
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Như Hoa           

2. Giới tính: Nữ 
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5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2387/SĐH của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, 

ngày 29 tháng 6 năm 2007. 

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

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 

nước ta hiện nay. 

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                   

9. Mã số: 62 31 20 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS,TS Phùng Hữu Phú 

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

- Luận án góp phần: 

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về PBXH và vai trò của MTTQ Việt Nam trong PBXH. 

+ Bước đầu phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng PBXH của MTTQ Việt Nam.  

+ Đánh giá khái quát chất lượng PBXH của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng PBXH của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Không 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 
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