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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ANH 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 18/04/1978 

4. Nơi sinh: Hải Phòng 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 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 bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 

2010 

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 Trần Kim Đỉnh 

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

- Phân tích và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng, chi phối sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong 

phát triển kinh tế biển; chỉ ra những yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế biển Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 

2010. 

- Khái quát và hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương về phát triển kinh tế biển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng 

từ năm 1996 đến năm 2010. 

- Phục dựng lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 

1996 - 2010 với cả ưu điểm, hạn chế. 

- Rút ra những kinh nghiệm lịch sử, góp phần bổ sung căn cứ lý luận và thực tiễn cho công cuộc đẩy mạnh phát 

triển kinh tế biển Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. 

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Hải Phòng, lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam và những vấn đề liên quan. 

- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học có thể tham khảo trong việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính 

sách phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong thời gian tới.  



13.  Phương hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng 

trong giai đoạn tiếp theo. 

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

- Nguyễn Thị Anh (2012), “Một số quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới”, Tạp 

chí Lịch sử Đảng (6), tr. 55 - 57. 

- Nguyễn Thị Anh (2012),  “Thành phố Hải Phòng phát triển du lịch biển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr. 76 - 79. 

- Nguyễn Thị Anh (2012), “Chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền, 

an ninh quốc gia trên biển trong bối cảnh quốc tế hiện nay”, Thông báo khoa học – Trường Đại học Hải Phòng (12), tr. 

47 - 53.   


