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LỜI GIỚI THIỆU
Bạn đọc thân mến!
Điểm báo thông tin tư liệu số 3/2015 xin giới thiệu đến bạn đọc những bài
viết của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu
thực tiễn phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy của bạn đọc.
Do số lượng các tạp chí và bài viết rất phong phú cho nên các bài viết sẽ
được sắp xếp thành các chủ đề và mỗi bài viết chúng tôi giới thiệu đều tóm tắt thành
các ý chính để bạn đọc tiện theo dõi, tra cứu.
Ngoài các bài viết mà chúng tôi cho là quan trọng được giới thiệu trong tài
liệu này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác được đăng tải trên các
tạp chí: Cộng sản, Xây Dựng Đảng, Lịch Sử Đảng, Nghiên cứu Kinh Tế, Lý Luận
Chính Trị, Nhà Nước Pháp Luật… Ngoài ra, trong tài liệu này, chúng tôi còn giới
thiệu đến bạn đọc một số văn bản mới, sách mới để phục vụ công tác nghiên cứu,
học tập và giảng dạy của bạn đọc.
Mặc dù rất cố gắng, nhưng nội dung giới thiệu thư mục: Thông tin – Tư liệu
sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của bạn đọc, nhất là khâu tuyển chọn bài và cách tóm tắt nội dung để thư mục
sau hoàn thiện hơn
Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về Phòng Nghiên cứu – Khoa học – Thông tin –
Tư Liệu
Xin trân trọng cảm ơn!
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I. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
1. Nguyễn Phú Lợi: Nhận diện hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam trong
bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
Sự xuất hiện hiện tượng tôn giáo mới là một trong những biến đổi lớn nhất
của đời sống tôn giáo ở nước ta và làm thay đổi diện mạo tôn giáo Việt Nam hiện
nay. Đó là một tất yếu khách quan của thời kỳ tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những ảnh
hưởng tiêu cực, hiện tượng tôn giáo mới cũng có những mặt tích cực nhất định,
phần nào đáp ứng được nhu cầu tâm linh, tinh thần của một bộ phận quần chúng
nhân dân. Dưới góc độ tôn giáo học, bài viết này đi sâu phân tích hiện tượng tôn
giáo mới xuất hiện ở nước ta từ thập niên 1980 đến nay, góp phần làm sáng tỏ một
số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.
Tạp Chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số
6/2015
2. Nguyễn Ngọc Phương: Bản chất tôn giáo của các nhóm thờ cúng Hồ
Chí Minh hiện nay
Trong số các nhóm tôn giáo mới xuất hiện nhanh chóng và phổ biến trên
khắp Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc từ giữa thập niên 1980 của thế kỷ X
trở lại đây, đáng chú ý là các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh, còn được biết đến tên
gọi “Tâm linh Hồ Chí Minh”, “Ngọc phật Hồ Chí Minh” hay “đạo Bác Hồ”. Trên
cơ sở giới thiệu khái quát các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh trong trào lưu tôn giáo
mới ở Việt Nam hiện nay, bài viết tập trung làm rõ hơn bản chất tôn giáo của các
nhóm này, thể hiện rõ nét qua bốn giai đoạn phát triển cơ bản: giai đoạn tái sáng
tạo, giai đoạn biến đổi, giai đoạn hợp thức hoá và giai đoạn tự thích ứng.
Tạp Chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị số 6 (7)/2015
3. Lê Hồng: Đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ
nghĩa Mác – Lênin hiện nay
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và nhiều
văn kiện các đại hội Đảng đã khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Sự
khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 85 năm dưới sự
lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên mạng internet và một số ấn
phẩm in, đã xuất hiện và phát tán những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa
Mác – Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở nước ta. Bài viết tập trung làm rõ và phân tích những quan điểm sai
trái đó, khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, phù hợp; Sau 30 năm đổi mới,
đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tuy nhiên bên
cạnh đó cũng còn một số những khó khăn, thách thức cần phải khắc phục, phấn đấu
nỗ lực vượt qua, phát triển đất nước nhanh và bền vững theo con đường xã hội chủ
nghĩa.
Tạp chí Cộng Sản số 7(873)/2015
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XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT SAU
STT

TÊN TÁC GIẢ

1.

