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Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ:
“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính
thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
ta; khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội”.
Cuốn Nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn là tập hợp
các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đăng trên Tạp chí Cộng sản,
các tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân…
Nội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống về:
- Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và chế độ ta của các thế
lực thù địch;
- Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch, vững mạnh;
- Nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các chủ trương
giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

