
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Khóa 2008

1 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Thánh Không Lộ trong đời sống văn

hóa của cư dân duyên hải Bắc Bộ

Lê Thị Thu

Hà 

1. PGS.TS. Trần

Lâm Biền 

2. PGS.TS. Trịnh

Thị Minh Đức

2 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Đào Duy Anh và sự nghiệp nghiên

cứu văn hoá Việt Nam

Lê Xuân

Kiêu

1. GS.TS. Hoàng

Vinh

2. PGS.TS. Phạm

Duy Đức

3 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu hoàn thiện việc chuẩn

hóa trong xử lý tài liệu tại các thư

viện Việt Nam

Vũ Dương

Thúy Ngà 

1. PGS.TS. Trần

Thị Minh Nguyệt

2. TS. Nguyễn Thu

Thảo

4 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu ứng dụng Marketing hỗn

hợp trong hoạt động thông tin thư

viện ở các trường đại học Việt Nam

Bùi Thanh

Thuỷ

1. PGS.TS.

Nguyễn Thị Lan

Thanh

2. PGS. TS. Trần

Thị Quý

5 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân

lực thư viện trường phổ thông vùng

đồng bằng sông Cửu Long

Dương Thị 

Vân

1. PGS.TS.

Nguyễn Hữu Hùng

2. TS. Lê Văn Viết

Khóa 2009

Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn

Biểu mẫu 18

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BÁO CÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

Nội dung tóm tắt

I.TIẾN SĨ

STT

Trình 

độ đào 

tạo

Văn hóa học

Khoa học TT- thư 

Văn hóa học

1



Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

6 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Marketing văn hóa nghệ thuật của

các nhà hát trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn

Thị Anh

Quyên

1, PGS.TS. Phạm

Văn Tú 

2, TS. Trần Đình

Ngôn  

Luận án tổng kết thực tiễn hoạt động marketing của các nhà hát trên

địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay cũng như xem xét vai trò của

marketing trong quá trình hoạt động và phát triển của các nhà hát

đồng thời bổ sung các vấn đề lý luận về marketing đối với các nhà hát

từ thực tiễn Việt Nam.

7 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Nguồn lực văn hóa với ựu phát triển

kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại

làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và

làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây)

Đặng Thị

Hồng Hạnh

1, PGS.TS. Lê Quý

Đức

2, PGS.TS.

Nguyễn Văn Cương

Làm rõ những vấn đề lý luận về nguồn lực văn hóa trong phát triển

kinh tế- xã hội; nghiên cứu thực trạng nguồn lực văn hóa với sự phát

triển kinh tế của làng Bát Tràng, làng Mông Phụ; những vấn đề đặt ra

nhằm phát huy nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển kinh tế của 2

làng Bát Tràng, làng Mông Phụ nói riêng và của Hà Nội nói chung

8 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật

thể trong cộng đồng ở Việt Nam

Nguyễn

Thị Thu

Trang

1, PGS.TS. Đặng

Văn Bài

2, PGS.TS.

Nguyễn Thị Huệ

Nghiên cứu nội dung bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể được

triển khai trong 1 số trường hợp tại Việt Nam; phân tích, khẳng định

những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể và tác động của quá trình

này đối với đời sống cộng đồng, sức sống của di sản; định hướng, giải

pháp xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật

thể ở Việt Nam hiện nay.

9 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu phát triển nguồn lực

thông tin của hệ thống thư viện công

cộng Việt Nam

Nguyễn

Trọng

Phượng

1, PGS.TS. Trần

Thị Quý

2, TS. Lê Văn Viết

Nghiên cứu hiện trạng và hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn phát

triển nguồn lực thông tin thư viện công cộng ở Việt Nam; đề xuất giải

pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả phát triển nguồn lực thông tin

của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

10 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp

thuộc

Lê Thanh

Huyền

1, PGS.TS. Trần

Thị Minh Nguyệt

2, TS. Vũ Thị

Minh Hương  

Luận án nghiên cứu tổ chức và hoạt động của thư viện Việt Nam thời

kỳ Pháp thuộc cũng như đánh giá vai trò của thư viện Việt Nam thời

kỳ này trong lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam nói riêng và tiến

trình phát triển văn hóa dân tộc nói chung.

11 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu hệ thống thông tin phục

vụ công tác đào tạo tại các trường đại

học khối kỹ thuật ở Việt Nam

Đỗ Tiến

Vượng

PGS.TS. Nguyễn

Hữu Hùng

Nghiên cứu tổng quan, hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn

hệ thống thông tin các trường Đại học kỹ thuật; khảo cứu, phân tích

đánh giá thực trạng các cấu phần hệ thống thông tin; đề xuất mô hình

và giải pháp thực thi mô hình hệ thống thông tin các trường Đại học

kỹ thuật ở Việt Nam

Khóa 2010

Khoa học TT- thư 
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

12 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông

tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

Phan Thị

Huệ

1, PGS.TS.

