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ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2006 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ THỊ KHÁNH   

2. Giới tính: nữ 

3. Ngày sinh: 24/12/1977       

4. Nơi sinh: Bắc Giang 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3670/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

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

7. Tên đề tài luận án: “Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 

đến năm 2006” 

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 Đinh Xuân Lý; PGS.TS Đoàn Minh Huấn  

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

- Đóng góp một số tư liệu mới cho nghiên cứu về công tác thanh niên nói chung, xây dựng tổ chức Đoàn 

nói riêng. 

- Hệ thống hóa và phân tích, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Góp phần khôi phục một cách khách quan quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2006. 

- Đưa ra những đánh giá, nhận xét về thành công, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ quá 

trình Đảng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1986-2006) có ý nghĩa tham 

khảo, vận dụng cho giai đoạn hiện nay.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  
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Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu Lịch sử lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên, Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt 

nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

- Phương hướg và giải pháp xây dựng, phát triển Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào 

thanh niên Việt nam trong thời kỳ đổi mới.  
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quốc lần thứ XI”, Tạp chí Thanh niên (số Tết Nhâm Thìn), tr. 3. 
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