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NỘI DUNG BẢN TRÍCH YẾU 

 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu  

* Mục đích nghiên cứu 

Chỉ ra thực trạng và bước đầu nhận diện xu hướng biến đổi Đời sống văn hóa của 

cư dân ven biển Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH). 

* Đối tượng nghiên cứu 

- Luận án nghiên cứu về đời sống văn hoá tinh thần của cư dân ven biển Hà 

Tĩnh trong bối cảnh CNH, HĐH (trong đó có đề cập đến đời sống văn hoá xưa - trước 

CNH, HĐH để so sánh, đối chiếu, nhận diện xu hướng biến đổi). 

2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

-  Phương pháp luận: Luận án dựa vào cơ sở phương pháp luận duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để nghiên cứu thực trạng và nhận diện xu hướng 

biến đổi đời sống văn hoá tinh thần của cư dân ven biển Hà Tĩnh thời kỳ CNH, HĐH.  

- Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp liên ngành của văn 

hoá học, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp khảo sát - điền dã của nhân 

học/dân tộc học văn hoá, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp so sánh - đối 

chiếu, phương pháp nghiên cứu đại diện. 

3. Những kết quả chính và kết luận 

* Những kết quả chính  

- Luận án tổng hợp, hệ thống hóa các tư liệu nghiên cứu về vùng ven biển Hà 

Tĩnh, cư dân, văn hóa vùng ven biển Hà Tĩnh từ trước đến nay (2015). Qua đó kế thừa 

và xác định tính mới của luận án.  

- Luận án xác lập khung lý thuyết nhằm làm rõ hướng nghiên cứu và phạm vi nội 

dung nghiên cứu. Qua đó bước đầu đưa ra một số quan niệm: đời sống văn hóa, vùng ven 

biển Hà Tĩnh, tiêu dùng văn hóa và xác định khối cư dân ven biển Hà Tĩnh thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 



- Luận án phân tích, làm rõ các đặc điểm: vị trí địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế và 

văn hóa vùng ven biển Hà Tĩnh. Tìm hiểu thực trạng và chỉ ra đặc điểm CNH, HĐH ở 

vùng ven biển Hà Tĩnh có sự phân hóa hình thành ba khu kinh tế chuyên biệt: khu kinh 

tế đánh bắt, khu kinh tế du lịch và khu kinh tế công nghiệp.  

- Khảo sát, phân tích thực trạng đời sống văn hóa của cư dân ven biển Hà Tĩnh qua 

tín ngưỡng, lễ hội, phong tục (có so sánh với xưa), luận án đưa ra những nhận định về: 

các tín ngưỡng và sinh hoạt tín ngưỡng xưa và nay; các lễ hội và sinh hoạt lễ hội xưa và 

nay; thực hành các phong tục xưa và nay của cư dân ven biển Hà Tĩnh. Qua đó nhận diện 

sự biến đổi. 

-  Nghiên cứu đời sống văn hóa của cư dân ven biển Hà Tĩnh qua tiêu dùng văn 

hóa. Luận án làm rõ thực trạng về các phương tiện tiêu dùng văn hóa phổ biến của cư dân 

ven biển Hà Tĩnh hiện nay, nhu cầu, mức độ và nội dung tiêu dùng văn hóa của cư dân 

ven biển Hà Tĩnh hiện nay, từ đó nhận diện những biến đổi về xu hướng tiêu dùng văn 

hóa của cư dân ven biển Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Bằng việc so sánh, đối chiếu các thành tố văn hóa tinh thần của cư dân ven biển 

Hà Tĩnh trước và sau công nghiệp hóa, hiện đại hóa, luận án nhận diện xu hướng vận 

động biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với đời sống văn hóa tinh thần của cư dân ven 

biển Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

4. Kết luận  

Ven biển Hà Tĩnh hiện nay là vùng có nhiều biến đổi dưới sự tác động của CNH, 

HĐH, trở thành khu kinh tế trọng điểm của Bắc Trung Bộ và của cả nước. Nghiên cứu 

đời sống văn hóa của cư dân ven biển Hà Tĩnh và những biến đổi của nó trong thời kỳ 

CNH, HĐH có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội và văn hóa ở vùng ven biển Hà Tĩnh thời kỳ CNH,HĐH và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

Hà Nội, ngày 18  tháng 12 năm 2015 
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