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PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN
LỰC NHÀ NƯỚC
•

TRƯƠNG QUỐC CHÍNH

Tư tưởng của Lênin về nhà nước trong tác phẩm “Nhà
3
nước và cách mạng”
•

BÙI THỊ NGỌC LAN

Tư tưởng của V.I. Lênin về vai trò của nhà nước
9
trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
•

HỒ TRỌNG HOÀI, HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

V.I. Lênin bàn về những vấn đề có tính nguyên tắc
trong tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 15
•

VŨ THỊ LOAN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước
21
dân chủ và nhà nước pháp quyền
•
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Ths Phạm Thị Thúy Hằng
Ths Nguyễn Thị Hải Yến
Ths Nguyễn Thị Kim Oanh
CN Nguyễn Thị Lay Dơn
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Ảnh bìa 1: Các đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Hiến pháp nước Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), ngày 28-11-2013

VŨ HOÀNG CÔNG

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước
27
vào sửa đổi Hiến pháp
•

NGUYỄN HỮU ĐỔNG

•

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Hồ Chí Minh và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước 36
Chăm lo xây dựng nhà nước thật sự của nhân
42
dân, do nhân dân, vì nhân dân
•

TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ

Góp ý kiến sửa đổi quy định về nhà nước
•

PHẠM VĂN CHÚC

Về mô hình tổ chức nhà nước và quốc hội
•

49
52

NGUYỄN THÚY HOA

Đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992
58
•

LƯƠNG THANH CƯỜNG

Luận bàn về kiểm soát quyền lực nhà nước
•

VŨ ANH TUẤN

•

TRẦN ANH TUẤN

62

Hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực nhà nước 69
Quyền hành pháp và vai trò của chính phủ trong
75
việc thực hiện quyền lực nhà nước

•

HOÀNG THỊ KIM QUẾ

Trách nhiệm nhà nước đối với quyền con
người, quyền công dân: nội dung cơ bản và
cách thức quy định trong Hiến pháp
86
•

HOÀNG VĂN KHẢI

Nhà nước với việc định hướng xã hội chủ
nghĩa sự phát triển nền kinh tế thị trường
ở Việt Nam hiện nay
94
•

NGUYỄN VŨ TIẾN

Mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong
quản lý xã hội
101

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển xã
hội và quản lý phát triển xã hội trong quá
trình đổi mới ở nước ta
147
•

NGUYỄN TẤT ĐẠT

Vai trò của nhà nước đối với việc thống nhất phật
155
giáo ở Việt Nam năm 1981
•

NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH

Vai trò quản lý của nhà nước trên lĩnh vực
161
kinh tế đối ngoại thời kỳ đổi mới
PHẦN III: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

PHẦN II: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ

TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

•

•

Hiệu quả xã hội của quản lý nhà nước

TRẦN THỊ MINH CHÂU

Vai trò của nhà nước với tư cách cổ đông
trong các công ty cổ phần có vốn nhà nước
107
chi phối
•

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

Vai trò phát triển kinh tế - xã hội của nhà
nước trong Hiến pháp hiện hành và hướng
sửa đổi
112
•

LÊ THANH SINH

Suy nghĩ về vai trò của nhà nước - phương
pháp luận để xây dựng nhà nước trong nền
kinh tế thị trường hiện đại
123
•

NGUYỄN THỊ KHƯƠNG

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò
của nhà nước trong việc kết hợp giữa tăng trưởng
kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta
129
hiện nay
•

NGUYỄN NGỌC LONG

Giải pháp nâng cao vai trò của nhà nước
trong phát triển y tế ở Việt Nam hiện nay 135
•

NGUYỄN THỊ KIM CHI

Nâng cao vai trò của nhà nước đối với việc
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp ở Việt Nam hiện nay
141
•

VŨ THỊ THU QUYÊN

•

LƯU KIẾM THANH

167

NGUYỄN THỊ THƠM

Một số nguyên nhân làm giảm hiệu lực quản lý
175
nhà nước về môi trường
•

NGUYỄN CHU HỒI

Quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Việt
182
Nam: vấn đề và cách tiếp cận
•

VĂN TẤT THU

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà
191
nước về hội
•

NGUYỄN VĂN PHÚC

Quản lý nhà nước đối với phương diện văn hóa
của phát triển
198
•

NGUYỄN ĐĂNG THÔNG

Nâng cao năng lực, hiệu quả của nhà nước
trong việc bảo đảm sự phát triển của đất nước
205
giai đoạn hiện nay
•

NGUYỄN VĂN TRUNG

•

MAI HẢI OANH

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên 210
Quản lý nhà nước đối với việc xây dựng
thị trường các sản phẩm văn hóa ở nước
215
ta hiện nay
•

PHÍ ĐỨC TUẤN

Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối
cảnh hội nhập quốc tế: thách thức và giải pháp 224

