PHỤ LỤC
Định hướng chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 762- KH/HVCTQG, ngày 25 tháng 02 năm 2022
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa
học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các
định hướng chủ đề sau đây:
- Bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận, hạ thấp
vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt
Nam; chỉ rõ vấn đề cần bổ sung, phát triển; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch về vấn đề trên.
Nhóm 2. Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
hiện nay và sự nghiệp đổi mới, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, tác phẩm
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao
gồm các định hướng chủ đề sau:
- Phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt
Nam, 05 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng đề cập, gắn với việc đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các
thế lực thù địch.
- Kiến nghị chủ trương tiếp tục xây dựng đường lối đổi mới, chính sách phục
hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”, gắn với đấu
tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để
chống phá Đảng, Nhà nước.
- Nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản
động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân
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tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “an sinh xã hội”, “phi
chính trị hóa lực lượng vũ trang” để chống Đảng, Nhà nước.
- Kiến nghị hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước, gắn với đấu
tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về đường lối
đổi mới đất nước.
- Kiến nghị hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên
tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam.
- Bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về nâng cao năng lực lãnh
đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền
dân chủ xã hội chủ nghĩa; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể; công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác cán bộ; đối ngoại; phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; gắn với đấu tranh
phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề trên.
- Bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; kết hợp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị; gắn với đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về vấn đề trên.
- Bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực; gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận,
thực tiễn, kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
- Kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu
mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước dựa chủ yếu vào nền tảng
khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy cao độ nhân tố con người là chủ
thể phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát
khỏi nguy cơ tụt hậu, không rơi vào "bẫy thu nhập trung bình", thực hiện thành
công mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào
giữa thế kỷ 21; gắn với nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về
vấn đề trên.
- Nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội.
Nhóm 3. Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Một số vấn đề đặt ra với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII.
- Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
hiện nay.
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- Phát huy vai trò của các chủ thể trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng hiện nay (nhất là lực lượng Tuyên giáo, báo chí, đoàn viên thanh niên,
sinh viên, giảng viên lý luận chính trị, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị).
- Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường, góp phần
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng
yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
- Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường sự
tham gia của người dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Vận dụng sáng tạo các nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch (khách quan; toàn diện; phát triển; lịch sử - cụ thể, thực tiễn).
- Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của công tác
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng/.
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