Lâm Quốc Tuấn

2.

Đỗ Quang Hưng

3.

Hoàng Minh Đô

4.

Ngô Hữu Thảo

5.

Hoàng Văn Chung

6.

Trương Lệ Ninh

7.

Lê Văn Toan

TÊN BÀI VIẾT

TẠP CHÍ
ĐĂNG
Tạp chí Lịch Sử
Đảng số 7/2015

Một số luận điểm cơ bản của
V.I.Lenin xây dựng nền văn hoá
mới
Các hiện tượng tôn giáo mới và Tạp Chí Thông
đời sống chính trị xã hội ở Việt tin khoa học Lý
Nam hiện nay
luận chính trị số 6
(7)/2015
Bàn thêm về khái niệm “hiện Tạp Chí Thông
tượng tôn giáo mới”
tin khoa học Lý
luận chính trị số 6
(7)/2015
Đạo lạ ở Việt Nam và vấn đề
Tạp Chí Thông
hiện nay
tin khoa học Lý
luận chính trị số 6
(7)/2015
Các hiện tượng tôn giáo mới ở Tạp Chí Thông
Đông Á và Đông Nam Á
tin khoa học Lý
luận chính trị số 6
(7)/2015
Hiện tượng tôn giáo mới: Một vấn Tạp Chí Thông
đề toàn cầu tác động đến việc xây tin khoa học Lý
dựng xã hội hài hoà
luận chính trị số 6
(7)/2015
Những đặc trưng của văn hoá Việt Tạp chí Lý luận
Nam
Chính trị số
7/2015

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, LỊCH SỬ ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Hoàng Chí Bảo: Những giá trị bền vững trong di sản tư tưởng Hồ Chí
Minh
Ở nước ta, Di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, là động lực đối với
công cuộc đổi mới và phát triển. Di sản Hồ Chí Minh cũng góp phần làm phong phú
thêm tinh hoa văn hoá nhân loại đương đại. Cùng với việc nghiên cứu, phân tích về
giá trị và giáo dục giá trị với tư cách là những yếu tố thuộc văn hoá tinh thần, bài
viết khẳng định trong các giá trị tinh thần, tư tưởng và lý luận đóng vai trò cốt lõi,
chủ đạo. Không chỉ phải quan tâm tới giáo dục nhận thức, tri thức mà trong giáo
dục giá trị tinh thần, phải chú trọng bồi dưỡng cảm xúc và tình cảm về giá trị. Bài
viết cũng hệ thống hoá các giá trị bền vững trong di sản Hồ Chí Minh theo logic để
người đọc tiện theo dõi.
Tạp Chí Lý luận Chính trị và Truyền thông số 7/2015
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2. Phạm Văn Định: Tiếp tục mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ
Công tác cán bộ là công tác của Đảng. Dân chủ trong công tác cán bộ đã
được Nghị Quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh
CNH – HĐH đất nước quán triệt sâu sắc. Trong những năm qua, nội dung dân chủ
đã được thể chế hoá trong các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, đã
đạt được những thành tích nhất định. Tuy nhiên, việc mở rộng dân chủ vẫn cấp
thiết, đòi hỏi các quy định, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ cần tiếp tục
hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Dựa trên hai văn bản trong công tác cán bộ:
quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng
cử, tác giả cũng tham gia đóng góp ý kiến của mình nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn
nữa về công tác cán bộ hiện nay.
Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2015
3. Nguyễn Thanh Tuấn – Phạm Ngọc Hà: Kiện toàn, chuẩn hoá các chức
danh cán bộ chủ chốt cấp xã đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới
Trên cơ sở phân tích thực trạng, vai trò và những vấn đề cần đặt ra đối với
đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã hiện nay, tác giả đã xây dựng một số phương hướng
nhằm đổi mới, hoàn thiện các chức danh cán bộ chủ chốt ở xã, tập trung chủ yếu ở
vấn đề đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và tổ
chức chính trị - xã hội ở xã để thúc đẩy đổi mới, hoàn thiện các chức danh chủ chốt
ở xã.
Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2015
4. Trương Thị Kiên: Một số giải pháp xây dựng và bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Dựa trên kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc học viện Báo chí và
Tuyên truyền về vấn đề năng lực xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
trên chín lĩnh vực, thuộc đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng trong thời kỳ mới”, bài viết đã nêu lên một số giải pháp xây dựng và bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, trong đó chú trọng đến giải
pháp đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2015
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT SAU
STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI VIẾT

1.

