CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
Ở XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN TỪ SƠN
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/02/1974
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 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: Chuyển biến kinh tế - xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (1954
– 2005)
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 Nguyễn Đình Lê
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Kinh tế - xã hội Đồng Quang trong hơn nửa thế kỷ qua đã có nhiều chuyển biến thăng trầm qua từng
giai đoạn lịch sử do tác động chủ yếu từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Trong hơn nửa thế kỷ qua, điều kiện môi trường kinh tế - xã hội có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, dù
trong hoàn cảnh nào, người dân Đồng Quang đều thể hiện được sự năng động, cần cù, sáng tạo để
vươn lên phát triển kinh tế, mở mang nhiều ngành nghề phi nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường,
mang lại nguồn thu nhập cao, tạo nên sự thay đổi diện mạo của làng quê nơi đây.
- Sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Đồng Quang (trung tâm là Đồng Kỵ) từ đầu
thập niên 80 của thế kỷ XX trở lại đây đã có tác động tích cực đến sự chuyển biến kinh tế ở các làng xã
lân cận như Tam Sơn, Hương Mạc, Phù Khê, Tân Hồng, Đồng Nguyên,… Đồng Quang đóng vai trò như
một đầu tầu kinh tế, là đầu mối cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm đồ gồ mỹ nghệ cho các làng
xã xung quanh.

- Sự chuyển biến kinh tế - xã hội giữa các làng trong xã Đồng Quang cũng có những nét khác biệt rõ rệt.
- Trong hơn nửa thế kỷ qua, kinh tế - xã hội Đồng Quang đã trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, những
giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi của làng quê nơi đây vẫn được người dân gìn giữ.
- Tuy nhiên, trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, Đồng Quang đã có nhiều
bước tiến dài trong lịch sử. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế như: sự phát triển kinh tế
còn chứa đựng nhiều yếu tổ rủi ro, chưa ổn định bền vững; môi trường còn nhiều ô nhiễm; trật tự an ninh
và các tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp; trong rất nhiều khía cạnh của đời sống tâm lý xã hội cổ
truyền, có phần khiếm khuyến của người người dân Đồng Kỵ và Trang Liệt vẫn chưa được khắc phục.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án là nguồn tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu về lịch sử, kinh tế nông nghiệp, nông thôn
trong hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới.
- Luận án cũng góp phần giúp cho các cán bộ quản lý ở Đồng Quang nhận thức được những mặt ưu
điểm và hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, để từ đó cũng hướng phát huy
những mặt tốt và khắc phục những mặt còn tồn tại, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn
minh.
- Luận án góp phần bổ sung nguồn tư liệu phong phú cho việc nghiên cứu, biện soạn lịch sử địa
phương.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Mối liên kết trong quá trình biến đổi kinh tế của các làng xã xung quanh khu vực Đồng Quang thời kỳ
đổi mới;
- Cơ cấu và vai trò của các thành phần kinh tế ở Đồng Quang trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng
Quang;
- Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Đồng Quang trong quá trình đổi mới.
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