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

Được tiến hành theo phương thức của ngôn ngữ học khối liệu, luận án so sánh mối quan hệ 

logic-ngữ nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt và đã có một số đóng góp lớn sau đây về mặt lý 

thuyết và thực tiễn:  

- Cơ cấu lại khung lý thuyết mô tả theo đường hướng chức năng về mối quan hệ logic-ngữ nghĩa 

trong tổ hợp cú dựa trên các khung lý thuyết chức năng đã có, thừa kế, sắp xếp các đặc điểm 

theo cấu trúc mới sao cho khung lý thuyết giảm đi xu hướng thiên về các đặc điểm tiếng Anh, có 

tính tổng quát cao, có tính ứng dụng cao trong nhiều ngôn ngữ, giúp mô tả một cách thống nhất 

về tiêu chí mối quan hệ logic ngữ nghĩa trong cả tiếng Anh và tiếng Việt là hai ngôn ngữ thuộc 

hai hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.  



- Xem xét lại và mô tả lại mối quan hệ logic ngữ nghĩa trong tiếng Anh theo khung lý thuyết mô tả 

mới, kết hợp lý thuyết với các ví dụ minh họa trong thực tế sử dụng ngôn ngữ, từ đó hình thành 

một khung mô tả mới về quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú, so với các khung mô tả đã có 

thiên nhiều về tiếng Anh và ngôn ngữ châu Âu, khung này dễ dùng để so sánh hơn với tiếng 

Việt. 

- Lần đầu tiên sử dụng lý thuyết chức năng hệ thống để mô tả mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong 

tổ hợp cú tiếng Việt, lập nên khung mô tả mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Việt 

theo quan điểm chức năng hệ thống dựa trên các tiêu chí trong khung lý thuyết phân tích hình 

thành ở chương 1. Lần đầu tiên dưới ánh sáng của lý thuyết chức năng hệ thống, mối quan hệ 

logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú được mô tả chi tiết và đầy đủ.  

- Chỉ ra sự giống và khác trong phương thức biểu hiện và hoạt động của mối quan hệ logic-ngữ 

nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: ứng dụng kết quả của luận án trong việc giảng dạy tiếng 

Anh và cả tiếng Việt 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: mở rộng nghiên cứu giải thích tại sao có sự giống và 

khác nhau về mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt và nghiên cứu 

cụ thể các ứng dụng của ngữ pháp chức năng trong giảng dạy ngôn ngữ nói chung, tiếng Anh 

nói riêng 
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