HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

PHẦN I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
•

LẠI QUỐC KHÁNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ
•

3

LÊ ĐÌNH THẢO

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung và phương pháp đánh
giá cán bộ
•

TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của
người cán bộ
•

BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Trương Ngọc Nam
PGS, TS Phạm Huy Kỳ
PGS, TS Lương Khắc Hiếu

Ths Nguyễn Thanh Thảo
Ths Đỗ Thúy Hằng
Ths Vũ Thị Hồng Luyến
Ths Phạm Thị Thúy Hằng
Ths Nguyễn Thị Hải Yến

VĂN THỊ THANH MAI, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

quản lý

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
•

•

Ảnh bìa 1: Học viên lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp làm Lễ dâng hoa
trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

45

THÂN MINH QUẾ

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở hiện nay theo tư
tưởng Hồ Chí Minh
•

38

ĐINH NGUYỄN AN

51

HÀ THỊ MỸ HẠNH, YÊN NGỌC TRUNG

Thực hiện quan điểm “lời nói đi đôi với việc làm” của Hồ
Chí Minh trong rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay
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33

Học và làm theo Bác về phong cách người cán bộ lãnh đạo,
•

BAN BIÊN SOẠN

27

NGUYỄN QUỐC PHẨM, NGUYỄN THÀNH MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ
dân tộc thiểu số
•

20

NGUYỄN XUÂN TRUNG, HOÀNG LÂM

Nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
•

14

HÀ ĐỨC LONG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài - giá trị
lịch sử và hiện thực
•

10

55

LÂM QUỐC TUẤN

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến việc thí điểm thực hiện
chế độ tiến cử cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng

60

PHẦN II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
•

TRẦN QUANG NHIẾP, THẾ HẢI

Đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
•

87

97

TRẦN SỸ PHÁN

ĐỖ THỊ THẠCH, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công
tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần đại
hội XII của Đảng
113
•

VŨ VĂN PHÚC

VÕ THÀNH KHỐI

NGUYỄN VĂN HÀO

Nhận diện bệnh quan liêu trong công tác cán bộ
hiện nay và hướng khắc phục
170
PHẠM HUY THÀNH

Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
176
giai đoạn hiện nay
•

Mấy vấn đề về đạo đức của người cán bộ, đảng
viên trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
105
•

•

Khắc phục những yếu kém về công tác cán bộ trong
tình hình hiện nay
166

•

93

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để
160
xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

•

MAI ĐỨC NGỌC

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về
công tác cán bộ trong giai đoạn mới
•

83

VŨ PHÚ DŨNG

Một số nội dung cơ bản về cán bộ và công tác cán
bộ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
•

76

NGUYỄN THẾ TRUNG

Tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng
152
cán bộ trong tình hình hiện nay
•

TRẦN LƯU HẢI

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt
công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm
thành công Đại hội XII của Đảng
•

70

TRẦN MINH TUẤN

Công tác cán bộ trong tình hình mới: quan điểm
145
và thực tiễn triển khai
•

NGUYỄN THẾ TƯ

Để đánh giá đúng cán bộ hiện nay
•

66

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI

Đổi mới quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam
theo xu hướng “quản lý nguồn nhân lực”
•

•

TRẦN KHẮC VIỆT

Tạo bước đột phá lớn trong đổi mới công tác
cán bộ
•

PHẦN III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG

Luân chuyển cán bộ, công chức - một giải pháp
quan trọng để phát triển đội ngũ nhân sự hành
182
chính nhà nước
•

ĐINH NGỌC GIANG, VŨ KHÁNH HOÀN

Công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức,
188
viên chức hiện nay
•

VŨ ANH TUẤN

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán
195
bộ, đảng viên và những vấn đề đặt ra hiện nay

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một yêu
119
cầu bức thiết hiện nay

Đổi mới cách tuyển chọn để nâng cao chất lượng
202
đội ngũ lãnh đạo, quản lý

•

•

VŨ HỒNG SƠN

•

TRẦN ANH TUẤN

TRIỆU VĂN CƯỜNG

Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và năng lực cho
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam
hiện nay
131

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập
210
quốc tế

•

•

NGUYỄN MINH TUẤN

Ngăn chặn, đẩy lùi “lợi ích nhóm” trong công
138
tác cán bộ

VƯƠNG THANH HƯƠNG

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo
216
dục trong giai đoạn hiện nay

