
Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, ngành Lịch sử Việt Nam: “Quá trình 

du nhập và phát triển của tín ngưỡng thờ mẫu ở Lâm Đồng từ đầu thế kỷ XX đến 

năm 2018” 

Ngày 01 tháng 6 năm 2019, tại Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên 

Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, NCS. Bùi Thị Thoa đã bảo vệ thành công luận án 

tiến sĩ cấp Cơ sở, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9.22.90.13; Người 

hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Cao Thế Trình, 2. TS Hoàng Thị Như Ý. 

 
NCS. Bùi Thị Thoa và Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở 

 

Đóng góp mới của Luận án: 

Luận án đã khái quát được bức tranh tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt ở Lâm 

Đồng qua quá trình du nhập và phát triển cho tới ngày nay. 



Đề tài luận án cũng đã đúc kết được những đặc trưng, giá trị văn hóa nổi bật và 

những hạn chế của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng. Từ những miêu tả và trình bày, 

luận án đưa ra được các xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế 

nhằm phát huy giá trị văn hóa độc đáo của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng. 

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án: 

Luận án hệ thống hóa các nguồn tư liệu và nhận thức về quá trình du nhập, phát 

triển của tín ngưỡng thờ Mẫu vào Lâm Đồng từ đầu thế kỷ XX đến 2018. Kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra được những đặc trưng, quá trình vận động, vai trò của tín ngưỡng thờ Mẫu 

đối với văn hóa tín ngưỡng của người Việt ở Lâm Đồng. 

Đề tài luận án đã đúc kết được nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến chính sách và 

giải pháp quản lý văn hóa, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói 

riêng, cả nước nói chung. Đây là vấn đề có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn. 

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua. 

 


