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2. Đóng góp mới của luận án 

Nghiên cứu tùy bút ở đô thị miền Nam trong giai đoạn 1954 – 1975, chúng 

tôi mong muốn sẽ đạt được những mục tiêu, những đóng góp mới: 

Luận án hướng đến việc tìm ra quy luật vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam 

thông qua nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của thể loại này. 

Đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và khách quan về tùy bút ở đô thị 

miền Nam cả về thành tựu và hạn chế. 

Chỉ ra các đặc điểm cơ bản nhất của tùy bút ở đô thị miền Nam thông qua 

các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; từ đó làm cơ sở khẳng định vị trí cũng như những 

đóng góp vào thành tựu của văn xuôi Việt Nam nói chung. 

Luận án hi vọng sẽ góp phần đánh giá một cách công bằng, khách quan hơn 

về một số trường hợp (tác giả, tác phẩm) tùy bút cụ thể mà lâu nay vì nhiều lý do, ý 

kiến của các nhà chuyên môn vẫn còn nhiều khác biệt.  

Luận án hi vọng sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc tìm hiểu, 

nghiên cứu và giảng dạy về tùy bút ở đô thị miền Nam nói riêng, văn học miền 

Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 nói chung. 
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SOME NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

1. Introduction 
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2. Some new contributions of the thesis 

After research on essay in southern cities during 1954 - 1975 period, we hope 

to achieve new goals and contributions: 

The thesis aims at finding out the movement process of essay in southern cities 

through research on the formation and development of this genre. 

Evaluate in a systematic, complete and objective manner essay in southern 

cities in both achievements and limitations. Indicate the most basic characteristics 

of essay in southern cities through typical authors and works; thereby provide a 

basis for confirming its position as well as contributions to achievements of 

contemporary Vietnamese prose. 

The thesis expects to contribute to make a more fair, objective evaluation 

about certain essay cases (authors, works) but for many reason, opinions of the 

experts have long since remained many differences. 

The thesis hopes to be a useful reference for learning, researching on and 

teaching essay in southern cities in particular and Southern Vietnam literature (1954 - 

1975) in general. 
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