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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Phần mở đầu:  

Họ tên NCS: Nguyễn Bá Linh  

Tên đề tài luận án: Quản lý khu Di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa  

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa - Mã số: 9319042  

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

Phần nội dung:  

Mục đích và đối tượng nghiên cứu:  

Mục đích nghiên cứu:  

Nghiên cứu, đánh giá vai trò,  hoạt động của các cấp trong công tác quản lý tại 

khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ đó đề xuất những giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong điều kiện thực tiễn tại khu 

di sản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý một DSVHTG của UNESCO và Việt Nam. 

Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là tổng thể các khía cạnh liên quan đến 

quản lý DSVHTG Thành Nhà Hồ, gồm các quy định của UNESCO và Việt nam, 

vai trò của các cấp quản lý khu di sản và các hoạt động cụ thể của nhà nước và các 

cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:  

- Phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành 

- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa 

- Phương pháp Văn hóa học 

- Phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hóa  

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và phân loại 

- Phương pháp so sánh  

- Phương pháp mô hình hóa  

- Phương pháp chuyên gia  
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Các kết quả chính và kết luận:  

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên, nghiên cứu một cách chuyên sâu, 

toàn diện, trực tiếp về thực trạng công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ sau khi 

được công nhận là DSVHTG trên cơ sở vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan 

đối với công tác này. Qua đó đánh giá mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của 

hạn chế trong công tác quản lý tại khu di sản này, trên cơ sở đó hình thành những 

luận điểm khoa học làm cơ sở đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di 

sản. Kết quả thu được từ đề tài luận án sẽ đóng góp thêm tư liệu nghiên cứu quản lý 

di sản văn hóa nói chung, quản lý di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam nói riêng. 

Luận án vận dụng lý thuyết vai trò các bên liên quan để nghiên cứu, đánh giá 

việc thực hiện vai trò của các cấp quản lý nhà nước và cộng đồng trong công tác 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Trên cơ sở đó tìm ra những thành công, hạn chế 

và phân tích nguyên nhân những hạn chế trong công tác quản lý khu di sản Thành 

Nhà Hồ kể từ sau khi khu di sản này được công nhận DSVHTG đến nay. Đặc biệt 

luận án nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện những chiến lược 

lớn tại khu di sản này trong thời điểm hiện tại: Thực hiện kế hoạh quản lý khu di 

sản, thực hiện cam kết chiến lược quản lý khu di sản với UNESCO, thực hiện quy 

hoạch tổng thể, khai quật khảo cổ học tổng thể, triển khai đề án du lịch….Kết quả 

từ những nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp cho các cấp, các nhà quản lý khu di 

sản này một cách nhìn toàn diện về công tác quản lý của mình trong thời gian qua 

và xác định được những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý khu di sản này thời 

gian tới.  

Trên có sở những nhận định khách quan, khoa học từ kết quả nghiên cứu của 

luận án, luận án đưa ra một số giải pháp mang tính khả thi trong việc nâng cao hiệu 

quả, chất lượng quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian trước mắt cũng 

như lâu dài. Kết quả nghiên cứu của luận án là một kênh tham khảo quan trọng 

mang tính ứng dụng cao để các cấp quản lý có thể áp dụng trong thực tiễn thực hiện 

nhiệm vụ công tác quản lý khu di sản này./. 

 

Người hướng dẫn 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Linh 
 


