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NGUYỄN ÁI QUỐC SÁNG LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM QUỐC THÀNH    

2. Giới tính: Nam 

3.  Ngày sinh: 02/9/1977 

4. Nơi sinh: Nam Định 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 597/QĐ-SĐH ngày 11/7/2012 của Hiệu Trưởng 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc bổ sung người hướng dẫn luận án tiến sĩ. 

7. Tên đề tài luận án: Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

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 Trình Mưu, GS.TS. Phùng Hữu Phú 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Góp phần sưu tầm, hệ thống hóa sử liệu liên quan đến quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, trong đó có cập nhật những sử liệu mới trong Hồ Chí Minh toàn tập, Văn 

kiện Đảng toàn tập. 

- Phân tích một cách toàn diện quá trình Nguyễn Ái Quốc xác lập con đường giải phóng dân tộc, xây 

dựng lý luận cách mạng, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Qua đó, luận án góp phần làm sáng tỏ nhận định rằng chính lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn 

Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ XX là yếu tố quyết định nhất hình thành nên Đảng Cộng sản Việt 

Nam vào đầu năm 1930. 

- Phân tích làm sáng rõ những nhân tố cơ bản góp phần để Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu 

nước cho dân tộc Việt Nam; tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định 

cho dân tộc Việt Nam, góp phần phản bác quan điểm sai trái về vai trò của Người trong quá trình thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Bước đầu rút ra nhận xét về quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu hay phục vụ giảng dạy cho những vấn đề có liên 

quan đến đề tài. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

-  Lý luận về Đảng cầm quyền 

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

1. Phạm Quốc Thành (2007), Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ 

XX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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2.  Phạm Quốc Thành (2009), “Tư tưởng dân tộc cách mạng của Hồ Chí Minh trong những năm 20 của 

thế kỷ XX”, Nhịp cầu tri thức (9), tr.6-8. 

3. Phạm Quốc Thành (2009), “Quan điểm Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc trong những 

năm 20 của thế kỷ XX”, Nhịp cầu tri thức (11), tr.5-7. 

4. Phạm Quốc Thành (2009), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản trong tiến trình cách mạng Việt 

Nam”, Lịch sử Đảng (12), tr.28-30, tr.46. 

5. Phạm Quốc Thành (2010), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp lực lượng cách mạng dân tộc trong 

những năm 1920 – 1930”, Giáo dục lý luận (3), tr.17-19. 

6. Phạm Quốc Thành (2011), “Ho Chi Minh’s viewpoint on colonialism”, VNU Journal of Science (3), 

pp.184-191. 

7. Phạm Quốc Thành (2012), “Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống lý luận giải phóng dân tộc Việt Nam trong 

những năm 20 của thế kỷ XX”, Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr.229-241. 

8. Phạm Quốc Thành (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng chính quốc và 

cách mạng thuộc địa”, Lịch sử Đảng (2), tr.35-38. 

9. Phạm Quốc Thành (2012), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong thời kỳ đổi 

mới”, Tạp chí Mặt trận (107), tr.76-80. 

 

 

 


