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“Diễn biến hòa bình” đã và đang trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa sinh
mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, sự “tồn, vong” của
nhiều quốc gia dân tộc tiến bộ trên thế giới.
Hiện nay, lợi dụng những khó khăn của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh “diễn
biến hoà bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn, hình thức mới rất tinh vi, thâm độc và xảo quyệt nhằm
chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, với
hi vọng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa mà
nhân dân ta đang xây dựng
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội
nhân dân xuất bản bộ sách Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc gồm 6 tập do Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương làm tổng chủ biên, nhằm
góp phần nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch
chống phá cách mạng Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách này!
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Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xôviết ở Đông Âu và Liên Xô
sụp đổ, các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống
phá Việt Nam bằng các biện pháp phi quân sự là chính, trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh,
đối ngoại… nhằm hướng nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Tập 1 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” - những vấn đề lý luận và thực tiễn tập
trung phân tích, làm rõ quá trình hình thành, quan niệm, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của
chiến lược “diễn biến hoà bình”; khẳng định rõ ý chí quyết tâm, kết quả đấu tranh phòng, chống, làm
thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chỉ rõ những hạn chế, bất cập và những vấn đề
đặt ra đối với cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt nam trong bối cảnh hiện nay.
Nội dung Tập 1 gồm ba chương:
Chương 1: “Diễn biến hoà bình” và phòng, chống “diễn biến hoà bình”.

Chương 2: Phòng, chống “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra.
Chương 3: Phòng, chống “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam trong tình hình mới.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
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Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, các thế lực thù
địch đấy mạnh “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế là
mũi tiến công quan trọng để vừa mưu lợi, vừa kìm hãm, phá hoại nền kinh tế,
từng bước chi phối, lũng đoạn nền kinh tế, từng bước chuyển hóa nền kinh tế
nước ta theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Tập 2 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế tập trung phân tích,
làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực kinh tế; nêu rõ
quan niệm, mục đích, chủ thể, lực lượng, đối tượng, nội dung, phương thức, điều kiện bảo đảm phòng,
chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế; qua đó xác định yêu cầu, giải pháp phòng, chống “diễn
biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới.
Nội dung Tập 2 gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
Chương 2: Thực tiễn phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam
trong tình hình mới.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
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Thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, các thế lực
thù địch đã và đang sử dụng những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, vừa tinh vi, vừa
trắng trợn để phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước
ta; lấy “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng làm mũi nhọn để tiến công xóa bỏ chủ
nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.
Tập 3 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tập
trung làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”
trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu để chủ động phòng ngừa, làm thất
bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi tình huống.
Nội dung Tập 3 gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
Chương 2: Thực tiễn phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam
trong tình hình mới.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
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Nhận thức về bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế
lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân
dân chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh
vực văn hóa, có nơi, có lúc còn xem nhẹ, buông lỏng. Nguy cơ đánh mất bản sắc
văn hóa dân tộc đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải giải đáp cả về lý luận và thực tiễn.
Tập 4 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa là công trình khoa
học giàu tính thực tiễn và bút chiến, đẩy mạnh đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, phản động, xuyên
tạc bản chất truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam.
Nội dung Tập 4 gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh văn hoá.
Chương 2: Kết quả và kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực văn hoá ở Việt
Nam.
Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam
hiện nay.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
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Tình hình thế giới và khu vực hiện nay có những diễn biến phức tạp, khó
lường, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam ngày
càng tinh vi, thâm độc hơn. Nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh
vực quốc phòng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tập 5 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng tập trung phân
tích những vấn đề lý luận, thực tiễn, các yếu tố tác động, yêu cầu, giải pháp đấu tranh phòng, chống
“diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt nam trong tình hình mới.
Nội dung Tập 5 gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý về luận phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh quốc phòng ở Việt Nam.
Chương 2: Kết quả và kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt
Nam.
Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt
Nam hiện nay.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
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Từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và
phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập khá nhiều.
Tuy nhiên, cho đến nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
về vấn đề này chưa thống nhất.
Tập 6 với tiêu đề Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay tập trung
luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phòng, chống “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay; khái quát những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” đồng thời nêu rõ những vấn đề đặt ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề
xuất các giải pháp đẩy mạnh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam trong bối cảnh
tình hình mới.
Nội dung Tập 6 gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay.
Chương 2: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt
Nam hiện nay.
Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

