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TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN  

 

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý tại các di tích 

lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, đặc biệt là sau 

khi các di tích này được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với những thay đổi cơ bản về diện 

mạo, phạm vi bảo vệ cũng như những quy định quản lý trong tình hình mới đòi hỏi ở một tầm 

cao mới cả về mặt lý luận và thực tiễn.  

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tại cả 3 di tích 

cách mạng nằm trong mối liên kết vùng và trong điều kiện đặc thù của văn hóa vùng miền – 

văn hóa vùng Việt Bắc. Thực trạng công tác quản lý nhà nước tại các di tích nêu trên cũng như 

sự tham gia quản lý của cộng đồng sẽ cho chúng ta một cái nhìn khách quan, chân thực nhất về 

giá trị các di tích cũng như thành công, hạn chế của công tác quản lý các di tích này trong thời 

gian qua. Tạo cơ sở để hoạch định chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này trong 

thời gian tới. Việc tổng kết kinh nghiệm từ kết quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ đóng vai 

trò quan trọng trong định hướng những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích ATK thuộc 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Trên cơ sở đó góp phần vào thành công của 

quá trình xây dựng, phát triển đất nước, giáo dục ý thức và truyền thống yêu nước, đấu tranh 

kiên cường bất khuất của các thế hệ con người Việt Nam hiện tại và tương lai. 

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 các 

di tích ATK thuộc ba tỉnh nêu trên. Cuối cùng là một số giải pháp có tính khả thi nhằm 

nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý di tích ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. 

 

         Người hướng dẫn                                        Nghiên cứu sinh  
 

  

          PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng                                           Hà Thúy Mai  


