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

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

•

ĐOÀN MINH HUẤN, NGUYỄN CHÍ HIẾU

Tư tưởng của Ph. Ăngghen về vai trò của lý luận và
ý nghĩa trong công tác phát triển lý luận của Đảng
hiện nay
•

3

TRƯƠNG MINH DỤC

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận trong
điều kiện Đảng cầm quyền và ý nghĩa đối với công tác
xây dựng Đảng hiện nay
•

10

TẠ NGỌC TẤN

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong điều kiện hội nhập quốc tế
•

NGUYỄN DANH TIÊN, NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Vận dụng quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí
Thanh về công tác tư tưởng trong quân đội trong giai
đoạn hiện nay
BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Trương Ngọc Nam
PGS, TS Mai Đức Ngọc

•

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: Quang cảnh Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản
Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề: “Công tác tư
tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”

51

PHẠM VĂN LINH

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, tiếp thu các vấn đề lý
luận của Đảng trước yêu cầu mới
•

47

LÊ HỮU NGHĨA

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: thực
trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp
•

43

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Mấy ý kiến về công tác tư tưởng - lý luận trong tình
hình hiện nay
•

38

LƯƠNG NGỌC VĨNH

Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng
•

29

ĐÀO DUY QUÁT

Công tác tư tưởng: động lực thúc đẩy các phong trào
thi đua yêu nước
•

19

62

LÊ THỊ MINH HÀ

Vai trò của công tác tư tưởng trong quá trình đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tinh
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức

70

PHẦN II: THỰC TIỄN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

•

Đổi mới căn bản công tác nghiên cứu lý luận đáp
ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới
146

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
•

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận, phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư
•

•

75

83

95

LƯƠNG KHẮC HIẾU

TRẦN HOÀI TRUNG

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội
112
nhân dân Việt Nam
•

DƯƠNG TRUNG Ý

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp
công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán
120
bộ, đảng viên hiện nay
•

ĐẶNG HỮU TOÀN

Tư duy lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
128
về con đường phát triển đất nước
•

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên
155
giáo
•

NGUYỄN HUY ĐỘNG

•

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng công tác tư
tưởng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm
165
vụ trong tình hình mới

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp
công tác tư tưởng nhằm khắc phục suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán
105
bộ, đảng viên hiện nay
•

BÙI THẾ ĐỨC

Một số giải pháp tăng cường công tác tư tưởng,
160
lý luận của Đảng trong Quân đội hiện nay

VÕ VĂN THƯỞNG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý
luận, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những
biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”
•

•

VŨ VĂN PHÚC

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lý luận
trong điều kiện hiện nay

PHÙNG HỮU PHÚ

TRẦN SỸ PHÁN

Những yêu cầu đặt ra đối với quá trình tiếp
tục đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta trong
137
bối cảnh hiện nay

•

ĐINH NGỌC GIANG, NGUYỄN VĂN DUY

Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an
172
nhân dân
•

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
178
vấn đề đặt ra
•

TRẦN THANH GIANG

Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện
189
nay - vấn đề và giải pháp
•

NGUYỄN DUY HẠNH

Một số giải pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy
lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
193
sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay
•

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - thực tiễn
199
và kinh nghiệm
•

NGUYỄN VIẾT THÔNG

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư
208
tưởng chính trị trong Đảng

