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NGUYỄN VĂN THANH, LÊ TRỌNG TUYẾN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và đại đoàn kết
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DOÃN THỊ CHÍN, TRẦN THỊ VUI
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TRẦN HẬU
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LÊ ĐÌNH NĂM
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ĐOÀN THẾ HANH
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NGUYỄN DUY HẠNH, CHU XUÂN QUẢNG
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Ảnh bìa 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp bài hát Kết đoàn tại dạ hội
của thanh niên Thủ đô chào mừng thành công Đại hội lần thứ III Đảng
Lao động Việt Nam và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/1960)

Mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, giữa đoàn
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

55

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
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trong điều kiện hiện nay
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch
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đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất
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nước hiện nay
PHẦN II: XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN
TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
• NÔNG ĐỨC MẠNH

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh” Nghị quyết Hội
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương
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NGUYỄN VĂN HUYÊN

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo
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ĐỖ NGỌC NINH

Về bài học “không ngừng củng cố, tăng
cường đoàn kết: đoàn kết toàn đảng, đoàn kết
toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế”
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VĂN THỊ THANH MAI
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•

TRƯƠNG MINH DỤC
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BÙI XUÂN ĐỨC
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NGUYỄN LÂN DŨNG
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VŨ TRỌNG KIM

Đại đoàn kết toàn dân tộc – nhân tố hàng
đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng
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