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Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn,
chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người sáng lập
Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người đã dành trọn cả đời mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) và 126 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất
bản cuốn Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập của PGS.TS. Đàm
Đức Vượng. Nội dung cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tên chữ, bút danh, bí danh gắn liền với cuộc đời hoạt động
cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng
và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.
Kết cấu cuốn sách chia làm ba phần:
Phần I: Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những chặng đường cách mạng vẻ vang của
dân tộc
Phần II: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Phần III: Các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

