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NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(Nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm 

mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án...) 

1. Luận án nghiên cứu một đối tượng dù là khá quen thuộc đó là văn hóa truyền 

thống của cư dân ven biển nhưng xem xét trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. Do đó, luận án đã đóng góp thêm một nghiên cứu trường hợp cụ 

thể nhưng cũng rất điển hình cho việc tìm hiểu về văn hóa biển và đời sống văn hóa cư 

dân ven biển miền ở miền Trung Việt Nam. 

2. Việc nghiên cứu điểm trong sự đối sánh với khu vực rộng hơn cung cấp những cái 

nhìn khách quan, cụ thể trong từng thành tố, giá trị văn hóa, thấy được sự khác biệt mang 

yếu tố vùng miền, yếu tố địa văn hóa” trong văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế, 

cung cấp cơ sở, luận cứ trong nghiên cứu văn hóa biển cũng như cư dân ven biển.  

3. Việc nghiên cứu biến đổi văn hóa của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế trong 

quá trình hiện đại hóa có thể được mở rộng để nghiên cứu trên một phạm vi rộng hơn, cụ 

thể là khu vực Trung bộ để có được cái nhìn toàn cảnh, đa chiều về đời sống văn hóa, xã 

hội của các cộng đồng dân cư ven biển trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu 

cũng cho thấy những xu hướng biến đổi văn hóa đa chiều, đa diện do tác động của những 

tác nhân bên trong và bên ngoài. 

4. Thấy được những bất cập trong ban hành và thực hiện chính sách văn hóa đối với 

một cộng đồng dân cư, cụ thể ở đây là cư dân ven biển, có sinh kế chính là ngư nghiệp. 

Đồng thời, luận án góp phần đề ra những giải pháp có giá trị thực tiễn nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế trong xã hội hiện nay. 

Chứ ký của người hướng dẫn          Chữ ký của NCS 
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CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

 

1. The thesis studies an object that is quite familiar, which is the traditional 

culture of coastal residents, but considers it in the context of the process of 

industrialization and modernization of the country. Therefore, the thesis has contributed 

a specific case study but also very typical for learning about marine culture and cultural 

life of coastal residents in Central Vietnam. 

2. The study of points in comparison with the wider area provides objective and 

specific views in each cultural element and value, seeing the difference with regional 

factors and geo-cultural factors. in the culture of coastal residents of Thua Thien Hue, 

providing the basis and arguments in studying marine culture as well as coastal 

residents. 

3. The study of cultural change of coastal residents in Thua Thien Hue during 

modernization can be extended to study on a broader scope, namely the Central region 

to get a complete overview. multi-dimensional landscape of cultural and social life of 

coastal communities in the current context. The study also shows multi-dimensional and 

multi-faceted cultural change trends due to the impact of internal and external factors. 

The point of views in comparison with the broader region provides insights objectively 

and specifically in each cultural element and value, seeing the difference with regional 

factors and geocultural factors" in the culture of coastal residents of Thua Thien Hue, 

providing a basis, arguments in the study of marine culture as well as coastal inhabitants. 

4. It’s can be seen the inadequacies in promulgating and implementing cultural 

policies for a residential community, specifically coastal residents, whose main 

livelihood is fishing. At the same time, the thesis contributes to proposing solutions with 

practical value to preserve and promote the cultural values of coastal residents of Thua 

Thien Hue in today's society.                
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