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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 tương đối có hệ thống 

và toàn diện về sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu 

thế kỷ XX đến năm 1930. Qua đó, góp phần tái hiện lại quá trình chuyển biến của phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam cũng như cả nước trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Thứ hai, luận án phân tích các điều kiện chủ quan và khách quan tạo ra sự chuyển 

biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. 

Trên cơ sở đó, góp phần lí giải vì sao Quảng Nam là nơi khởi đầu của sự chuyển biến trong 

phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Thứ ba, luận án trình bày tương đối có hệ thống và đầy đủ về quá trình chuyển biến 

của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 với 

những biểu hiện cụ thể của nó như: tư tưởng, mục tiêu cứu nước; cơ cấu tổ chức lãnh đạo và 

phương thức đấu tranh. Từ đó, rút ra đặc điểm, phân tích làm rõ sự tác động của sự chuyển 

biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX đối 

với Quảng Nam và cả nước. 

Thứ tư, xây dựng hệ thống tư liệu có giá trị tham khảo liên quan đến sự chuyển biến 

của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam và Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ 

XX. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp một số tư liệu mới, góp phần phục vụ công 

tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam cận đại, đặc biệt là trong 30 năm đầu 

thế kỷ XX và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hiện nay. 
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2. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

 First, the dissertation was the first in Vietnam to study the systematic and 

comprehensive study of the transformation of the patriotic movement and Quang Nam 

revolution from the early twentieth century to the 1930s. A reflection of the transformation 

of the patriotic movement and revolution Quang Nam as well as the country in the first 30 

years of the twentieth century. 

 Secondly, the dissertation analyzes subjective and objective conditions that created 

the transformation of the patriotic movement and the Quang Nam revolution from the 

beginning of the twentieth century to 1930. On that basis, contributing to the explanation of 

why Quang Nam is the beginning of the transformation of the democratic nationalist 

movement in Vietnam in the early twentieth century. 

 Third, the dissertation presents a systematic and complete description of the 

transformation of the patriotic movement and the Quang Nam revolution from the beginning 

of the twentieth century to 1930 with its specific manifestations such as ideology , the goal 

of saving the country; organizational structure and mode of struggle. From there, the 

characteristics and analysis clarified the impact of the transformation of the patriotic 

movement and revolution Quang Nam in the first 30 years of the twentieth century for 

Quang Nam and the whole country. 

 Fourth, build a valuable reference system related to the transformation of the patriotic 

movement and revolution Quang Nam and Vietnam in the first 30 years of the twentieth 

century. The research results of the thesis will provide some new materials, contributing to 

the research, teaching and learning of Vietnamese modern history, especially in the first 30 

years of the twentieth century and traditional education for the present generation. 
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