
THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Hương 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 18/05/1978       

4. Nơi sinh: TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 1265/QĐ-ĐHHĐ ngày 

12/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi cán bộ hướng dẫn 

- Thay đổi cán bộ hướng dẫn chính TS. Chu Văn Sơn bằng PGS.TS. Ngô Văn Giá từ 

31/5/2019. 

- Lí do: TS. Chu Văn Sơn qua đời vào tháng 4 năm 2019. 

- Gia hạn thời gian thực hiện luận án theo quyết định số 2119/QĐ-ĐHHĐ ngày 

20/12/2019.  

7. Tên đề tài luận án: Thi pháp thơ Nguyễn Duy 

8. Chuyên ngành:Văn học Việt Nam    

9. Mã số: 9.22.01.21 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS.Ngô Văn Giá 

     Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Văn Đông 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

 Nghiên cứu thi pháp thơ Nguyễn Duy, luận án khám phá, lí giải một cách có hệ 

thống từng phương diện cơ bản của thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Duy, đặc biệt là 

quan niệm nghệ thuật thơ, cách tổ chức không gian-thời gian, hình tượng cái tôi trữ 

tình, cách tổ chức ngôn ngữ, giọng điệu... nhằm phát hiện thêm những điều mới mẻ 

trong thơ ông.Từ đó, luận án góp thêm một tiếng nói khẳng định bản lĩnh, phong cách 

nghệ thuật cũng như những đóng góp và vị thế của nhà thơ trong tiến trình vận động và 

phát triển của thơ Việt Nam hiện đại. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



Với những kết quả khoa học đạt được, luận án là tài liệu cần thiết cho việc học tập 

của học sinh, sinh viên ngành Ngữ văn. Mặt khác, chúng tôi hi vọng luận án sẽ là tài liệu 

tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu thơ Nguyễn Duy tại Việt Nam. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo 

Đối với thơ Nguyễn Duy vẫn có thể khai thác, nghiên cứu trên một số hướng 

như: so sánh với một số nhà thơ đương thời về mặt phong cách, hoặc đặt thể lục bát 

Nguyễn Duy trong tiến trình lục bát hiện đại Việt Nam. Ngay cả hướng tiếp cận thi 

pháp thơ Nguyễn Duy vẫn có thể tập trung đào sâu vào một số phương diện như ngôn 

ngữ thơ, lao động thơ…chẳng hạn. Thơ Nguyễn Duy vẫn còn là một đối tượng nghiên 

cứu khoa học hấp dẫn và vẫy gọi những nghiên cứu tiếp theo. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Thị Hoàng Hương (2017), “Nỗi nhớ “quê nhà ở phía ngôi sao”của 
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3. Nguyễn Thị Hoàng Hương (2018), “Thơ năm chữ của Nguyễn Duy”,Tạp chí Khoa 

học,Trường Đại học Hồng Đức (41), tr. 84-90. 

4. Nguyễn Thị Hoàng Hương (2019), “Đặc sắc nghệ thuật trong thơ tự do của 

Nguyễn Duy”,Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư (4), tr. 93-99. 

5. Nguyễn Thị Hoàng Hương (2019), “Cảm hứng trong thơ tự do của Nguyễn 

Duy”, Tạp chí Khoa học,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (64), tr. 29-38. 
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