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MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM
1
 

TS. Huỳnh Thị Liêm 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

 

Cuốn sách Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (tập 1) do Tiến sĩ Nguyễn 

Văn Hiệp chủ biên được nhà xuất bản Đại học Quốc gia T.P Hồ chí Minh xuất 

bản năm 2013. Sách dày 407 trang, gồm 10 chuyên đề nghiên cứu về Lịch sử 

Việt Nam. Các chuyên đề được thể hiện trong tập sách này phần lớn đã và đang 

được giảng dạy ở nhà trường cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử và có thể làm 

tài liệu tham khảo cho các giáo viên bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông. Cuốn 

sách nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Cuốn sách thể hiện sự nỗ lực của tập thể giảng 

viên Khoa Lịch sử, trường Đại học Thủ Dầu Một trong công tác biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. 

Cấu trúc của cuốn sách bao gồm 10 chuyên đề, nghiên cứu những vấn đề 

sử học có tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Từ những vấn đề làng xã đến các 

vấn đề dân tộc, tôn giáo và vấn đề chủ quyền biển đảo ở Việt Nam được các tác 

giả nghiên cứu, kiến giải khách quan, khoa học và mang tính lịch sử. Ngoài ra, 

cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề về giai cấp công nhân, đặc điểm chiến, 

lịch sử giáo dục,.... 

Với chuyên đề Một số vấn đề về làng xã Việt Nam, cuốn sách đã trình bày 

các khái niệm về “làng”, “xã”, “làng xã”, “thôn” đến các vấn đề về lịch sử hình 

thành và phát triển, những đặc điểm riêng của làng xã ở Bắc bộ và Nam bộ. 

Dưới cách tiếp cận địa lý nhân văn, cùng với đó là cách nhìn về nền tản xã hội,   

cuốn sách đã lý giải những đặc điểm khác nhau giữa làng xã ở Bắc Bộ và Nam 

Bộ trong lịch sử hình thành và phát triển làng xã Việt Nam.  

                                                             
1 Nguyễn Văn Hiệp (cb), Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam, Tập 1, Nxb. Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 

2013. 
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Triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam đã 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Chuyên đề Mấy vấn đề về lịch sử triều 

Nguyễn thời kỳ độc lập, tự chủ (1802 – 1884) đã phục dựng lại bức tranh toàn 

cảnh của triều Nguyễn từ năm 1802-1884. Với sự kế thừa những nguồn tư liệu 

của các tác giả nghiên cứu trước, cùng với đó là những hướng tiếp cận mới trong 

sử học Việt Nam, các tác giả biên soạn đã cung cấp những vấn đề mới, cập nhật 

về Triều Nguyễn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại trường Đại học Thủ 

Dầu Một. 

Chuyên đề Lịch sử giáo dục Việt Nam cung cấp cho người đọc một bức 

tranh trọn vẹn nền giáo dục Việt Nam từ khi bị chế độ phong kiến Trung Quốc 

đô hộ cho đến giai đoạn hiện nay. Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, góp 

phần phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập khu vực và 

quốc tế. 

Chuyên đề Mấy vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam đã trình bày 

những vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành và phát triển 

trong thời kỳ đấu tranh cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuốn 

sách cho thấy giai cấp công nhân là đội tiên phong, liên minh chặt chẽ với giai 

cấp nông dân, trí thức,… đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn 

toàn. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân là lực lượng 

nòng cốt, động lực chủ yếu, luôn đi đầu trong sự nghiệp Đổi Mới hiện nay. 

Đối với chuyên đề Đặc điểm chiến tranh cách mạng việt Nam (1954-

1975), cuốn sách đã trình bày cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ đã trải qua 30 năm, đó là cuộc chiến gian khổ, vô cùng ác liệt, có ý nghĩa 

lịch sử to lớn, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho tất cả các bên tham chiến. 

Đó là Việt Nam có đường lối quân sự độc đáo, sáng tạo, tiến hành chiến tranh kẻ 

thù mạnh gấp nhiều lần mà vẫn đảm bảo thắng lợi hoàn toàn. 

Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, biển đảo là một phần của chủ quyền Tổ 

quốc Việt Nam. Chuyên đề Biển đảo Việt Nam- Lịch sử và hiện tại đã cung cấp 
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cho người đọc biển đảo đóng vai trò không nhỏ trong việc phát triển kinh tế- xã 

hội. Cũng từ  biển, Việt Nam có cơ hội  giao lưu, mở mang vươn ra hội nhập với 

thế giới. Bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng là bảo vệ quê hương đất nước của toàn 

dân tộc. 

Ngoài ra, cuốn sách còn biên soạn các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, một số 

vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và 

những vấn đề lịch sử, văn hóa tỉnh Bỉnh Bình Dương. Đối với vấn đề lịch sử 

tỉnh Bình Dương, từ góc nhìn của một vùng chiến tranh cách mạng, cuốn sách 

đã lý giải những vấn đề về việc Bình Dương trở thành vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam tốc độ phát triển  kinh tế nhanh. Với chính sách thu hút đầu tư của  

tỉnh Bình Dương trong tương lai không xa Bình Dương trở thành một thành phố 

văn minh, hiện đại của cả nước vào năm 2020. 

Cuốn sách Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (tập 1) rất bổ ích cho sinh 

viên, những người làm công tác giảng dạy lịch sử ở Bình Dương. Có thể nói, 

cuốn sách là sự kết tinh của nhiều hướng tiếp cận trong việc nghiên cứu sử học 

đã cung cấp cho người đọc những vấn đề sử học mới trong bối cảnh hiện nay. 

 


