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Đĩa mềm  

 

Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản 

Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, luận văn hệ 

thống hoá các chức năng xã hội của nhà nước nói chung và chức 

năng xã hội của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói 

riêng. Đánh giá khái quát việc thực hiện chức năng xã hội của nhà 

nước ta trên một số lĩnh vực chủ yếu trong quá trình đổi mới. Nêu 

một số giải pháp có tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện chức năng xã hội: phát huy vai trò quản lý, điều hành của nhà 

nước ; xây dựng thể chế và hoàn chỉnh bộ máy ; hoàn thiện hệ 

thống chính sách xã hội, hệ thống pháp luật, đầu tư có hiệu quả cho 

việc thực hiện các chính sách xã hội ; tăng cường kiểm tra, giám 

sát trong lĩnh vực xã hội  
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