Nguyễn Hữu Hùng

 2, PGS.TS. Mai Hà

Luận án làm rõ cơ sở lý luận về hệ thống thông tin phục vụ du lịch:

khái niệm, yếu tố cấu thành, yếu tố môi trường tác động đến hệ

thống, quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá,...; phân tích và đánh

giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Việt

Nam; đề xuất mô hình và các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin

phục vụ du lịch tại Việt Nam.

13 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Phát triển kiến thức thông tin cho

sinh viên đại học ở Việt Nam

Trương Đại 

Lượng

1, TS. Nguyễn Thu

Thảo 

2, PGS.TS. Trần

Thị Minh Nguyệt 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kiến thức thông tin cho sinh

viên; khảo sát thực trạng và đánh giá công tác phát triển kiến thức

thông tin cho sinh viên Đại học ở Việt Nam; đề xuất mô hình và giải

pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên

14 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Quản lý thư viện hiện đại tại Việt

Nam

Nguyễn

Văn Thiên

1, PGS.TS. Trần

Thị Minh Nguyệt

2, TS. Nguyễn Thu

Thảo

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại; Sự biến đổi của

thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại; Thực trạng quản lý

thư viện hiện đại tại Việt Nam; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

thư viện hiện đại Việt Nam.

15 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc ở

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Đoàn Tiến

Lộc

1, TS. Lê Văn Viết

2, TS. Chu Ngọc

Lâm

Trình bày cơ sở lý luận về văn hóa đọc và vai trò của văn hóa đọc

trong đời sống xã hội; Thực trạng, giải pháp phát triển văn hóa đọc ở

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

16 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Hoạt động marketing trong thư viện

công cộng Việt Nam

Nguyễn

Hữu Nghĩa

1, PGS.TS.

Nguyễn Thị Lan

Thanh

2, PGS.TS. Trần

Thị Quý  

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing trong thư

viện công cộng; Thực trạng, giải pháp hoàn thiện hoạt động

marketing trong thư viện công cộng Việt Nam.

17 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Lễ hội của người Thái ở miền Tây

Nghệ An: Truyền thống và biến đổi

Hoàng Văn

Hùng
GS.TS. Hoàng Nam

Làm rõ những yếu tố truyền thống và những biểu hiện của sự biến đổi

trong các lễ hội truyền thống người Thái ở miền Tây Nghệ An; những

vấn đề đặt ra hiện nay cho việc bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống

trong cộng đồng người Thái ở miền Tây Nghệ An.

18 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Văn hóa Thiền tông trong đời sống

xã hội Việt Nam hiện nay

Dương Thị

Thu Hà

1, GS.TS. Đỗ

Quang Hưng 

2, TS. Phạm Thị

Thu Hương

Tìm hiểu về Thiền tông và văn hóa Thiền tông Việt Nam; nghiên cứu

những biểu hiện, thành tố của văn hóa Thiền tông trong đời sống xã

hội Việt Nam; xác định xu hướng phát triển và 1 số vấn đề đặt ra với

văn hóa Thiền tông ở nước ta hiện nay.
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

19 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa

của Múa rối nước Việt Nam

Lê Thị Thu

Hiền

1, PGS.TS. Trần

Trí Trắc

2, PGS.TS. Đoàn

Thị Tình

20 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của cư dân ven

biển Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp

hoá, hiện đại hoá

Đặng Thị

Thúy Hằng

1. PGS.TS. Trịnh

Thị Minh Đức

2. PGS.TS. Lê Quí

Đức

Nghiên cứu thực trạng về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân ven

biển Hà Tĩnh qua 1 số thành tố: tín ngưỡng, lễ hội, phong tục, tiêu

dùng văn hóa,...từ năm 2013 đến 2015; nhận diện và dự báo xu

hướng biến đổi đời sống văn hóa của cư dân ven biển trước tác động

của sự nghiệp CNH- HĐH.

21 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Đời sống văn hóa của cư dân Óc Eo

ở Tây Nam Bộ (qua tư liệu khảo cổ

học)

Nguyễn

Thị Song

Thương

1, PGS.TS.

