Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, ngành Lịch sử Việt Nam: "Biến đổi
kinh tế, xã hội văn hóa của người Raglai ở Ninh Thuận từ 1975 đến 2015"
Ngày 01 tháng 6 năm 2019, tại Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên
Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, NCS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9.22.90.13;
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Cao Thế Trình, 2. PGS.TS Bùi Văn Hùng.

NCS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở

Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Đóng góp mới của Luận án:
Luận án là công trình đầu tiên áp dụng các phương pháp và hướng tiếp cận theo
chuyên ngành lịch sử để tiếp cận các vấn đề về biến đổi kinh tế, văn hóa và xã hội của
người Raglai ở Ninh Thuận từ năm 1975 – 2015. Về cơ bản, đề tài luận án đã phác thảo
được bức tranh văn hóa tộc người, bức tranh kinh tế, văn hóa xã hội của người Raglai.
Luận án bước đầu lý giải được một số nguyên nhân tác động đến sự biến đổi, xu
hướng biến đổi và giải pháp để bảo tồn và phát huy, phát triển kinh tế - xã hội bền vững
cho người Raglai ở Ninh Thuận.
Những luận điểm, kết luận trong luận án cũng góp phần cho các ban ngành tại địa
phương hoạch định và thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa nơi đây. Ngoài
ra, luận án cũng có những đóng góp nhất định về cơ sở lý luận trong chuyển biến kinh tế,
văn hóa, xã hội cho các cộng đồng tộc người thiểu số trên cả nước nói chung, tỉnh Ninh
Thuận nói riêng. Là tài liệu tham khảo tốt cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án:
Luận án nghiên cứu vấn đề biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của tộc người
Raglai nhằm phục dựng lại toàn cảnh bức tranh kinh tế, văn hóa và xã hội nhằm bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa, ổn định và phát triển kinh tế theo hướng bền vững là đề tài
hay, có giá trị khoa học và thời sự.
Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án sẽ lý giải về các nguyên nhân tác động đến
sự biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa; xu hướng biến đổi để đề xuất các giải pháp nhằm
ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng bền vững cho tộc người Raglai
ở Ninh Thuận là có ý nghĩa thực tiễn.
Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

