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

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ

•

TRẦN NGUYỄN TUYÊN

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối
quan hệ giữa chính trị và kinh tế - ý nghĩa đối với
sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
•

3

LÊ THỊ THANH HÀ

Quan điểm của C.Mác về mối quan hệ giữa kinh tế
và chính trị
•

14

ĐỖ THẾ TÙNG

Từ quan điểm của Ph. Ăngghen, suy nghĩ về tác động
của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở
Việt Nam
•

BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Trương Ngọc Nam
PGS, TS Mai Đức Ngọc
PGS, TS Lương Khắc Hiếu

22

LÊ THỊ MINH HÀ

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
•

28

NGUYỄN THẾ PHÚC

Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin và
sự vận dụng vào công cuộc đổi mới kinh tế của

BAN BIÊN SOẠN

Đảng ta
•

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

35

NGUYỄN ĐÌNH BẮC

Quá trình nhận thức của Đảng về quan hệ giữa đổi
mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam
•

41

TRẦN THÀNH

Quan hệ đổi mới kinh tế và chính trị theo tinh thần
của Đại hội XII
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.38340041

Ảnh bìa 1: Quang cảnh “Hội nghị trực tuyến toàn quốc
đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”

•

46

DƯƠNG XUÂN NGỌC

Vấn đề đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế
theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

53

•

•

TRẦN SỸ PHÁN

Điều kiện và quan điểm giải quyết các mối quan

Nhận thức về các mối quan hệ lớn trong Văn
kiện Đại hội XII của Đảng
•

TRẦN VĂN PHÒNG

62

hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
•

LÊ MINH QUÂN

ĐỖ HOÀI NAM

Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau 30 năm

XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan

đổi mới kinh tế ở Việt Nam

hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

•

ở Việt Nam
•

68

thiện hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
•

•

84

Đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế và vận dụng

•

91

NGUYỄN VĂN THẠO

chế kinh tế ở nước ta hiện nay
•

96

LÊ HỒ SƠN

và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay
•

Một số vấn đề đặt ra về đổi mới kinh tế

ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

trong bối cảnh hội nhập

•

•

HOÀNG CHÍ BẢO

Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong

198

ĐỖ VĂN QUÂN

Lý thuyết hệ thống xã hội và một vài gợi ý trong
104

CHU VĂN CẤP

đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam
•

Đổi mới đồng bộ, phù hợp thể chế chính trị và
thể chế kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới

186

NGUYỄN MINH PHONG, NGUYỄN MINH TÂM

PHẦN II: THỰC TIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ

•

176

Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế

Một số vấn đề đặt ra trong xử lý mối quan hệ

phát triển hiện nay

171

Một số vấn đề cần cấp thiết đổi mới trong thể

VŨ HOÀNG CÔNG

giữa đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế

159

LÊ QUỐC LÝ

vào thực tiễn Việt Nam

TRẦN ĐÌNH HUỲNH

Đổi mới kinh tế song hành đổi mới chính trị
•

76

NGUYỄN HỮU ĐỔNG

Thể chế chính trị và hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị Việt Nam - 70 năm xây dựng

•

Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn

133

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG

và đổi mới

PHẠM TẤT THẮNG

126

204

PHẠM VIỆT DŨNG

Đổi mới sự lãnh đạo kinh tế của Đảng đáp
117

ứng yêu cầu mới

212

