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ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE LÃNH ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO  

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2011. 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TÔN PHƯƠNG DU 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 14/01/1979 

4. Nơi sinh: Bến Tre 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1927/QĐ-SĐH, ngày 28/6/2010 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội.         

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên luận án số 21A/QĐ-TCT ngày 08 

tháng 03 năm 2013 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 bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1986 đến năm 

2011. 

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.TS Vũ Quang Hiển 

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

- Trên cơ sở phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội; luận án làm rõ tính đặc thù, những 

khó khăn tác động đến quá trình lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Bến Tre. 

- Trình bày và luận giải một cách có hệ thống các chủ trương và biện pháp xóa đói, giảm nghèo của 

Đảng bộ tỉnh Bến Tre từ năm 1986 đến năm 2011. 

- Đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế; từ đó, tổng kết kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa 

học để Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo thời gian tới. 

- Về mặt tư liệu, luận án góp phần xác minh, hệ thống hóa các tư liệu được khai thác từ nhiều nguồn 

khác nhau; trong đó, có một số tư liệu mới. 

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc đề ra những biện pháp cụ thể để xóa đói, 

giảm nghèo ở tỉnh Bến Tre. 

- Góp phần tổng kết kinh nghiệm phục vụ thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh Bến Tre 

nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Bến Tre 

trong giai đoạn tiếp theo. 

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

- Nguyễn Tôn Phương Du (2009), "Nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở đồng bằng 

sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục lý luận 2(143), tr. 56-60. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2009), "Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo từ việc kết hợp du lịch 

sinh thái với phát triển làng nghề ở tỉnh Bến Tre", Tạp chí Lao động và Công đoàn (436) (kỳ 2), tr. 21-

23. 
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- Nguyễn Tôn Phương Du (2010), "Một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu của huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre qua xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (1999 - 2008)", Tạp chí Giáo dục 

lý luận (161+162), tr. 156-159. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2012), "Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre - chủ trương và những kết 

quả bước đầu", Tạp chí Lịch sử Đảng 9 (262), tr. 69-72, 45. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2013), "Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo từ 

năm 1986 đến năm 2011", Tạp chí Lịch sử Đảng (1), tr. 80-85. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2013), "Tỉnh Bến Tre thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

(2009 - 2011)", Tạp chí Giáo dục lý luận (197), tr. 82-84. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2013), "Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bến Tre với công tác xóa đói, giảm 

nghèo (2003 - 2012)", Tạp chí Lịch sử Đảng 8(273), tr. 101-104. 

- Nguyễn Tôn Phương Du (2014), "Tỉnh Bến Tre phát triển làng nghề nhằm giải quyết việc làm, xóa 

đói giảm nghèo", Tạp chí Giáo dục lý luận (207), tr. 81-83. 


