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- Luận án đã tổng quan, khái quát về con người trong sự phát triển, vận động của tiểu thuyết Việt Nam
thời kỳ Đổi mới. Khẳng định sự đổi mới tư duy nghệ thuật về con người của các nhà văn qua thể loại tiểu thuyết,
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