
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG  

CỦA NCS TRẦN THỊ PHƯỢNG  
Người viết: Điêu Thị Vân Anh 

Sáng ngày 21/12/2022, NCS Trần Thị Phượng - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội 

- Trường Đại học Tây Bắc đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử. 

Với sự hướng dẫn khoa học của: GS.TS. Võ Văn Sen - Trường Đại học KHXH và 

NV - ĐHQG TP Hồ Chí Minh và PGS.TS. Nguyễn Duy Bính - Trường ĐHSP Hà Nội, 

NCS Trần Thị Phượng đã hoàn thành Luận án Tiến sĩ với đề tài: “Kinh tế nông nghiệp 

tỉnh Sơn La từ đầu thế kỉ XIX đến năm 1945”. 

Hội đồng đánh giá Luận án với sự tham gia của: 

1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng 

2. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh - Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội - Phản biện 1 

3. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học  -  Phản biện 2 

4. PGS.TS. Phan Ngọc Huyền - Trường ĐHSP Hà Nội -  Phản biện 3 

5. TS. Trần Xuân Trí - Trường ĐHSP Hà Nội - Thư kí hội đồng 

6. PGS. TS. Lưu Văn Quyết - Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG TP Hồ Chí 

Minh - Ủy viên 

7. PGS. TS. Phan Thị Thoa - Học viện Tài Chính - Ủy viên 

Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu 

khoa học của NCS Trần Thị Phượng trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Các thành viên 

đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS. 

Trình bày kết quả nghiên cứu, NCS đã báo cáo những đóng góp mới của Luận án 

như: Đề tài đã phục dựng lại tình hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La từ đầu kỉ XIX đến 

năm 1945; Đề tài lấp dần khoảng trống và làm phong phú thêm bức tranh nhiều màu sắc 

về kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời kì trước cách mạng tháng Tám. Qua đó, góp phần lí 

giải nguyên nhân sự phát triển chậm chạp của khu vực miền núi tỉnh Sơn La; Luận án góp 

phần bổ sung và làm phong phú thêm tài liệu nghiên cứu về Sơn La, Tây Bắc - nơi vốn có 

rất ít những công trình chuyên khảo được công bố. Đồng thời những kết luận, bài học kinh 

nghiệm được rút ra còn góp phần tạo cơ sở, nền tảng và để lại nhiều bài học kinh nghiệm 



cho việc quản lý đất đai, hình thành, phát triển khoa học nông nghiệp ở Sơn La, chú trọng 

đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; trồng, chăm sóc, lai tạo, áp dụng 

những tiến bộ mới vào sản xuất nông nghiệp; lựa chọn các giống, cây trồng, vật nuôi phù 

hợp với địa phương; tạo nên các vùng chuyên canh… Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của 

đề tài luận án còn là tài liệu tham khảo để triển khai chính sách khuyến nông ở địa phương; 

đồng thời cũng là tài liệu tham khảo để phục vụ công tác biên soạn và giảng dạy lịch sử địa 

phương trong các trung học chuyên nghiệp dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học và các 

trường phổ thông ở Sơn La, Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay. 

Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và những đóng 

góp mới của Luận án, 5/7 phiếu đánh giá Luận án đạt kết quả xuất sắc và đề nghị Đại học 

Sư phạm Hà Nội công nhận học vị, cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Trần Thị Phượng. 

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án của NCS Trần Thị Phượng: 

               

Ảnh 1. Hội đồng chấm Luận án chúc mừng tân TS. Trần Thị Phượng 



         

Ảnh 2. Cán bộ, giảng viên Khoa KHXH chúc mừng tân TS. Trần Thị Phượng 


