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1. Bàn thêm về nền hành chính Triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1883
2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút - Dấu son chói lọi của phong trào Tây Sơn tại Gia Định.
3. Điện Biên Phủ - Đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, kết quả tổng hợp của sức mạnh dân
tộc.
4. Lịch sử Việt Nam dưới góc nhìn của học giả nước ngoài. Góp thêm vài tư liệu về giai đoạn lịch sử hình
thành chính quyền Gia Định.
5. Thử tìm hiểu qua báo chí đương thời phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu và những ngày
đầu tiên của Phan Bội Châu ở Huế.
6. Vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với Nam Bộ nhìn từ góc độ lịch sử và luật pháp Quốc tế.
7. Vài nhận xét về phong trào hội kín chống Pháp ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.
8. Các nhà lãnh đạo Đảng Bôn-sê-vich trong cuộc Cách mạng Tháng Mười.
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9. Xây dựng CNXH ở Liên Xô giai đoạn (1964 - 1985): Phát triển hay trì trệ?
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10. Vai trò của "Chính phủ vệ quốc" trong chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871).
11. Tư tưởng không liên kết ở Ấn Độ từ Jawaharlal Nehru đến Indira Gandhi.
12. Bước thăng trầm của quan hệ Nhật Bản - Đông Nam Á.
13. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Mỹ.
14. Khổng Tử (551 - 479 TCN).
15. Mỗi quan hệ tay ba Việt Nam - Xiêm La - Cao Miên cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX.
16. Phong cách Hindu trong nghệ thuật Chăm cổ.
17. Tìm hiểu tư tưởng hòa bình trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Ấn Độ.
18. Vài nét về quan hệ Liên Bang Nga - Việt Nam (từ 1991 đến nay).
19. Vài suy nghĩ về việc rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm nói chung, sinh viên ngành lịch sử nói
riêng.
20. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông
21. Cần đột phá để cứu môn Sử
22. Cần thận trong khi dùng bản đồ giao khoa lịch sử lấy từ Internet
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