HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY
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2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/03/1978

4. Nơi sinh: Đài Loan
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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
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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.
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