Trần Đình Huỳnh – Đảng có vững cách mạng mới thành
Hà Ngọc Hoàn
công

2.

Hồng Chương

Cơ cấu và tiêu chuẩn trong lựa chọn
nhân sự cấp uỷ

3.

Văn Thị Thanh Mai

Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo sâu
sát thực tiễn, thống nhất giữa nói và
làm
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TẠP CHÍ
ĐĂNG
Tạp chí Xây
dựng Đảng số
8/2015
Tạp chí Xây
dựng Đảng số
8/2015
Tạp chí Xây
dựng Đảng số
7/2015

4.

Nguyễn Minh Tuấn

5.

Nguyễn Phú Trọng

6.

Phan Diễn

7.

Phạm Ngọc Anh

8.

Trần Văn Phòng
Lê Thị Hạnh

9.

Nguyễn Tuấn Anh

Đổi mới nội dung, phương thức đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học tập, noi gương đồng chí Nguyễn
Văn Linh, tiếp tục đẩy mạnh toàn
diện và đồng bộ công cuộc đổi mới
đất nước, xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh, xây dựng đất nước giàu
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,
vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội
Những đóng góp to lớn của đồng chí
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối
với sự nghiệp đổi mới đất nước
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công
tác xây dựng Đảng trong sạch vững
mạnh
Thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Vốn xã hội và việc đề bạt, bổ nhiệm
cán bộ trẻ

10. Đoàn Minh Huấn

Phòng ngừa, khắc phục những căn
bệnh trong tư duy lãnh đạo, quản lý

11. Nguyễn Trọng Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự
nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản
Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con
người

12. Chu Thị Thuý Hằng
13. Nguyễn
Huyền

Thị

Thu Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về
chống chủ nghĩa cá nhân và sự vận
dụng của Đảng trong giai đoạn hiện
nay
14. Lê Văn Hân
Chính sách đối với thương binh, liệt
sĩ và người có công với cách mạng
của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
15. Nguyễn Văn Sáu
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý
kinh doanh và cán bộ quản lý nhà
nước về kinh tế hiện nay
16. Mai Thế Dương
Chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm,
góp phần phục vụ đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2015- 2020
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Tạp chí Xây
dựng Đảng số
7/2015
Tạp chí Cộng
Sản số
7(873)/2015

Tạp chí Cộng
Sản số
7(873)/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Cộng
Sản số
7(873)/2015
Tạp chí Lý luận
Chính trị số
7/2015
Tạp chí Lý luận
Chính trị số
7/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Lịch
Sử Đảng số
7/2015
Tạp chí Cộng
Sản số
7(873)/2015

17.

Hồng Văn:

