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ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

(1945 - 1954) 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÃ QUÝ ĐÔ       

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 14/12/1974       

4. Nơi sinh: Lạng Sơn 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số: 1094/QĐ-SĐH 

ngày 16/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954) 

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

9. Mã số: 62 22 56 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Đã làm rõ bối cảnh lịch sử và các chủ trương lớn của Đảng về công tác tư tưởng qua hai giai đoạn 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: 1945-1950 và 1951-1954. 

- Đã làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống 

thực dân Pháp với các hoạt động cơ bản là: Xây dựng hệ thống tổ chức tuyên truyền cổ động, tiến 

hành công tác tư tưởng trong Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong quân đội và tuyên truyền cổ 

động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ kháng chiến. 

- Luận án đưa ra một số nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và các kinh nghiệm lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng. 

Các kinh nghiệm đúc rút nhìn chung có tính khái quát, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

- Luận án có thể cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu hay phục vụ giảng dạy cho 

những môn học có liên quan đến đề tài. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng hiện nay. 



 2 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 

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

- Lã Quý Đô (2001), "Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ tiên phong trên con đường đấu tranh xóa bỏ chủ 

nghĩa thực dân", Thông tin Khoa học Giao thông vận tải (2), tr. 7-11. 

- Lã Quý Đô (2006), "Hồ Chí Minh với giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng", Tạp chí Tư tưởng văn 

hóa (2), tr. 22-23. 

- Lã Quý Đô (2007), "Những giá trị đặc sắc trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa giáo 

(8), tr. 28-30. 

- Lã Quý Đô (2007), "Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong tư tưởng Hồ Chí Minh", 

Tạp chí Lịch sử Đảng (9/202), tr. 28-30. 

- Lã Quý Đô (2008), "Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cán bộ đảng viên", Tạp chí Khoa học Giao 

thông vận tải (24), tr. 178-181. 

- Lã Quý Đô (2010), "Khơi dậy và phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp", Tạp chí Lịch sử Đảng (7/236), tr. 36-39. 

- Lã Quý Đô (2012), "Công tác tư tưởng của Đảng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền", Tạp chí Lịch 

sử Đảng (4/257), tr. 46-49. 

 

 


