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

PHẦN I: QUAN ĐIỂM VÀ SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG
CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

•

NGUYỄN XUÂN THẮNG

Một chỉ dẫn quý báu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
và chống chủ nghĩa cá nhân
•

3

VŨ VĂN HẬU

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Đạo đức
cách mạng” đối với cán bộ, đảng viên
9
•

BÙI VĂN NAM

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lý
14
tưởng và đạo đức người cán bộ công an cách mạng
•

NGUYỄN THẾ THẮNG

Từ tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đến
xây dựng đạo đức nhà giáo trường Đảng hiện nay
•

VĂN THỊ THANH MAI

Nâng cao đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ
nghĩa cá nhân theo lời dặn của Hồ Chí Minh
•

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

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

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.38340041

Ảnh bìa 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc năm 1951

57

TRẦN HỒNG LƯU

Chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung cốt lõi trong
tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh
•

52

TRẦN THỊ PHÚC AN

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá
nhân trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
•

45

NGUYỄN MẬU LINH

Bản chất và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
theo quan điểm Hồ Chí Minh
•

39

MẠCH QUANG THẮNG

Chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm “Đạo đức
cách mạng” cái nhìn đương đại
•

32

HOÀNG THÚC LÂN

Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh – yếu tố cơ bản
trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay
•

25

NGUYỄN HUY PHÒNG

Nhận diện “kẻ địch” ở trong lòng qua tác phẩm “Đạo
đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
•

19

65

LÊ HANH THÔNG

Bồi dưỡng lòng yêu nước, đạo đức cách mạng cho
thế hệ trẻ theo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

72

•

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Vận dụng quan điểm trách nhiệm nêu gương
trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
•

•

76

•

PHẠM HỒNG CHƯƠNG

Về khái niệm “đạo đức cách mạng” và việc nghiên
cứu, học tập đạo đức trong Đảng hiện nay
153
•

84

LÊ THỊ LÝ, ĐÀO THANH BÌNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
và sự vận dụng của Đảng ta trong công tác cán
bộ ở giai đoạn hiện nay

ĐINH NGUYỄN AN

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân
146
trong cán bộ, đảng viên hiện nay

TRẦN THỊ HƯƠNG

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ
nghĩa cá nhân vào xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên hiện nay
•

•

92

NGUYỄN VĨNH THANH

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng
Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại
Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai
101
đoạn hiện nay

NGUYỄN HỮU KHIỂN

Nhận diện, ngăn ngừa và đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân - lực cản trên con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội
159
•

HOÀNG CHÍ BẢO

Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng - vấn
đề cốt yếu trong xây dựng Đảng hiện nay
166
•

NGUYỄN HÒA BÌNH

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương với giáo dục đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên
179

PHẦN II: THỰC TIỄN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, ĐẤU

•

TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG

Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo
đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, lợi ích
183
nhóm trong cán bộ, đảng viên

VIÊN HIỆN NAY
•

DƯƠNG TRUNG Ý

Xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên, chống
112
chủ nghĩa cá nhân, bè phái, “lợi ích nhóm”
•

ĐOÀN MINH HUẤN

Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng
cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây
118
dựng Đảng về đạo đức
•

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực
dụng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 131
•

PHẠM NGỌC ANH

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ
nghĩa cá nhân” nhìn từ góc độ xây dựng văn
136
hóa Đảng
•

NGUYỄN CHÍ MỲ

Nhận diện suy thoái về đạo đức của cán bộ,
đảng viên - những yếu tố tác động và giải pháp
140
phòng ngừa

•

VŨ VĂN PHÚC

NGUYỄN PHI LONG

Chủ nghĩa cá nhân - mảnh đất màu mỡ cho
các thế lực thù địch thực hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”
187
•

NGÔ ĐÌNH XÂY

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong Đảng hiện nay - kết quả, hạn chế và những
vấn đề đặt ra
194
•

NGUYỄN THẾ TRUNG

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay
•

NGUYỄN HỒNG SƠN

Về đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng
•

205
212

BÙI VIỆT HƯƠNG

Chủ nghĩa cá nhân và vốn xã hội trong thế giới
hiện đại
218

