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BÁO NHÂN DÂN VỚI SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 

TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HẢO 

2. Giới tính: nữ 

3. Ngày sinh: 18/12/1975 

4. Nơi sinh: Thanh Hóa 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: theo Quyết định 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: Văn bản chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 848a/QĐ-SĐ, 

ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Báo Nhân Dân với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến 

năm 1975 

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

9. Mã số: 62.22.56.01 

10.  Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Đỗ Quang Hưng 

11.  Tóm tắt kết quả mới của luận án:  Nghiên cứu hoạt động của báo Nhân Dân từ năm 1965 đến năm 

1975, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của báo Nhân Dân đối với sự nghiệp 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh; tổng kết một số 

kinh nghiệm của giai đoạn này để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo Nhân Dân, phục vụ sự nghiệp 

đổi mới đất nước hiện nay. 

12.  Khả năng ứng dụng thực tiễn:  Kết quả nghiên cứu giúp cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân và một 

số báo, đài khác nhận thức những đóng góp và hạn chế, một số kinh nghiệm của báo trong thời kỳ kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước, để đề ra phương hướng, vận dụng vào hoạt động thực tiễn hiện nay của báo 

chí nói chung và báo Nhân Dân nói riêng. Kết quả nghiên cứu này góp phần cho việc đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ làm công tác báo chí, tuyên truyền, cán bộ giảng dạy Lịch sử Đảng ở nước ta hiện nay. Đối với 

việc học tập, nghiên cứu, luận án làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên ngành báo chí, tuyên 

truyền, ngành Lịch sử Đảng và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. 

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu vị trí, vai trò, những đóng góp và hạn chế của báo 

Nhân Dân trong giai đoạn hiện nay. 
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4. Nguyễn Thị Hảo (2013), “Bác Hồ với báo Nhân Dân và những người làm báo Đảng trong thời kỳ 
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