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Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tự thiên tài, nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX. Người là hiện thân của sự kết hợp
hài hòa tinh hoa văn hóa của nhân loại, của sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với
chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng
Việt Nam của Viện khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng, bao gồm các bài viết nêu rõ ý nghĩa lịch sử của việc
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm sáng tỏ
những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người; khẳng định sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc về con đường mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I - Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước
Phần II - Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam
Phần III - Kiên định con đường cách mạng Hồ Chí Minh đã lựa chọn
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

