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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NguyễnThị Thanh Thuỷ     

2.  Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 24.01.1969          

4. Nơi sinh: Thái Bình 

5. Quyết định công nhận NCS số: 2387/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc ĐHQGHN 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài Luận án theo Quyết định số 1134/QĐ – 

SĐH, ngày 23.11.2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 

7. Tên đề tài Luận án: “Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá ở Việt Nam, giai 

đoạn 1904 -1945”. 

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại.  

9. Mã số: 62 22 54 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Tung 

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án 

- Lần đầu tiên, tác giả của Luận án đã đặt tất cả các cuộc vận động dân chủ và dân tộc trong mối liên 

hệ tương tác hữu cơ để trình bày, phân tích và đánh giá, từ đó chỉ ra rằng trong mỗi cuộc vận động 

dân chủ đều hàm chứa một mức độ khác nhau nội dung dân tộc và ngược lại trong mỗi cuộc vận 

động dân tộc cũng đều hàm chứa nội dung dân chủ ở một mức độ nhất định. Từ đó Luận án đã 

chứng minh rằng: cuộc vận động giải phóng dân tộc không nằm ngoài phạm vi của cuộc vận động 

dân chủ và đồng thời bất kỳ cuộc vận động dân chủ nào, dù là theo các xu hướng khác nhau cũng 

đều trực tiếp hay gián tiếp đóng góp vào công cuộc giành lại một nền độc lập ở một tầm cao mới cùng 

với việc mở ra con đường và cơ hội mới cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam theo hướng hiện đại 

hóa và tiến bộ.  

- Tác giả của Luận án đã khảo sát sâu, có hệ thống lịch sử các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, 

giai đoạn 1904 -1945, đặt chúng trong một hệ qui chiếu chung là quá trình phi thực dân hoá, tức là 

quá trình đấu tranh giành độc lập và giải phóng con người, giải phóng xã hội, giành và tạo ra cơ hội 

canh tân, hiện đại hoá đất nước Việt Nam trên cơ sở vừa chống lại chủ nghĩa thực dân vừa thâu thái 

những yếu tố tiến bộ của văn minh phương Tây. Trên cơ sở đó, tác giả Luận án đã làm sáng tỏ 

những đặc điểm cũng như ý nghĩa lịch sử của các cuộc vận động dân chủ trong diễn trình lịch sử dân 

tộc Việt Nam cận đại.  

- Trên cơ sở tích hợp những kết quả nghiên cứu trên, Luận án đã làm rõ quá trình hợp lưu của các 

dòng phụ lưu khác nhau vì cuộc đấu tranh giải phóng xã hội, giải phóng con người và giải phóng dân 



tộc vào dòng chủ lưu là cuộc vận động dân tộc - dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo 

mà đỉnh cao là cuộc vận động dân tộc – dân chủ trong thời gian 1939 -1945. Luận án cũng khẳng 

định, với việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc trên cơ sở nhận thức giải phóng dân tộc cũng 

chính là nội dung đầu tiên và cốt yếu nhất của quá trình phi thực dân hoá, cuộc vận động giải phóng 

dân tộc do Đảng và Việt Minh lãnh đạo cũng hàm chứa những nội dung dân chủ, nhân dân và tiến bộ 

rất sâu sắc. Do đó, dòng chảy này đã trở thành dòng chủ lưu qui tụ được tất cả các dòng phụ lưu 

khác vì mục tiêu độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Đóng góp một công trình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hoá 

ở Việt Nam thời cận đại. Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể dùng để phục vụ  giảng dạy và 

nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ bậc phổ thông đến đại học, ở Việt Nam và cả ở nước ngoài. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

Tiếp tục nghiên cứu sâu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945 theo những 

chiều cạnh mới, đặt các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam trong sự so sánh với các nước trong khu 

vực châu Á. Trên cơ sở các nghiên cứu của Luận án, có thể tiếp tục nghiên cứu để rút ra những bài 

học lịch sử hữu ích cho quá trình dân chủ hoá, đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay và tiếp theo. 
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