ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2010
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2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/04/1982
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc
Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài Luận án Tiến sĩ số 249/TCT-ĐT
ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị,
Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến
năm 2010
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
9. Mã số:62.22.56.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phan Xuân Sơn; TS. Đặng Dũng Chí
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án khái quát về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bảo đảm quyền con người trước năm
1986 thông qua các giai đoạn 1945 -1975 và 1975 -1986.
- Luận án nghiên cứu làm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về quyền
con người, phương thức thể chế hóa và tổ chức thực thi bảo đảm quyền con người của Nhà nước Việt
Nam do Đảng lãnh đạo những năm 1986-2010.
Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong bảo đảm quyền con người,
Luận án khái quát những vấn đề có tính lý luận về vấn đề quyền con người như sau:
- Quyền con người là một trong những quyền cơ bản mà Đảng cộng sản với tư cách là một đảng lãnh
đạo cách mạng Việt Nam, một đảng cầm quyền phải có sứ mệnh bảo đảm như một mục tiêu của cách
mạng và một giá trị tiến bộ của nhân loại.
- Bảo đảm quyền con người phù hợp với mục tiêu của Đảng, coi con người là chủ thể, là trung tâm của
phát triển là mục tiêu và động lực của cách mạng Việt Nam.
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- Trong quá trình lãnh đạo bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng,
muốn bảo đảm quyền con người về dân sự chính trị, văn hóa xã hội, trước hết và không tách rời với việc
bảo đảm quyền kinh tế. Cần có chính sách phát triển kinh tế để nâng cao mức sống của nhân dân, nâng
cao dân trí, trên cơ sở đó tạo các điều kiện vững chắc để thực hiện đầy đủ các quyền con người và
quyền công dân
- Quyền con người ở Việt Nam gắn với quyền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Thực tiễn lịch sử
Việt Nam cho thấy khi không có độc lập dân tộc, thì quyền con người cũng bị chà đạp, quyền lợi của tất
cả các cộng đồng, các giai cấp cũng không còn.
- Luận án đã nhận xét về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của quá trình lãnh đạo bảo đảm quyền con
người của Đảng. Những thành tựu đạt được trong lãnh đạo bảo đảm quyền con người là chủ yếu; đất
nước có thay đổi trên mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, tạo điều kiện cho mọi người
dân được thụ hưởng đầy đủ hơn các quyền con người. Song, công tác nghiên cứu lý luận vẫn chưa làm
sáng rõ nhiều vấn đề có liên quan đến quyền con người; những chỉ đạo trực tiếp về quyền con người vẫn
còn chưa nhiều, còn chậm và chưa tạo ra được sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về
vấn đề này; pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân chưa thể chế hết
các quyền mà Hiến pháp đã quy định… Từ đây, Luận án rút ra những kinh nghiệm lịch sử chủ yếu qua
quá trình lãnh đạo bảo đảm quyền con người của Đảng gồm kinh nghiệm về hoạch định chủ trương
đường lối và tổ chức thực hiện.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho việc học tập và nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu giảng dạy về quyền con
người trong các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân
văn.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tiếp tục nghiên cứu làm rõ các cơ chế thực thi trên thực tế quyền con người ở Việt Nam
- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu việc bảo đảm các quyền con người trên một số lĩnh vực cụ thể trong thời kỳ
đổi mới và đưa ra được những đánh giá khách quan, chân thực.
- Nghiên cứu lịch sử cuộc đấu tranh, đối thoại trên vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Đỗ Thị Hiện (2012), “Những bước tiến trong bảo đảm quyền dân sự, chính trị ở nước ta hiện nay”,
Tạp chí Lý luận chính trị (12), tr. 83-89.
2. Đỗ Thị Hiện (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ hòa bình, hợp tác với các quốc gia trên thế
giới bảo đảm quyền con người”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 12 (61), tr. 10-15.
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3. Đỗ Thị Hiện (2012), “Chủ trương của Đảng về mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quyền con người
ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (12), tr. 34-39.
4. Đỗ Thị Hiện (2013), “Bảo đảm quyền được hưởng thụ các thành quả kinh tế của người nghèo đói ở
Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận 7 (199), tr. 43-46.
5. Đỗ Thị Hiện (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người”, Tạp chí Giáo dục lý luận 10 (203),
tr. 31-35.
6. Đỗ Thị Hiện (2010), “Nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa con người với tự nhiên – cơ sở quan
trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc
tế:“Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường – vai trò của giáo dục học đại học”, Trường Đại học Hoa
Sen - Trường Đại học An Giang và cơ quan phát triển Quốc tế Australia, tr. 263-275.
7. Đỗ Thị Hiện (2012), “Bảo đảm quyền được hưởng thụ các thành quả kinh tế của người nghèo đói –
một thành tựu quan trọng trong việc gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở
Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên
Lý luận chính trị,Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 120-127.
8. Đỗ Thị Hiện (2012), “Mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực QCN ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội
thảo khoa học “Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, Trung tâm Đào tạo,
bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 257-266.
9. Đỗ Thị Hiện (2013), “Những thành tựu và hạn chế trong việc bảo đảm QCN ở Việt Nam thời kỳ đổi
mới”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học “Hội thảo Khoa học dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh”,
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 243-256.
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