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CHIẾN TRANH LẠNH
TỔNG QUAN 
Nghiên cứu về sự nghiệp đổi mới ở nước ta và cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc  của các
nước đang phát triển khu vực Mỹ La tinh sau chiến tranh lạnh là mối quan tâm của nhiều nhà khoa
học, đề cập đến vấn đề này có thể kể đến những công trình: Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến
trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước (2008), Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội; Đảng Cộng sản
Việt Nam (2005), “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 –
2006)”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Trọng Phúc (2005), “Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng  (01); Nguyễn Phú Trọng (2008), “Đổi mới và phát triển
ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Hoàng Chí Bảo
(1993), “Chủ nghĩa xã hội hiện thực – khủng hoảng, đổi mới và xu hướng phát triển”, Nxb Chính
trị Quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Giáp (2006), “Sự phối hợp hoạt động của Đảng Cộng sản
và cánh tả trên thế giới hiện nay”, Nxb Chính trị  Quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Giáp –
Nguyễn Thị Quế (2007), “Phong trào cộng sản quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Cộng
sản (21); Nguyễn Hoàng Giáp – Nguyễn Thị Quế (11/2004), “Phong trào cộng sản ở các nước tư
bản phát triển trước các vấn đề lý luận chính trị đặt ra trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Tạp chí
Lý luận Chính trị; Thái Văn Long (2007), “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong bối
cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Cộng sản (10); Trương Khắc Lôi, Tự Lập Bình (1997), “Lịch sử, hiện
trạng và tương lai của chủ nghĩa xã hội”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (sách biên dịch); Trình
Mưu, Nguyễn Thế Lực, Nguyễn Hoàng Giáp (2005), “Quá trình triển khai thực hiện chính sách
đối ngoại của Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Trình Mưu
(2005), “Đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cộng sản quốc tế”, Tạp chí Lý
luận Chính trị (02); Nguyễn Xuân Phách (1999), “Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ
1991 đến nay”, Đề tài cấp Bộ; Phong trào công nhân quốc tế  - những vấn đề lịch sử và lý luận,
tập 1 và tập 2 (2004), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (Sách biên dịch); Nguyễn Thị Quế (2005),
“Phong trào cộng sản ở một số nước liên minh châu Âu, thời kỳ sau chiến tranh lạnh”, Nxb Chính
trị Quốc gia, Hà Nội.
Ngoài ra còn có nhiều công trình khác nghiên cứu những vấn đề có liên quan. Tuy nhiên vấn đề
Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát
triển khu vực Mỹ la tinh sau chiến tranh lạnh chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu.
MỤC TIÊU 
Đề tài làm rõ quá trình hình thành, phát triển, thực hiện đường lối đổi mới của Việt Nam từ năm
1986 đến nay, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm về bảo vệ độc lập dân tộc.
Những đóng góp của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang
phát triển ở khu vực Mỹ Latinh sau chiến tranh lạnh, đồng thời dự báo triển vọng và đưa ra một số
đề xuất về sự phối hợp này đến năm 2020.
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Chương 1:   SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VÀ KINH NGHIỆM BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VIỆT
NAM
 
 
 
 
1.1. Tất yếu của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 
 
 
 
1.2. Kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam   trong quá trình đổi mới
 
 
 
 
Chương 2:   NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU
TRANH BẢO VỆ ĐỘC   LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC MỸ LA
TINH SAU CHIẾN TRANH   LẠNH
 
 
 
 
2.1. Những khó khăn đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc   lập dân tộc của các nước đang phát
triển nói chung và các nước ở khu vực Mỹ   Latinh nói riêng
 
 
 
 
2.2. Đóng góp nhận thức lý luận về độc lập dân tộc của   Việt Nam đối với các nước đang phát
triển nói chung và đối với các nước ở khu   vực Mỹ latinh nói riêng
 
 
 
 
2.3. Sù phèi hîp trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân   tộc của Việt Nam với các nước đang
phát triển ở khu vực Mỹ Latinh thông qua   các cơ chế hợp tác đa phương.
 
 
 
 
Chương 3: XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN   Ở KHU VỰC MỸ
LA TINH VÀ TRIỂN VỌNG HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM
 



 
 
 
3.1. Bối cảnh quốc tế, khu   vực và triển vọng về cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập của các nước
đang phát triển   ở khu vực Mỹ la tinh.
 
 
 
 
3.2. Triển vọng về sự phối   hợp của Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các
nước đang   phát triển ở khu vực Mỹ Latinh trong thời gian tới
 
 
 
 
3.3. Một số đề xuất về chủ trương, giải pháp nhằm   tăng cường hiệu quả trong cuộc đấu tranh
bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam   và các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ Latinh trong tình
hình mới.
 
 
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu để thực hiện đề tài là phương pháp lịch sử và logic. Bên cạnh
đó, còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh… nhằm làm
sáng tỏ những nội dung đề tài đặt ra. 
HIỆU QUẢ KTXH 
- Là một công trình nghiên cứu, góp phần làm rõ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
nói chung và quan hệ giữa Việt Nam với các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ la tinh nói riêng.
- Là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy cho giáo viên và sinh viên.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
- Các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu và những người nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến vấn đề
đối ngoại của Việt Nam nói chung và quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh nói
riêng.


