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II. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống về hoạt động thương mại 

- truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam thế kỷ XVI – XVIII, góp phần bổ 

sung làm sáng tỏ lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam giai đoạn này.  

Thứ hai, luận án đã phân tích được những nhân tố tác động đến hoạt động thương mại 

và truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam thế kỷ XVI – XVIII, làm rõ được 

chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam lúc bấy giờ và những kế hoạch của Bồ Đào 

Nha, Pháp trong việc xâm nhập Viễn Đông.  

Thứ ba, hệ thống hóa về hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha, Pháp 

ở Việt Nam từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, trong đó, có tư liệu lưu trữ trong các thư 

viện của các Đại chủng viện, Học viện… và các nguồn tư liệu được scan trực tiếp từ thư 

viện nước ngoài cụ thể là Pháp và Thụy sĩ.  

Thứ tư, luận án nêu lên và phân tích, so sánh về đặc điểm, hệ quả của hoạt động 

thương mại - truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ 

XVIII. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể cung cấp nguồn tư liệu tương đối hoàn 

chỉnh về quá trình xâm nhập của phương Tây vào Việt Nam thời cận đại.  
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THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS 

I. GENERAL INFORMATION OF THE THESIS 
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Topic: “The trading - missionary activities of the Portugal and the France into 

Vietnam (the Sixteenth century – the Eighteenth century)” 
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II. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

 Firstly, thesis is a system researching about the process of the trading – 

missionary activities of the Portugal and the France into Vietnam from the 

sixteenth century to the eighteenth century, contributing to clarify the foreign 

relationship of Vietnam in these time.  

Secondly, thesis analyzed the factors affecting to the trading and missionary 

activities of the Portugal and the France into Vietnam from the sixteenth century to 

the eighteenth century, clarify the policies of the Vietnamese government at that 

time; the Portugal and France’s plans for penetrating to the Far East.  

Thirdly, systematized about the trading and missionary activities of the 

Portugal and the French into Vietnam from many different sources of documents 

such as in the library of the Seminary, Institutions in Vietnam; the library from 

France and Switzerland. 

Finally, thesis analyzed, compared of the characteristics and consequences 

of the trading – missionary activities of the Portugal and France into Vietnam from 

the sixteenth century to the eighteenth century. The research results of the thesis 

can supply completely documentation about the process of the penetrating of the 

Western into Vietnam in the modern time.  
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