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SỰ BIẾN ĐỔI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN 1945 

 

1. Họ  và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THU HOÀI    

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 23/01/1977             4. Nơi sinh: Bắc Ninh  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh 2260/SĐH ngày 07/12/2006 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài so với tên trong quyết 

định tên đề tài theo hướng thu hẹp phạm vi nghiên cứu, không thay đổi hướng nghiên cứu. 

7. Tên đề tài luận án: Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945 

8. Chuyên ngành: Chính trị học               9. Mã số: 62.31.20.01 

10. Cán bộ  hướng dẫn khoa học: PGS. Bùi Thanh Quất 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án đã nhìn nhận, phân tích lịch sử Việt Nam từ 

1858 đến 1945 dưới góc độ của khoa học chính trị để luận giải một số vấn đề như: 

- Nguyên nhân Việt Nam mất nước vào tay thực dân Pháp nửa sau thế kỷ XIX 

- Cơ sở khoa học của con đường phát triển độc lập dân tộc đi lên CNXH ở nước ta. 

12. Khả  năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo, tài liệu phục 

vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành chính trị học.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nghiên cứu sự vận động của chính trị Việt Nam từ 

1945 đến nay. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Trần Thị Thu Hoài (2009), “Hồ Chí Minh và con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam”, 

Tạp chí Thông tin Chính trị học (3), tr. 18-23. 

2. Trần Thị Thu Hoài (2009), “CNXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh-Một xã hội cho con người, 

vì con người”, Tạp chí Cộng sản (803), tr. 45-49. 
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3. Trần Thị Thu Hoài (2009), “Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thế kỷ XIX”, 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (10), tr. 138-141. 

4. Trần Thị Thu Hoài (2010), “Cơ sở xã hội cho sự cai trị thuộc địa của thực dân Pháp ở 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (7), tr. 

8-12. 

5. Trần Thị Thu Hoài (2011), “Cơ sở kinh tế cho sự cai trị chính trị của thực dân Pháp ở 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (3), tr. 71-76. 

6. Trần Thị Thu Hoài (2011), “Nhìn lại chế độ thực dân qua tác phẩm “Bản án chế độ thực 

dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc”, Thông tin Lý luận Chính trị (34), tr. 13-17. 

7. Trần Thị Thu Hoài (2011), Chuyên đề “Sự lựa chọn các khả năng chính trị cho bài toán 

độc lập ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX”, Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà 

nước “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ 

thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI (Hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)” 

Mã số: ĐTĐL.2008 G/09, Chủ nhiệm: PGS.TS Tô Huy Rứa.  


