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Những đóng góp mới của luận án 

Đề tài luận án “Quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á về chính trị - 

ngoại giao (1947-1964)” đã có những đóng góp mới về khoa học và thự tiễn như sau: 

1. Về mặt khoa học 

Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu tương đối có hệ thống 

và toàn diện về sự tiến triển trong mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông 

Nam Á, cụ thể là với Miến Điện, Indonesia, Malaya/Malaysia, Việt Nam (Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa), về chính trị - ngoại giao từ năm 1947 đến 

năm 1964. Từ đó, rút ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu và phân tích tác 

động của mối quan hệ này. 

2. Về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo cần thiết cho giảng viên, cán bộ nghiên 

cứu, học viên, sinh viên ngành Lịch sử, ngành quan hệ quốc tế và cho những ai quan 

tâm, tìm hiểu nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với các nước Đông Nam Á, đóng góp 

vào việc nghiên cứu quan hệ Ấn Độ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc 

biệt là quan hệ Ấn Độ - Việt Nam. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận án, ở một mức độ nhất định, có thể cung 

cấp thêm những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính 

sách của Việt Nam, nhất là trong quan hệ đối ngoại với Ấn Độ và với các nước trong 

khu vực Đông Nam Á. 
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