
Công ty CP Sách Giáo dục tại Tp.HCM 
ra mắt bộ sách kỉ niệm 130 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020), Người 

anh hùng dân tộc của Việt Nam, một Danh nhân văn hóa thế giới, Người là biểu 

tượng tinh hoa của dân tộc ta. Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh 

đã sưu tầm tuyển chọn phối hợp cùng các NXB và các tác giả kịp thời hoàn tất bộ 

sách “CÂU CHUYỆN BÁC HỒ”, “KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” mừng sinh nhật Bác. 

 

 

Theo Bác Hồ đi kháng chiến 

 

Bộ sách miêu tả sinh động hoạt động đời thường gần gũi, giản dị, thân thương và 

hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì tương lai dân tộc Việt Nam. Thân 

thế và sự nghiệp cách mạng của Người là một thiên hùng ca sáng ngời cho các thế 

hệ noi theo. 



 

Từ làng sen đến bến Nhà rồng 

 

Đường Bác Hồ đi cứu nước 

 

Sách mới được in trên giấy trắng, trình bày đẹp mắt, đặc biệt bộ sách “CÂU 

CHUYỆN BÁC HỒ” được làm bìa cứng giúp đọc giả và học sinh cả nước dễ dàng 

lưu trữ, tiện lợi khi đọc. Sách bán ưu đãi, vận chuyển tận nơi, chính sách tốt cho 

bạn đọc yêu thích và mua trọn bộ. 



 

Trọn bộ sách bao gồm 3 quyển: 

1. THEO BÁC HỒ ĐI CỨU NƯỚC 

2. ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐI CỨU NƯỚC 

3. TỪ LÀNG SEN ĐẾN BẾN NHÀ RỒNG 

Bạn đọc có thể tìm mua sách trực tiếp tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại 

TP.Hồ Chí Minh và các Công ty CP Sách – TBTH địa phương. 

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh 

Liên hệ: (028) 39.540.590 – (028) 39.540.601 – (028) 39.540.602 

Trân trọng cảm ơn. 


