Tây Nam Bộ / Phạm Tiết Khánh
Tín ngưỡng Huê Quang Đại Đế trong đời sống của người Hoa Hải Nam ở
Đảo Phú Quốc / Trần Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Bình Phương Thảo
Đặc điểm truyền thuyết về các nhân vật có công chống giặc ngoại xâm ở
vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Đỗ Thị Hồng Hạnh
Đặc điểm tâm lý, tính cách người miền Tây Nam Bộ qua ca dao, dân ca /
Nguyễn Thị Quốc Minh
Một số phương diện của ca dao Đồng bằng sông Cửu Long từ hướng tiếp
cận bối cảnh / Trần Văn Thịnh
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49
49
49
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551. ĐỊA CHẤT HỌC, THUỶ HỌC, KHÍ TƯỢNG HỌC
238

Tình hình lũ lụt ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII / Mai Thị Huyền

50

610. Y TẾ VÀ SỨC KHỎE
239

Đông y Việt Nam thời Pháp thuộc (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945) / Mai
Thị Mỹ Vị

51

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN
240

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn TP.
Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Nghĩa

51

664. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
241

Một vài dấu ấn hiện đại hoá của nghề nước mắm thời kì thuộc địa / Võ
Phúc Toàn

51

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
242

Nghệ thuật trang trí lồng đèn Hội An giá trị cần bảo tồn và phát triển / Lê
Thị Cẩm Vân

51

694. KẾT CẤU GỖ & NGHỀ MỘC
243

Thực trạng và giải pháp phát triển các làng nghề gỗ thủ công mỹ nghệ theo
hướng bền vững / Phạm Thị Cẩm Vân, Ngô Thu Hoàng

52

700. NGHỆ THUẬT
244

Phát triển nghệ thuật gốm Biên Hoà trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Đoàn
Minh Ngọc
76
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Tìm hiểu nghệ thuật chơi đồ cổ qua phong cách cổ đồ và phong cách sưu
tập / Vương Toàn Thắng
Quy trình sản xuất vải truyền thống của dân tộc La Chí / Trần Văn Ái
Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế trong phát triển du lịch ở
Thành phố Huế / Nguyễn Văn Mãi
Tinh thần Phật học trong nghệ thuật cải lương Nam Bộ / Nguyễn Viên
Thông
Lược khảo về Tuồng hiện đại (giai đoạn 1950-1975) / Nguyễn Thị Thanh
Vân
Nghệ thuật múa trong sân khấu Rô Băm của người Khmer Nam Bộ / Sơn
Cao Thắng

52
52
52
53
53
53

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
251
252

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên // Tạp chí Ngân hàng
Nhớ về danh nhân văn hoá Phan Kế Bính / Nguyễn Trường Lịch

