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2. Những đóng góp mới của luận án 

Thứ nhất, luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ 

thống và toàn diện về phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung. Qua đó, góp phần 

phục dựng lại bức tranh lịch sử về phong trào chấn hưng cũng như về Phật giáo Việt 

Nam giai đoạn 1932 - 1951. 

Thứ hai, thông qua việc làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến sự hình thành phong trào 

chấn hưng Phật giáo miền Trung, luận án sẽ đi sâu vào phân tích các nội dung cụ thể 

của nó như: Xây dựng mô hình tổ chức giáo hội, xây dựng đoàn thể các cấp, đào tạo 

tăng tài, đổi mới cách thức thờ tự và nghi lễ... Từ đó, rút ra đặc điểm, tính chất cũng 

như vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung. 

Thứ ba, xây dựng hệ thống tư liệu có giá trị tham khảo liên quan đến phong trào 

chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Từ đó, luận án là tài liệu xã hội hóa phục vụ cho việc 

nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề liên quan, đặc biệt là đối với tăng ni 

sinh tại các Học viện Phật giáo cũng như những ai quan tâm đến vấn đề này. 

Thứ tư, trong chừng mực nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần 

cung cấp những dữ liệu mang tính lịch sử về phong trào chấn hưng Phật giáo miền 

Trung, cùng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà 

nước đối với các vấn đề về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. 

Huế, ngày        tháng     năm 2017 

                                                                               Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

                                                                                Dương Thanh Mừng 



NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THESIS 

I. GENERAL INFORMATION OF THE THESIS 

Full name: Duong Thanh Mung 

Thesis topic: THE BUDDHIST REVIVAL MOVEMENT IN CENTRAL 

VIETNAM (1932-1951). 

Major:  History of Viet Nam 

Code: 62 22 03 13 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Le Cung and Assoc. Prof. Dr. Truong Cong Huynh Ky 

Institution : College of Education, Hue University, Vietnam. 

Time: 2013- 2016 

II. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

First, the thesis is the first research work in Vietnam to systematically and 

comprehensively investigate Buddhist revival movement in the Middle in the 

period 1932 - 1951.  

Second, by clarifying the historical context leading to the foundation of 

Buddhist revival movement in the Middle, the paper will deeper analyze its specific 

contents... and therefrom draw out the characteristics, features as well as roles of 

Buddhist revival movement in the Middle. 

Third, the research also builds a documentation system of reference values 

related to Vietnamese Buddhist revival movement. In this respect, the thesis is 

socialized material that can be used for doing research as well as teaching and 

learning relevant special subjects, especially towards Buddhist monks and nuns 

studying at vocational schools, community colleges, Buddhist academies... 

Fourth, the research results will provide historical data on Buddhist revival 

movement in the Middle in the period 1932 - 1951 together with scientific 

foundations for policy planning of the Vietnamese Communist Party and 

Government towards religious issues in general and Buddhism issues in particular. 

 

                                                                         Hue, 2017 

                                                                        PhD. STUDENT 






                                                                      Duong Thanh Mung 


