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Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm
là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn
những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm
rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và
hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo
hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.
Cuốn sách Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai
trái, thù địch tập hợp các bài viết đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị - cơ quan ngôn luận khoa học của
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm gần đây.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phần thứ hai: Đấu tranh báo bỏ các quan điểm sai trái thù địch.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

