
KINH TẾ - XÃ HỘI – VĂN HÓA HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN NỬA ĐẦU
THẾ KỈ XIX

TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU 
- Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và sự biến đổi địa danh địa giới
của huyện qua các thời kỳ lịch sử; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trước thế kỷ XIX.
- Đưa ra một sự phản ánh khoa học, chân thực về tình hình sở hữu ruộng đất của huyện Phú Bình
nửa đầu thế kỷ XIX, phân tích và nhận xét về tình hình sở hữu ruộng đất và cơ cấu kinh tế của
huyện ở thời điểm này, so sánh với một số địa phương khác cùng giai đoạn lịch sử.
- Khôi phục lại diện mạo của thiết chế chính trị - xã hội và đời sống văn  hóa của cư dân Phú Bình
ở nửa đầu thế kỷ XIX. 
NỘI DUNG 
- Đề tài nghiên cứu về huyện Phú Bình trước thế kỷ XIX ở các nội dung như vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên, khái quát quá trình hình thành huyện và sự thay đổi địa giới hành chính huyện, tình hình
kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư và truyền thống đấu tranh…
- Đề tài tập trung phân tích các vấn đề về kinh tế huyện Phú Bình nửa đầu thế kỷ XIX, bao gồm tình
hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp, tình hình thủ công nghiệp, thương mại và tình hình đời
sống của nhân dân. Trong đó, đề tài đặc biệt chú ý đến việc xử lý nguồn tư liệu địa bạ Gia Long,
Minh Mạng, Thiệu Trị để làm rõ diễn biến về ruộng đất của huyện Phú Bình nửa đầu thế kỷ XIX.
- Đề tài trình bày thiết chế chính trị - xã hội cổ truyền ở địa phương, những nét chính của phong
tục tập quán, tín ngưỡng của cư dân địa phương. 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
*Cách tiếp cận
- Đề tài tiếp cận đối tượng theo phương pháp khu vực học (nghiên cứu liên ngành) và lý thuyết
vùng văn hóa và giao lưu văn hóa
*Phương pháp nghiên cứu
- Để thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng phương pháp khai thác tư liệu thư tịch; phương pháp hồi
cố; phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic; phương pháp nghiên cứu liên ngành; phương pháp
phân tích, so sánh, tổng hợp…
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