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

PHẦN I: BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VŨ VĂN HIỀN

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
•

LÊ HỮU NGHĨA

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới
•

3
9

NGUYỄN QUANG THUẤN

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong
bối cảnh mới
•

NGUYỄN HÙNG HẬU

Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với Chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
•

BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Lưu Văn An
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
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ĐT: 04.38340041

Ảnh bìa 1: Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái,
thù địch trên mạng xã hội”

49

NGUYỄN TRI THỨC, HÀ SƠN THÁI

Gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng – một thủ
đoạn nguy hiểm
•

43

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về lý luận
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam hiện nay
•

39

TRẦN VIẾT LƯU

Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống
“diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”,
tự “chuyển hóa” nội bộ
•

33

LƯU NGỌC KHẢI

Không phải: “Ở Việt Nam, chế độ một Đảng cầm
quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng”
•

29

BÙI QUẢNG BẠ

Từ “xã hội dân sự” thúc đẩy đa nguyên, đa đảng - âm
mưu thâm độc của các thế lực thù địch
•

22

NGUYỄN ĐÌNH MINH, LÊ XUÂN THỦY

Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới
ở Việt Nam hiện nay
•

16

58

NGUYỄN THÁI BÌNH, TRỊNH THỊ THU HIỀN

Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp
méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

64

•

NHỊ LÊ

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài
và không khoan nhượng hiện nay
•

83

LƯƠNG NGỌC VĨNH

Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng
trong điều kiện hiện nay
•

72

HÀ SƠN THÁI

Đấu tranh với chủ nghĩa xét lại hiện nay
•

•

88

Phòng, chống khuynh hướng “phi chính trị
hóa” lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay

Quan điểm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
150
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”
•

BÙI ĐÌNH BÔN

Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù
156
địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa
•

HÀ TRỌNG THÀ

NGUYỄN HỒNG QUÂN

NGUYỄN CHÍ THẢO

PHẦN II: THỰC TIỄN ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI

Phê phán luận điệu cho rằng “Việt Nam kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là
sai lầm”
162

TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

•

•

94

TRẦN VĂN PHÒNG

Nhận diện các loại quan điểm sai trái, thù địch
103
hiện nay
•

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG, NGUYỄN TRỌNG TRIỀN

Chủ động đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái,
111
xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
•

LÊ QUÝ TRỊNH

Phê phán luận điệu đòi tách rời Chủ nghĩa MácLênin với tư tưởng Hồ Chí Minh
115
•

NGUYỄN VĂN THẾ

Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác
có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch
119
•

BÙI ĐÌNH PHONG

Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức
125
trong Đảng
•

ĐINH XUÂN DŨNG

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch với văn hóa, văn nghệ chỉ
là sự cường điệu, “báo động giả” hay thực sự
đáng báo động?
130
•

LÝ VIỆT QUANG

“Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là khai hóa
138
văn minh” - một luận điệu xuyên tạc
•

LÊ ĐẠI NGHĨA

Vai trò quan trọng của quân đội trong đấu
tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách
143
mạng nước ta

NGUYỄN XUÂN MƯỜI, TRẦN XUÂN DUNG

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động
lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chống phá
Đảng, Nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính
trị ở Việt Nam
167
•

LÊ QUỐC BANG

Phòng, chống luận điểm “phi chính trị hóa” lực
177
lượng vũ trang của các thế lực thù địch
•

HÀ ĐỨC LONG

Nhận diện và đấu tranh phòng, chống các thế lực
phản động, thù địch lợi dụng lòng yêu nước của nhân
dân chống phá Cách mạng Việt Nam hiện nay
184
•

NGUYỄN DUY HẠNH, LÒ THỊ PHƯƠNG NHUNG

Vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán
bộ, đảng viên
191
•

CAO ĐỨC THÁI

Phòng, chống thông tin xấu, độc và quyền tự do
199
ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin
•

NGUYỄN LÂM THẢO LINH

Về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự
207
chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay
•

LÊ VĂN HẢI

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong quân đội hiện nay
218

