
Hội thảo cách mạng tháng 8 năm 1945 

– Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
 

Sáng ngày 21 tháng 08 năm 2015, tại phòng họp 3 ( A1 803 Tòa nhà Trung tâm). Khoa Lý luận chính trị 

đã tổ chức hội thảo “Cách mạng tháng 8 năm 1945 – Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.  

Tham dự hội thảo có: PGS. TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu Trưởng, TS. Nguyễn Đình Cả - Trưởng Khoa 

Lý luận chính trị, ThS. Phùng Thế Anh – Phó Khoa Lý luận chính trị, thầy cô đến từ các trường Đại học Sư 

phạm Huế, trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Tây Nguyên, trường Đại học Nguyễn Huệ, trường Đại 

học Đồng Nai, trường Chính trị Tỉnh Đắk Lắk, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, trường Đại học Thủ 

Dầu I ...  và toàn thể cán bộ viên chức Khoa Lý luận chính trị.  

 

Hình 1: Toàn cảnh buổi hội thảo 

 

Sau phần phát biểu đề dẫn của PGS. TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu Trưởng, các báo cáo viên lần lượt trình 

bày những nghiên cứu mới về cách mạng tháng 8 năm 1945. Các nội dung trình bày được các báo cáo viên 

dựa trên những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển lực lượng; tiến hành khởi nghĩa từng phần 

tiến lên tổng khởi nghĩa, tầm vóc thời đại và giá trị lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945... 

 

Hình 2: Phó Hiệu trưởng phát biểu trong Hội thảo 



 

 

Hình 3: Trưởng Khoa Lý luận chính trị phát biểu trong hội thảo 

 

 

Hình 4: ThS. Phạm Xuân Hữu trình bày về vai trò của Đảng trong cách mạng tháng tám 1945 

 

 Sau phần trình bày của các báo cáo viên đến từ các trường Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Thủ Dầu 1, 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Tây Nguyên..., các đại biểu đã thảo 

luận xoay quanh những vấn đề thực tiễn về nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự vận dụng vào quá trình xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

 

 

 

 


