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ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ TỰ NHIÊN  

VÀ YẾU TỐ XÃ HỘI ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI  

VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO SỨC KHỎE CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY  

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN QUANG TUYNH        

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 21/06/1967             

4. Nơi sinh: Hưng Yên 

    5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số 4157/SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không 

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội đến sức khỏe con người và vấn đề 

nâng cao sức khỏe con người Việt Nam hiện nay. 

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS   

9. Mã số: 62. 22. 80. 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TSKH Lương Đình Hải; PGS.TS Phạm Công Nhất 

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

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên, yếu tố xã hội đối với sức khỏe con người, 

luận án chỉ ra những yếu tố tự nhiên, yếu tố xã hội cơ bản nhất tác động đến sức khỏe con người. 

- Trình bày một số giải pháp cơ bản nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho con người Việt 

Nam trong điều kiện hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Luận án có thể là cơ sở lý luận để xây dựng các chính sách nhằm thực hiện chiến lược chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu xu hướng biến đổi sự tác động của yếu tố tự nhiên, yếu tố xã hội đến sức khỏe con người 

Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

- Luận giải cơ sở triết học của sự biến đổi quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên - sức khỏe, xã hội - sức khỏe 

và môi trường - sức khỏe. 
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- Các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa. 

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

1. Trần Quang Tuynh (2010), “Tăng trưởng kinh tế và chăm lo phát triển toàn diện con người ở nước 

ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (2), tr. 94-97. 

2. Trần Quang Tuynh (2010), "Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến sức khỏe con người", Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý 

luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội,  tr. 190-197. 

3. Phạm Công Nhất, Trần Quang Tuynh (2010), "Y đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh", Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng 

giảng viên lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 329-338. 

4. Phạm Công Nhất, Trần Quang Tuynh (2010), "Ô nhiễm môi trường và giảm thiểu những sự tác 

động xấu từ ô nhiễm môi trường đến chất lượng nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình CNH, HĐH 

hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.  329-334. 

5.  Trần Quang Tuynh (2010) "Một số giải pháp hạn chế tác động xấu của môi trường bị ô nhiễm đến 

phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn 

đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Đại học quốc gia Hà 

Nội, tr. 519-528.   

6. Trần Quang Tuynh (2012), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và 

biện pháp nâng cao y đức của người thầy thuốc hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (1), tr. 34-

37. 

7. Trần Quang Tuynh (2012), "Phát triển con người ở Việt Nam hiện nay – nhìn từ góc độ quan hệ 

giữa phát triển kinh tế và môi trường sống", Tạp chí Triết học (9), tr. 45-50. 

                                     


