PHẦN I – LÝ LUẬN
CHUNG VỀ BẢO VỆ NỀN
TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA
ĐẢNG, ĐẤU TRANH
PHẢN
BÁC
NHỮNG
QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH
• PHẠM VĂN GIANG
Quan điểm chỉ đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam về
đấu tranh, ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch
BAN CHỈ ĐẠO
PGS,TS Phạm Minh Sơn
PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang
BAN BIÊN TẬP
TS Nguyễn Thanh Thảo
ThS Lê Thị Phương Hảo
ThS Vũ Thị Hồng Luyến
ThS Phạm Thị Thúy Hằng
ThS Trương Thị Mỹ Linh
Trần Thị Việt Nhung
Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 024 38340041

Ảnh bìa 1: Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng
chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải thưởng cho
các cá nhân có bài viết đạt giải A
(Nguồn: hcma.vn)
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• TRẦN VĂN PHÒNG
Chủ
thể , nọ i dung,
phương thức tham gia
bả o vệ nề n tả ng tư tưởng
củ a Đả ng, đá u tranh phả n
bá c cá c quan điể m sai trá i,
thù địch hiệ n nay
15
• LÊ THỊ CHIÊN
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái,
thù địch thêo tinh thần
đại hội XIII của Đảng
27

• NGUYỄN XUÂN THẮNG
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
37
• NGUYỄN VĨNH THANH
Giá trị, sức sống của chủ
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh trong thời đại
ngày nay và một số yêu cầu
đặt ra đối với công tác bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng
thời kỳ mới
49
• PHAN TRỌNG HÀO
Nhận dạng các quan điểm
sai trái, thù địch chống phá
nền tảng tư tưởng, quan
điểm đường lối của Đảng,
nhà nước ta hiện nay
63
• LÊ THÁI SƠN
Âm mưu, nội dung, phương
thức, thủ đoạn của các thế
lực thù địch can thiệp vào
quá trình xử lý đối tượng
xâm phạm an ninh quốc gia
75
• ĐINH NGỌC GIANG
Những yếu tố tác động đến
công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới
85

• NGUYỄN DUY BẮC
Về một số nội dung, phương
thức, hình thức bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh ngăn chặn các quan
điểm sai trái, thù địch

98

• PHAN THĂNG AN
Nắm vững và giải quyết vấn
đề chính trị hiện nay với công
tác đấu tranh chống “tác động
chuyển hóa” của các thế lực
thù địch
108
PHẦN II – BẢO VỆ NỀN
TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA
ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN
BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM
SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

• TẠ VIỆT HÙNG, HÀ SƠN THÁI
Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chù
nghĩa trên không gian mạng
hiện nay
120
• TRẦN MINH VĂN
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng trước những xu
hướng tư tưởng tiêu cực
trong môi trường trực tuyến
ở Việt Nam hiện nay
139

• TRẦN TUẤN DUY, PHAN TRẦN MAIPHƯƠNG

• PHẠM THÀNH TRUNG

Giải pháp tăng cường bảo vệ
không gian mạng thêo quan điểm
của Đảng và pháp luật của nhà
nước
152

Định hướng tư tưởng bộ
đội trong đấu tranh
phòng, chống quan điểm
sai trái, thù địch trên
không gian mạng
220

• ĐẶNG VĂN LUẬN
Phê phán một số luận điệu phủ
nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trên mạng xã hội
162
• LƯU THÚY HỒNG
Âm mưu, thủ đoạn chống phá
trong lĩnh vực tư tưởng của thế
lực thù địch nhằm vào tầng lớp
thanh niên Việt Nam trên không
gian mạng hiện nay - Một số
biến thể và giải pháp
173
• NGUYỄN THÁI BÌNH, TRỊNH.T. THU HIỀN
Nhận diện và phòng, chống
“Thông tin xấu, độc” trên mạng
intêrnêt hiện nay
188
• TRẦN DOÃN TIẾN
Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch”
trước thông tin xấu độc
198
• LÊ VĂN PHỤC
Phát huy vai trò đội ngũ giảng
viên lý luận chính trị trong đấu
tranh phòng, chống luận điệu sai
trái, thù địch trên không gian
mạng hiện nay
207

• PHẠM VIỆT TRUNG
Xây dựng lực lượng tác
chiến không gian mạng,
đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc
226
• NGUYỄN HỒNG ĐIỆP
Xây dựng nhãn quan
chính trị của học sinh,
sinh viên trước tác động
tiêu cực của mạng xã hội 233
• ĐỖ THỊ THU HẰNG
Vấn đề đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ
nòng cốt bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu
tranh ngăn chặn các quan
điểm sai trái, thù địch
trên mạng xã hội Việt
Nam hiện nay
244

