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2. Giới tính:   Nam 

3. Ngày sinh:                      08/02/1978.                               

4. Nơi sinh: Nghệ An 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có. 

7. Tên đề tài luận án: “Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 – 

1945”.  

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      

9. Mã số: 62.22.56.10 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:    

- Tái hiện được bức tranh sinh động về báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ từ ngày 

Đảng ra đời đến khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. 

- Làm rõ nội dung và vai trò báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc những năm 1930 - 1945. 

- Làm rõ thực tế sắc thái lịch sử của các phong trào cách mạng ở Trung Kỳ trong những 

năm 1930 - 1945.  

- Đưa ra được những nhận xét, đánh giá và những kinh nghiệm chủ yếu qua hoạt động 

báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ.  



12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học khi 

nghiên cứu môn Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử báo 

chí Việt Nam và lịch sử Việt Nam cận đại 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Tiếp tục nghiên cứu về báo chí các cấp của Đảng bộ thuộc Trung Kỳ những giai đoạn sau để 

làm rõ sự phát triển của báo chí qua từng giai đoạn. 

- Nghiên cứu báo chí các cấp của Đảng bộ Bắc Kỳ và Nam kỳ để làm rõ vai trò quan trọng của 

báo chí trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ 1930 – 1945 và khẳng định vai trò 

lãnh đạo của Đảng trên mặt trận báo chí. 
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