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 Ngoài nước:
Xuất phát từ những mục đích và động cơ khác nhau, nghiên cứu của  người nước ngoài về các
dân tộc thiểu số Việt Nam ngày càng được mở  rộng, đi sâu tìm hiểu trên nhiều lĩnh vực. Trực tiếp
phục vụ cho đề tài  này có các công trình nghiên cứu nước ngoài sau đây được khảo cứu kỹ
lưỡng:
Nghiên cứu của Donovan D., Rambo T.A, Fox J., Lê Trọng Cúc, Trần Đức Viên: “Những xu hướng
phát triển ở vùng núi phía Bắc Việt Nam’’ (1997) với việc xem xét cụ thể mỗi cộng đồng tộc người
gắn với hệ sinh thái tộc người (rẻo cao, rẻo giữa, thung lũng) và từ đó chi phối đến đặc trưng văn
hoá tộc người.
 Furuta Mooto (Nhật Bản) với Luận án tiến sĩ “Chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam”
(Luận án Tiến sĩ) (1989) không chỉ quan tâm đến đặc điểm nhân chủng,  văn hoá tộc người, mà
hướng trọng tâm nghiên cứu thể chế, chính sách  phát triển xã hội tộc người và quản lý phát triển
tộc người của Đảng và  Nhà nước Việt Nam. Nghiên cứu này đã chỉ ra được những ưu điểm
trong  chính sách phát triển tộc người của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây  và nhờ đó đã
quy tụ, đoàn kết được các cộng đồng tộc người thiểu số  trong sự nghiệp cách mạng giải phóng
dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
. Trong nước:
- Những nghiên cứu tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam:
 Đặng Nghiêm Vạn: “Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam” (2003); Khổng Diễn với “Dân số và
dân số tộc người ở Việt Nam” (1995)...  giới thiệu về dân số, đặc trưng văn hoá, kinh tế... của 54
tộc người trong cộng đồng quốc gia các dân tộc Việt Nam.
Đàm Thị Uyên với “Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (từ thế kỉ XI - XIX)”
(2007) đã trình bày một cách khái quát và khá đầy đủ về tình hình kinh  tế, chính trị, văn hoá và
quá trình hình thành các chính sách dân tộc  của các triều đại phong kiến trên đất nước ta. Qua
đó, tác giả đã đi vào  phân tích và trình bày những kết quả đạt được của các chính sách đó, và
rút ra kết luận, chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến, mặc  dầu chịu sự hạn chế của bản
chất giai cấp bóc lột, vẫn có một thời “có ý  nghĩa tích cực trong việc củng cố quốc gia thống nhất,
đẩy lùi các thế  lực cát cứ, xâm lấn từ bên ngoài, giữ gìn được an ninh biên giới”.
 Bế Viết Đẳng (chủ biên:) với “Các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế xã hội ở miền núi”
(1996); Hà Quế Lâm: “Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay- thực trạng
và giải pháp” (2002) khái quát thực trạng kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số  qua đó nêu lên
các giải pháp có hiệu quả để góp phần cải thiện tình hình  xoá đói giảm nghèo ở các vùng dân
tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
-  Nghiên cứu quan hệ tộc người, các “điểm nóng” chính trị - xã hội ở vùng đa dân tộc.
Nhóm nghiên cứu này rất phong phú, đa dạng, với cả chuyên khảo và bài  viết công bố trên tạp
chí, đáng chú ý là các công trình của Doãn Hùng (chủ nhiệm): “Bảo  tồn giá trị văn hoá truyền
thống các dân tộc thiểu số ở vùng tái định  cư thuộc dự án thủy điện Sơn La - Thực trạng và giải
pháp” (2006); của Nguyễn Quốc Phẩm (chủ biên): “Công bằng và bình đẳng xã hội trong quan
hệ tộc người ở các quốc gia đa tộc người” (2006); của Trương Minh Dục: “Một số vấn đề lý luận



và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên” (2005); của Nguyễn Văn Huy, Lê Duy
Đại: “Báo cáo tổng hợp về nghiên cứu chính sách phát triển vùng miền núi và dân tộc thiểu số”
(1999); của Hoàng Chí Bảo (chủ nhiệm) (2006): “Nghiên  cứu các giải pháp bảo đảm bình đẳng
và tăng cường hợp tác giữa các dân  tộc trong phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở
miền núi”... Vấn đề di dân, đói nghèo, dân trí, thể chất con người, tàn phá rừng đầu nguồn cũng
nhận được sự quan tâm sâu sắc của giới nghiên cứu với công trình của Đặng Nguyên Anh:
“Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi” (2006); của Trần
Văn Chử: “Di dân với quá trình phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường ở nước
ta hiện nay” (2000)...
-               Những nghiên cứu trực tiếp về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
Tiêu biểu trong số này có các công trình: Trần Nam Sơn – Lê Hải Anh (Sưu tầm, tuyển chọn):
“Những quy định về chính sách dân tộc” (2001); Uỷ ban dân tộc và miền núi: “Hệ thống các văn
bản chính sách dân tộc và miền núi” (tập 2) về kinh tế - xã hội” (1997); Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam: “Chính sách và chế độ pháp lý đối với đồng bào dân tộc và miền núi” (1996).
Đây là  những công trình mà các tác giả đã dày công sưu tầm,  tuyển chọn  tại Hiến Pháp, các
Nghị định, Chỉ thị, Quyết định của Chính  phủ, các Thông tư của Uỷ ban dân tộc và miền núi về
chính sách dân tộc  của Đảng và Nhà nước.
Những công trình nghiên cứu ở trong và ngoài  nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình
thực hiện đề tài này,  bao gồm cả cung cấp một số tư liệu và cách tiếp cận đối tượng nghiên  cứu.
Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chưa có hệ thống, còn thiếu  những nghiên cứu liên ngành để
tìm ra luận cứ và giải pháp thích hợp  nhằm thực hiện tốt chính dân tộc ở các tỉnh miền núi Đông
Bắc nước ta.
 
MỤC TIÊU 
- Làm rõ những đặc trưng về quan điểm nhận thức và quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện
chính sách dân tộc của Đảng ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Bước đầu rút ra những kinh nghiệm lịch sử từ sự lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của
Đảng tại các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam.
NỘI DUNG 
- Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam (1996-
2001).
- Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam (2001-
2010).
- Thành tựu, hạn chế và những kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở
các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Phương pháp lịch sử
- Phương pháp lôgíc,
- Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp khác như thống kê, so sánh, phân tích và tổng
hợp để làm rõ sự phát triển.
HIỆU QUẢ KTXH 
- Góp phần thực hiện và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
- Là nguồn tư liệu cho các tỉnh miền núi Đông Bắc nước ta thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính



sách của Đảng về chính sách dân tộc.
- Đề tài hoàn thiện sẽ là một phần quan trọng trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh, góp
phần đào tạo sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành
Giáo dục chính trị và các chuyên ngành có liên quan.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