53
53

900. LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Về một số tên núi ở tỉnh An Giang xưa và nay / Huỳnh Lê Triều Phú
Đặc điểm cấu tạo của địa danh tỉnh Cà Mau / Trần Hoàng Anh, Huỳnh Văn
Tài
Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh – Cuộc “gặp gỡ” lịch sử / Vũ Trung Kiên,
Phạm Bá Ninh
Hoạt động triều cống, lễ sính giữa Đại Việt và Trung Quốc giai đoạn 16001785 / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và ý
nghĩa đối với thanh niên Việt Nam hiện nay / Lê Thế Đại, Đào Duy Tùng
Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước dấu mốc trọng đại và thiêng
liêng của dân tộc / Đặng Kim Oanh, Lê Thị Hồng
Đóng góp của Nguyễn An Ninh với phong trào yêu nước và cách mạng ở
Nam Kỳ trong những năm 1922-1930 / Nguyễn Văn Gia Thuỵ
Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của – Hai cây bút đi đầu trong việc sưu
tầm, biên soạn văn học dân gian bằng chữ Quốc ngữ / Nguyễn Xuân Kính
Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Tĩnh / Đỗ Mạnh Hùng, Trần Như Hiền
Cách mạng tháng Tám qua góc nhìn của một số học giả nước ngoài / Phạm
Quang Minh, Trần Bách Hiếu
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khát vọng Việt Nam trong thời đại
Hồ Chí Minh / Nguyễn Tùng Lâm
Hồ Chí Minh với vai trò và hoạt động của Mặt trận Việt Minh / Nguyễn
Trọng Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Mai
Khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở
Quảng Ngãi / Nguyễn Quang Hoà, Dương Thuý Ngọc
Mặt trận Việt Minh với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 / Nguyễn Túc
Sự hình thành, phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược cách mạng giải
phóng dân tộc của Đảng thời kỳ 1930-1945 / Đào Duy Quát
Bác Hồ với những bức thư tâm huyết ngày đầu cách mạng / Vũ Kỳ
Bác Hồ với Hà Nội những ngày đầu giải phóng // Tạp chí Ngân hàng.
Tuyên ngôn Độc lập từ quyền tự nhiên của con người đến quyền độc lập,
tự do của dân tộc / Vũ Dương Ninh
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Bác Hồ và Bác Tôn tình bạn vĩ đại và cảm động / Ngô Vĩnh Bình
Bác Hồ về Hà Nội / Thiên Việt
Bản lĩnh chính trị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Từ tiếp cận lịch sử /
Phạm Hồng Tung
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp - người tham gia xây dựng nền
hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam / Phạm Thị Thanh Trà
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc mang đến độc lập, tự do cho
dân tộc Việt Nam / Trần Tăng Khởi
Cội nguồn bản lĩnh tìm đường, đấu tranh giải phóng dân tộc của Hồ Chí
Minh và định hướng cho đào tạo cán bộ hiện nay / Lê Cao Vinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hội nghị đoàn kết các dân tộc Á - Phi - Mỹ
Latinh / Đỗ Thanh Bình, Lê Thị Hằng Nga
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của thời đại
Hồ Chí Minh / Nguyễn Hoàng Nhiên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt
Nam / Võ Minh Lương
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng nhân văn và yêu chuông hoà bình /
Lý Việt Quang, Phạm Văn Minh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị tướng của nhân dân / Nguyễn Lê Thanh
Phương
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức
cách mạng / Thái Doãn Tước
Đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Cách mạng tháng Tám
năm 1945 / Trần Trang
Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam,
"kiến trúc sư" của ngành tổ chức xây dựng Đảng / Trương Thị Mai
Đồng chí Võ Văn Tần - nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương tiêu biểu về công
tác dân vận của Đảng / Bùi Tuấn Quang
Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng phi thường, đại trí, đại nhân của dân tộc
Việt Nam / Lê Doãn Tá
Hồ Chí Minh - Nhà văn Pháp ngữ / Ngô Tự Lập
Khí phách Già Trầu / Thanh Kim Tùng
Luận cứ phản bác luận điệu xuyên tạc về mục đích sang Phương Tây năm
1911 của Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Văn Đạo
Nông dân Việt Nam ghi nhớ ân tình sâu nặng của Đại tướng / Đinh Khắc
Đính
Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Bích Trang
Nhà văn hoá Võ Nguyên Giáp / Vũ Văn Khanh
Những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng chính
quyền dân chủ nhân dân những ngày đầu thành lập / Lê Thế Đại, Đào Duy
Tùng
Sinh nhật giản dị của Bác Hồ / Quang Dũng
Tư duy sử học của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên
Giáp / Nguyễn Đình Thống
Vai trò và dấu ấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trong buổi
đầu xây dựng nền dân chủ cộng hoà / Hà Minh Hồng
Vị tướng huyền thoại / Nguyễn Văn Biểu
Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) tầm cao tư duy chiến lược,
tình cảm sâu nặng và bền chặt, thành quả lớn lao / Nguyễn Bích Ngọc
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Nhớ về Tết Trung thu độc lập đầu tiên cách đây tròn 76 mùa thu / Hồ
Thươm
Phát động “Nam Bộ kháng chiến” – Quyết định lịch sử, chủ động, sáng tạo
của Xứ uỷ và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ / Nguyễn Thị Hoa Phượng
Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của
Đảng và dân tộc Việt Nam / Trần Thị Thu Hương
Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971 - Sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng / Lê Văn Yên, Đinh Đức Duy
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên
biển (23/10/1961 – 23/10/2021) / Ban Tuyên Giáo Trung Ương - Tổng Cục
Chính Trị QĐND Việt Nam
Đường Hồ Chí Minh trên biển - Những dấu ấn, kỳ tích còn mãi / Nguyễn
Văn Sáu
Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển / Đỗ Phú Thọ
Tỉnh Cao Bằng - Quê hương cách mạng, nơi vinh dự, tự hào được đón lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam / Lại
Xuân Môn
Nâng cao hiệu quả quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn
với phát triển du lịch / Hà Thuý Mai
Bảo tồn và phát huy giá trị khu Di tích lịch sử quân sự địa đạo Củ Chi / Đỗ
Linh Giang
Khai quật di tích Gò Me - Gò Sành (An Giang) / Nguyễn Văn Mạnh, Thân
Văn Tiệp, Nguyễn Anh Tuấn
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