Nguyễn Văn Cần

 2, TS. Lê Thị Liên

22 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh

(qua nghiên cứu các lễ hội truyền

thống)

Nguyễn

Thị

Phương

Thảo

1, PGS.TS. Trần

Đức Ngôn

2, TS. Nguyễn Thị

Việt Hương

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vùng văn hóa

biển đảo Quảng Ninh; khảo sát, điền dã và miêu tả các lễ hội truyền

thống vùng biển đảo; đặc trưng cơ bản của lễ hội truyền thống vùng

biển đảo qua việc so sánh với các vùng biển đảo khác ở Bắc Bộ và

Trung Bộ

23 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Ngoại giao văn hóa Việt Nam với

ASEAN trong thời kỳ hội nhập

Nguyễn

Thị Thùy

Yên

1, PGS.TS.

Nguyễn Văn Cương

2, PGS.TS.

Nguyễn Duy Bắc

Tìm hiểu thực tiễn và đánh giá hoạt động ngoại giao văn hóa giữa

Việt Nam với các nước ASEAN; nhận định xu hướng vận động của

ngoại giao văn hóa Việt Nam với ASEAN; vấn đề đặt ra nhằm nâng

cao hiệu quả của ngoại giao văn hóa Việt Nam với ASEAN trong thời

kỳ hội nhập

Khóa 2011

24 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi

khu vực Tây Nguyên

Cao Thanh

Phước

1, TS. Chu Ngọc

Lâm

2, PGS.TS Trần

Thị Minh Nguyệt

Trình bày văn hóa đọc và ảnh hưởng của văn hóa đọc với sự phát

triển của thiếu nhi Tây Nguyên; Thực trạng văn hóa đọc, hoạt động

phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Tây Nguyên; Đề xuất mô hình tổ

chức, các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây

Nguyên.

2011

25 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-

1945 nhìn từ góc độ văn hóa

Nguyễn

Văn Cường

1, PGS.TS.

Nguyễn Văn Cương

2, TS. Nguyễn

Long Tuyền

Nghiên cứu, phân tích xác định giá trị và những đóng góp của hội họa

Việt Nam giai đoạn 1925- 1945 từ góc độ văn hóa; tiếp thu, biến đổi

trong thể loại, chất liệu, ngôn ngữ và sự hình thành xu hướng, đặc

điểm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925- 1945; đánh giá thành

tựu, hạn chế của hội họa Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho mỹ

thuật Việt Nam hiện đại.

Khoa học TT- thư 

Văn hóa học
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

26 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Văn hóa gia đình của người Tày ở

tỉnh Cao Bằng

Nông Anh

Nga

1. GS.TS. Hoàng

Nam 

2. PGS.TS.

Nguyễn Thị Việt

Hương

27 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học
Mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới

Nghiêm

Thị Thanh

Nhã

1, PGS.TS. Phan

Văn Tú

2, PGS.TS. Lê Văn

Sửu  

28 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến

học sinh phổ thông tại thành phố Hà

Nội

Hạ Thị Lan

Phi

1, PGS.TS. Đinh

Thị Vân Chi

2, PGS.TS. Phạm

Hồng Thái

Khái quát cơ sở lý luận về Manga nhật Bản và ảnh hưởng của nó đến

học sinh phổ thông tại Hà Nội; khảo sát thực trạng và đánh giá những

ảnh hưởng của Manga đến học sinh phổ thông.

29 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng nghề truyền

thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Đinh Công

Tuấn

1, PGS.TS. Trịnh

Thị Minh Đức

2, PGS.TS. Đinh

Khắc Thuân

Khóa 2012

30 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Xây dựng và khai thác nguồn lực

thông tin về biển đảo Việt Nam

Phạm Thị

Thu Hương

1, PGS.TS.

Nguyễn Hữu Hùng

2, TS. Chu Ngọc

Lâm

2012

31 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa làng dệt Phương La

(huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)

Bùi Thị

Dung

PGS.TS. Bùi Xuân

Đính

32 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn

hóa đạo đức các vương triều Lý-Trần

Nguyễn

Thị Thanh

Hảo

1, PGS.TS Lê Quý

Đức

2, TS. Nguyễn

Quốc Tuấn

Nghiên cứu tác động của phật giáo đối với văn hóa đạo đức các

vương triều Lý- Trần; khẳng định giá trị của văn hóa đạo đức các

vương triều Lý- Trần và bài học lịch sử từ ảnh hưởng của phật giáo

đến văn hóa đạo đức các vương triều với vấn đề xây dựng văn hóa

đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay.

Khoa học TT- thư 

Văn hóa học
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

33 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Văn hóa gia đình người Mường ở

Hòa Bình

Nguyễn

Thị Kim

Hoa 

PGS.TS. Trần Đức

Ngôn

Tìm hiểu tương đối toàn diện về văn hóa gia đình truyền thống của

người Mường ở Hòa Bình trên các phương diện: quan niệm về gia

đình, văn hóa ứng xử, giáo dục và nghi lễ; phân tích, đánh giá thực

trạng sự biến đổi của văn hóa gia đình; dự báo về xu hướng biến đổi

trong văn hóa gia đình và vấn đề đặt ra liên quan đến công tác bảo

tồn, phát huy các giá trị trong văn hóa gia đình của người Mường ở

Hòa Bình.