Lựa chọn người đứng đầu cấp uỷ

Tạp chí Xây
dựng Đảng số
7/2015

III. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Nguyễn Văn Quân: Nhà nước pháp quyền – nhận thức của cộng đồng
quốc tế
Nhà nước pháp quyền được quan niệm như một phương thức tổ chức quyền
lực nhà nước với các thuộc tính về hình thức cũng như nội dung. Ban đầu được phổ
biến và áp dụng tại một số quốc gia phương Tây, nhà nước pháp quyền dần trở
thành một yêu cầu mang tính giá trị đặt ra cho mọi Nhà nước. Bên cạnh quá trình
tiếp nhận, phổ biến ở cấp độ quốc gia, nước pháp quyền dần trở thành một chuẩn
mực trong quan hệ quốc tế, bên cạnh chuẩn mực về dân chủ và tôn trọng, bảo vệ
quyền con người.
Tạp chí Nhà nước pháp luật số 7(327)/2015
2. Hoàng Thế Liên: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở Việt
Nam hiện nay
Chính phủ là một thiết chế có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu
tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành
thường xuyên các công việc chung của một quốc gia, là một trong những nhân tố
trọng yếu quyết định sự thành bại về kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở trình
bày và phân tích những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ giai đoạn
1986 – 2013, tác giả đề xuất một số định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật
về vấn đề này trong thời gian tới.
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (327)/2015
3 Vũ Thị Ngân: Luật lý lịch tư pháp – một số bất cập khi áp dụng trong
thực tế
Luật lý lịch tư pháp đã được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 17/9/2009 và
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân
sự của công dân, cũng như trong quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình
sự. Sau hơn 5 năm triển khai và thi hành, nhìn chung Luật lý lịch tư pháp đã đi vào
nề nếp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện cũng còn phát sinh một số khó khăn hạn chế nhất định. Bài viết trình bày và
phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật lý lịch tư pháp
2009 như quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp; yêu cầu cấp Phiếu lý lịch
tư pháp số 2 đối với cá nhân; thời hạn sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp, cập
nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại sở tư pháp, qua đó tác
giả cũng đề xuất một số giải pháp khắc phục chủ yếu.
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (327)/2015
4. Bùi Sỹ Lợi: Tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế
- thách thức trong triển khai và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Hiện nay,
các chính sách này đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tạo dựng một mạng
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lưới an sinh xã hội thiết yếu, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người
bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đồng thời
bảo đảm cho người lao động có thể giải quyết, khắc phục những rủi ro trong cuộc
sống khi về già.
Trên cơ sở phân tích tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y
tế, bài viết cũng đề cập đến những thách thức trong quá trình triển khai hai luật này,
đồng thời nêu lên một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho
người dân.
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (327)/2015
5. Phạm Thị Thì: Hoàn thiện các quy định về thủ tục giải quyết phá sản
trong luật phá sản năm 2014
Ngày 19/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật phá sản
(sửa đổi). Luật phá sản 2014 được ban hành nhằm khắc phục các bất cập đã nảy
sinh trong quá trình thực hiện Luật Phá sản 2004 và tạo lập cơ chế mới xử lý phá
sản doanh nghiệp hiệu quả hơn, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các
bên liên quan. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, Luật Phá sản năm 2014 đã bộc
lộ một số hạn chế, bất cập, gây khó khăn trong quá trình áp dụng như quy định về
quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản
và vấn đề trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Bài viết phân tích và đưa ra một
số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định này.
Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 9/2015
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT SAU
STT
TÊN TÁC GIẢ
TÊN BÀI VIẾT
TẠP CHÍ ĐĂNG
1
Nguyễn Như Phát
Góp ý dự thảo luật Trưng cầu ý Tạp chí Nhà nước pháp
dân
luật số 7(327)/2015
2
Vũ Thị Hồng Yến
Các biện pháp bảo đảm thực hiện Tạp chí Nhà nước pháp
nghĩa vụ theo Dự thảo Bộ luật
luật số 7(327)/2015
dân sự (sửa đổi)
3
Hồ Thuý Ngọc
Quy định cấm các điều khoản hạn Tạp chí Nhà nước pháp
chế quyền trong pháp luật về hợp
luật số 7(327)/2015
đồng chuyển quyền sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp ở Việt
Nam – những bất cập
4
Nguyễn Hương Ly Bàn về quy định lập kế hoạch đầu Tạp chí Nhà nước pháp
tư công trung hạn tại Luật đầu tư
luật số 7(327)/2015
công 2014
5
Đào Xuân Hội
Về chế định hoà giải viên lao Tạp chí Nhà nước pháp
động
luật số 7(327)/2015
6
Lê Mai Thanh
Một số khía cạnh pháp lý đặt ra Tạp chí Nhà nước pháp
trong đàm phán hiệp định đối tác
luật số 7(327)/2015
xuyên Thái Bình Dương
7
Bùi Thị Thu
Xác định luật áp dụng đối với hợp Tạp chí Nhà nước pháp
đồng có yếu tố nước ngoài trong
luật số 7(327)/2015
trường hợp các bên không thoả
thuận chọn luật
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Một số nhận thức nhằm nâng cao Tạp chí Lý luận Chính
đạo đức tư pháp
trị số 7/2015
9
Lê Quang Thành
Hoàn thiện pháp luật trong phòng Tạp chí Nhà nước pháp
ngừa, đấu tranh với Tội lừa đảo
luật số 7(327)/2015
chiếm đoạt tài sản do người nước
ngoài thực hiện ở Việt Nam
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VỀ KINH TẾ, VĂN HOÁ, ĐỐI NGOẠI
1. Ngô Văn Vũ: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Kết quả, thách thức
và giải pháp
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng
công ty nhà nước đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả. Tuy vậy, đến nay chủ
trương tái cơ cấu mới được thể hiện ở nghị quyết của Đảng, các văn bản dưới luật
của Chính phủ, tính pháp lý chưa cao.
Từ những kết quả đạt được cũng như những thách thức đặt ra cho việc tái cơ
cấu nền kinh tế, tác giả cũng đưa ra một số những giải pháp cơ bản để thực hiện có
kết quả các nội dung mà đề án Tái cơ cấu đặt ra.
Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2015
2. Mai Việt Dũng: Vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện
nay
Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia. Trong
những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế nhất định. Tuy
nhiên, xét dưới góc độ phát triển kinh tế bền vững thì còn bộc lộ những hạn chế,
yếu kém. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển bền vững về kinh tế ở Việt Nam
hiện nay trên các mặt: tốc độ tăng trưởng; cơ cấu thành phần kinh tế; chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, bài viết đã nêu lên một số giải pháp cơ bản nhằm giúp cho nền kinh
tế Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.
Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2015
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Phạm Hồng Phong

