
CÔNG GIÁO VỚI DÂN TỘC TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

(1945 - 1954) 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MAI THANH     

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: ngày 03/02/1977                                        

4. Nơi sinh: Hòa Bình 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/QĐ-SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

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

7. Tên đề tài luận án: “Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”. 

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: GS.TS Đỗ Quang Hưng 

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

- Luận án đã làm rõ quá trình du nhập, tồn tại phát triển Công giáo Việt Nam từ năm 1533 đến trước cách 

mạng tháng Tám 1945 thành công; phân tích những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa đối với tôn giáo nói chung, với Công giáo nói riêng trong kháng chiến chống Pháp. 

- Luận án đã trình bày một cách có hệ thống và làm rõ được những hoạt động của Công giáo Việt Nam trong 

kháng chiến chống Pháp 1945-1954; đồng thời nêu bật được những đóng góp cũng như những hạn chế 

trong hoạt động của công giáo Việt Nam trong những năm 1945-1954; trên cơ sở đó luận án dựng lại bức 

tranh toàn cảnh của Công giáo Việt Nam với dân tộc trong kháng chiến chống Pháp.  

- Luận án còn chỉ ra được những đặc điểm cơ bản và vai trò của Công giáo với dân tộc trong kháng chiến 

chống Pháp, rút ra được những bài học kinh nghiệm cho công tác tôn giáo hiện nay. 

- Luận án đưa ra những đánh giá, nhận xét một cách khoa học về thành công, hạn chế và đúc rút một số kinh 

nghiệm lịch sử chủ yếu từ thực tiễn vận động đồng bào Công giáo Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. 

- Luận án  khai thác được nhiều tài liệu mới, có đóng góp về mặt tư liệu cho việc nghiên cứu về cuộc kháng 

chiến chống Pháp cứu nước nói chung và đề tài Công giáo, xây dựng khối đại đoàn kết nói riêng. 



- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu hay phục vụ công tác giảng dạy cho những môn học có liên 

quan. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho công tác nghiên cứu và công tác giảng dạy cho các môn 

học liên quan.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

tôn giáo và công tác tôn giáo. 
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