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HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lý Vĩnh Long 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 24/03/1978               

4. Nơi sinh: Đài Loan 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4427/QĐ-SĐH ngày 25/12/2009 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 1986 đến nay 

8. Chuyên ngành: Chính trị học            

9. Mã số: 62 31 20 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng; PGS.TS Vũ Hoàng Công 

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

- Làm rõ lý luận của Việt Nam về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. 

- Làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. 

- Làm rõ các quan điểm, giải pháp và kết quả của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 

năm 1986 đến nay và phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam 

giai đoạn 2011-2020 theo quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
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- So sánh đối chiếu giữa phát triển chính trị ở Đài Loan và Việt Nam để rút ra những vấn đề có 

tính quy luật của sự phát triển của các quốc gia. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tế: Làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy 

khoa học chính trị tại Việt Nam và Đài Loan.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu về trong bộ phần hệ thống chính trị 

Việt Nam. 

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

- Lý Vĩnh Long (2011), “Phát triển cục diện chính trị mới sau Đại hội Đảng của Việt Nam”, Tạp 

Chí Hướng Nam (14), tr.10-11. 

- Lý Vĩnh Long, Cố Trường Vĩnh (2011), “Nghiên cứu về Cải Cách Thể Chế Chính Trị tại Việt 

Nam”, Phát triển của Đài Loan: Toàn cầu hóa, khu vực hóa và phát triển hóa, NXB Dòng 

Nước Lớn, Đài Bắc, tr.269-318. 

- Lý Vĩnh Long (2012), “Chủ nghĩa tự do mới và khả năng xây dựng FTA giữa Đài Loan với 

Thái Lan”, Tạp Chí Nghiên Cứu Trung Quốc (2), tr.51-67. 

- Lý Vĩnh Long (2012), “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, Tạp Chí Lịch Sử Đảng (8), 

tr.20-24. 

 