3. Bùi Bạch Đằng: Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế
Bản sắc văn hoá là những nét văn hoá riêng của mỗi dân tộc, được truyền từ
đời này sang đời khác, là các giá trị tiêu biểu, bền vững, phản ánh sức sống của mỗi
dân tộc. Trong quá trình Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện
nay, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là việc làm cần thiết và có ý
nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết đã làm rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, qua đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản, trong
đó chú trọng đến vấn đề xây dựng nhân tố con người Việt Nam và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp phát huy bản sắc văn
hoá dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế
Tạp chí Lịch Sử Đảng số 7/2015
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4. Phạm Ngọc Anh: Ngoại giao văn hoá trong bối cảnh hội nhập
Trong lịch sử ngoại giao thế giới, ngoại giao văn hoá xuất hiện từ rất sớm với
các hình thức biểu hiện khác nhau ở từng quốc gia và giữa văn hoá, ngoại giao có
mối liên hệ mật thiết với nhau. Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá hiện nay thì văn hoá
càng trở nên quan trọng. Văn hoá có khả năng thâm nhập mạnh mẽ, có thể đạt được
mục tiêu mà các biện pháp chính trị và quân sự chưa chắc có thể đạt được. Với mục
tiêu góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao
vị thế quốc gia trên trường quốc tế, trong những năm qua, ngoại giao văn hoá Việt
Nam đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp vào thành công chung của
quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số những
hạn chế, yếu kém, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của quốc gia có bề dày
lịch sử và văn hoá; do đó, cần hoàn thiện hệ thống chính sách ngoại giao văn hoá,
tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngoại giao trong thập kỷ tới, góp phần xây dựng
lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và quốc tế.
Tạp chí Lý luận Chính trị số 7/2015
5. Trần Nam Chuân: Mở rộng đối ngoại quốc phòng, an ninh và hợp tác
với các đối tác chiến lược: Thành tựu, vấn đề đặt ra và giải pháp
Đối ngoại quốc phòng an ninh là một bộ phận quan trọng của nền ngoại giao
Nhà nước, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực Quốc
phòng an ninh và những nội dung liên quan, nhằm xây dựng lòng tin, thiết lập và
phát triển quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn
nhau, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang,
tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
Trên cơ sở phân tích những thành tựu nổi bật của đối ngoại Quốc phòng an
ninh thời gian qua của nước ta với các đối tác chiến lược, tác giả cũng đặt ra một số
vấn đề cho đối ngoại Quốc phòng an ninh, mở rộng hợp tác thời kỳ hội nhập và đưa
ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại
Quốc phòng an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, đáp ứng
yêu cầu nhiện vụ tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ
trang vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong thời
kỳ mới.
Tạp chí thông tin đối ngoại số 7/2015
XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT SAU
STT TÊN TÁC GIẢ
1 Đặng Hoàng Hải

