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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Luận án phân tích dưới góc độ triết học khái niệm văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp và vai trò đặc biệt quan trọng của nhân tố ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp. 

- Luận án khảo sát và đánh giá thực trạng vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

- Luận án đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của ý thức pháp luật trong 

việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

- Luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học để nhận thức, hoàn thiện chính sách của Đảng, Nhà 

nước về các vấn đề có liên quan nhằm phát huy vai trò của YTPL trong việc xây dựng VHDN ở Việt 

Nam hiện nay - một trong những vấn đề sống còn của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập. 



- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập, nghiên cứu về YTPL và VHDN cho học 

sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu... Luận án cũng góp phần là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý 

doanh nghiệp, quản lý xã hội khi giải quyết các vấn để nảy sinh từ thực tiễn quản trị doanh nghiệp và 

xây dựng VHDN. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Tiếp tục nghiên cứu về việc củng cố niềm tin pháp luật, góp phần vào việc xây dựng văn hóa pháp 

luật cho doanh nhân Việt Nam hiện nay. 

- Tiếp tục nghiên cứu về việc phát huy vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa pháp 

luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 
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