34 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học
Festival du lịch Hà Nội

Ngô Ánh

Hồng

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cương

Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm, tác động của Festival du lịch Hà Nội

qua các kỳ tổ chức Festival từ năm 1999 đến 2010; so sánh Festival

du lịch Hà Nội với 1 số Festival khác; đế xuất nhằm phát triển

Festival du lịch Hà Nội trong tương lai

35 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Giáo dục thời Lê Sơ (1428-1527)

nhìn từ góc độ văn hóa học

Nguyễn

Thành Nam 

GS.TS. Trần Ngọc

Vương

Phân tích bối cảnh chính trị- xã hội tác động đến quá trình hình

thành, phát triển nền giáo dục Lê Sơ; vai trò, ảnh hưởng, giá trị văn

hóa của nền giáo dục Lê Sơ đối với đời sống xã hội đương đại cũng

như hiện tại.

36 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Lý Nam Đế trong đời sống văn hóa

của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ

Nguyễn

Thị Thanh

Mai

1, GS.TS. Ngô

Đức Thịnh

2, PGS.TS. Trịnh

Thị Minh Đức

Phân tích vai trò của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong đời sống văn

hóa của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ; nhìn nhận xu hướng vận động,

biến đổi việc phụng thờ trong đời sống văn hóa đương đại và vấn đề

đặt ra trong việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử văn hóa phụng thờ

Lý Nam Đế trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Khóa 2013

37 Tiến sĩ 

Khoa học 

TT- thư 

viện

Nghiên cứu mô hình hệ thống sản

phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại

các trường đại học Việt Nam

Vũ Duy

Hiệp

PGS.TS. Trần Thị

Minh Nguyệt

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống sản phẩm và dịch vụ

thông tin thư viện tại trường đại học; Thực trạng và xây dựng mô

hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại các trường

đại học Việt Nam.

2013

38 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Định hướng giá trị văn hóa của học

viên đào tạo sĩ quan trong các trường

quân đội

Nguyễn

Vương

Bình

PGS.TS. Văn Đức

Thanh

Nghiên cứu định hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan

trong các trường quân đội ở nước ta; khảo sát thực trạng tại 1 số học

viện, nhà trường đào tạo sĩ quan trong quân đội giai đoạn 2010- 2015; 

nhận định nhân tố tác động, xu hướng và vấn đề đặt ra trong định

hướng giá trị văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan tại các trường

quân đội trong giai đoạn mới.

Khoa học TT- thư 

Văn hóa học
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Ngành/chuy

ên ngành
Tên đề tài

Họ và tên

người thực hiện

Họ và tên 

người hướng dẫn
Nội dung tóm tắtSTT

Trình 

độ đào 

tạo

39 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Nghệ thuật trình diễn nghi lễ then

của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nguyễn

Thị Tuyết

Nhung

PGS.TS. Nguyễn

Thị Yên

Phân tích làm rõ những đặc điểm trong nghệ thuật trình diễn nghi lễ

Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn; tìm hiểu sự biến đổi của nghệ

thuật trình diễn nghi lễ Then trong bối cảnh sân khấu hóa văn hóa

dân tộc hiện nay; giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật

trình diễn nghi lễ Then trong đời sống đương đại.

40 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Biến đổi văn hóa truyền thống của

người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh

Hòa Bình trong phát triển du lịch

Nguyễn

Thị Hồng

Tâm

PGS.TS. Lê Anh

Tuấn

Phân tích thực trạng các yếu tố tác động và xu hướng biến đổi văn

hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu trong phát triển du lịch;

xác điịnh những vấn đề đặt ra và xu hướng của biến đổi văn hóa

truyền thống của người Thái ở Mai Châu trong phát triển du lịch hiện

nay.

41 Tiến sĩ 
Văn hóa 

học

Nghi lễ vòng đời của người Dao

Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố

Hà Nội

Vũ Thị

Uyên

PGS.TS. Trần Văn

Bình

Nghiên cứu những nghi thức, cách thức tổ chức, đặc điểm, chức năng

và giá trị nghi lễ vòng đời truyền thống của người Dao Quần Chẹt:

sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc, tang ma; những biến đổi và vấn đề đặt ra

đối với nghi lễ vòng đời của người dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì

trong bối cảnh hiện nay.

                                   Hà Nội, ngày       tháng        năm 2018Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018
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