2

Ngô Văn Cương

3

Đỗ Trung Hiếu

TÊN BÀI VIẾT
TẠP CHÍ ĐĂNG
Hiệp định Thương mại tự do Tạp chí Thông tin đối
giữa Việt Nam và liên minh kinh
ngoại số 7/2015
tế Á – Âu: cơ hội cho các doanh
nghiệp Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Tạp chí Lý luận Chính
Việt Nam hiện nay
trị số 7/2015
Thực trạng công nghiệp phụ trợ Tạp chí Lý luận Chính
ở Việt Nam hiện nay
trị số 7/2015
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V. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI
A. Văn bản mới của tỉnh Lâm Đồng:
1. Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND Tỉnh Lâm
Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2. Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND Tỉnh Lâm
Đồng về việc Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện
pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Tỉnh Lâm
Đồng: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng
4. Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 của HĐND tỉnh Lâm
Đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
5. Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND Tỉnh Lâm
Đồng về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng
B. Văn bản mới của Trung ương
I. Văn bản của Chính phủ:
1. Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành
chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp
tác xã
2. Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin,
công bố thông tin sai sự thật
3. Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ: Quy định
chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
4. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ: Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
5. Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ: Quy định về
chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
II. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ:
1. Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh
Chính phủ
2. Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015
(Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai
đoạn 2)
3. Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan
11

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
4. Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
5. Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
tiêu chuẩn nhà ở công vụ
6. Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước
trực thuộc Bộ Tài chính
III. Văn bản của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ:
1. Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
2. Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập
khẩu mới
3. Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng
11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
4. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ
Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người
nhận
5. Thông tư số 23/2015/TT-BCT ngày 13/7/2015 của Bộ Công thương: Quy
định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây
dựng - Kinh doanh - Chuyển giao
6. Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường
lao động
7. Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm,
dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước
8. Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội: Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp,
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt
động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
9. Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định
số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân
hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia
nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
10.Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an: Hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
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11.Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an: Hướng dẫn
một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải
quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
12.Thông tư số 104/2015/TT-BTC ngày 03/7/2015 của Bộ Tài chính: Hướng
dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014
của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp
tỉnh và cấp huyện
13.Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính: Ban hành
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
14.Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ: Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
15.Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/7/2015 của Bộ Y tế: Ban hành quy
trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm
thần
16.Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn: Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh
tại Việt Nam
17.Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Ủy ban Dân tộc: Quy
định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Ủy ban Dân tộc
18.Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP
ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn
19.Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ:
Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
VI. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
“ĐẢNG VỮNG MẠNH – ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN – DÂN TỘC
TRƯỜNG TỒN”
Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta đang bước vào những ngày tháng sôi động
của năm 2015 với nhiều sự kiện trọng đại. Đây cũng là năm cuối cùng thực hiện
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Những thành tựu trong nhiệm kỳ
khoá XI là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta nhằm bảo đảm sự
vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy
truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và kinh nghiệm quốc tế
phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đây chính là tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp
tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới, là sự đóng góp công sức
của toàn dân tộc, đoàn kết vững tin theo Đảng để thực hành dân chủ xã hội chủ
nghĩa đưa đất nước tiến lên.
Để giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện của Đảng, trong nhiệm kỳ khoá XI (2011 – 2016), chúng tôi xin giới thiệu đến
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bạn đọc cuốn sách “Đảng vững mạnh – đất nước phát triển – dân tộc trường
tồn” của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tập hợp một số bài
phát biểu, bài viết được chọn lọc của đồng chí từ năm 2011 đến nay, tập trung vào
những vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ
nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực hiệu quả
hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới
nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh việc
nêu bật những thành tựu đã đạt được, nội dung cuốn sách còn thẳng thắn chỉ ra
những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó chỉ rõ mục tiêu, phương hướng
cần tiếp tục hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại.
Các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư hàm chứa nội dung rất
súc tích, văn phong giản dị, có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ
trách nhiệm cao, sự trăn trở, tâm huyết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng đối
với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của dân tộc.
Xin trân trọng giới thiệu!
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