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ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO  

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NÃM 2006 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 19/08/1982 

4. Nơi sinh: Thái Bình 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 240/TCT-ĐH, ngày 04 tháng 11 năm 2011 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 Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động kinh tế đối ngoại 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 Trần Kim Đỉnh 

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

- Hệ thống hóa, làm rõ những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động kinh tế đối ngoại từ 

năm 1986 đến năm 2006. 

- Dựng lại một cách khách quan thực trạng hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam những năm 1986 - 

2006 dưới sự lãnh đạo của Đảng; phân tích, chỉ ra thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong 

sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. 

- Rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm từ thực tiễn 20 năm Đảng lãnh đạo hoạt động kinh tế đối ngoại. 

12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Luận án là tài liệu tham khảo và có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy về lịch sử kinh tế đối 

ngoại Việt Nam và những môn học có 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 đối ngoại trong thời gian tới ở Việt Nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh tế đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

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

- Nguyễn Đình Quỳnh (2011), “Đại hội XI với nhận thức mới về phát triển kinh tế đối ngoại”, Tạp chí Giáo 

dục Lý luận (173), tr. 8-11. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2011), “Nhận thức của Đảng về phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ đổi mới ở Việt 

Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (170), tr. 26-31. 
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- Nguyễn Đình Quỳnh (2012), “Vai trò quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong thời kỳ đổi 

mới ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (187), tr. 50-53. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2012), “Một số thành tựu trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong thời kỳ đổi mới ở 

Việt Nam”, Tạp chí Khoa học công nghệ hàng hải (32),  tr. 113-117. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2013), “Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam”, Tạp chí Khoa 

học công nghệ hàng hải (33), tr. 93-96. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2013) “Chủ trương của Đảng đối với hoạt động kinh tế đối ngoại thời kỳ 1986 - 

1996”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (193), tr. 69-71. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2013), “Quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế đối ngoại thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (64), tr. 14-18. 

- Nguyễn Đình Quỳnh (2013), “Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế đối ngoại”, Tạp 

chí Lịch sử Đảng (274), tr. 26-31. 

 


