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

 - Luận án là một trong những công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu ngôn ngữ truyền thông nên 

có tính thời sự và ứng dụng cao. 

 - Luận án đã phân tích, tổng kết những nội dung cốt lõi liên quan đến lý luận về truyền thông, truyền 

thông xã hội, mối quan hệ giữa ngôn ngữ với truyền thông và đặc trưng của ngôn ngữ truyền thông. 

 - Thông qua phân tích dụng học một cách định tính trên ba sản phẩm truyền thông xã hội tiêu biểu 

lần đầu tiên được lựa chọn nghiên cưú (Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1945-1969), Khẩu hiệu 

Kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp-Mỹ (1945 – 1975), Thông điệp truyền thông Phát triển cộng đồng về 

sức khoẻ (1998-2008)), Luận án đã trình bày và phân tích về mặt lí luận cũng như thực tế vai trò và tầm 

quan trọng của ngôn ngữ truyền thông trong giao tiếp bằng tiếng Việt ở Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tế: Luận án sẽ là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên 

ngành Ngôn ngữ học, đặc biệt là Ngôn ngữ học ứng dụng. Ngoài ra luận án cũng có thể được sử dụng như 

tài liệu tham khảo đối với chuyên ngành truyền thông và các thực hành truyền thông trong cộng đồng. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 



- Về lí luận: nghiên cứu ngôn ngữ truyền thông theo hướng gắn ngôn ngữ với nhu cầu xã hội, đặc biệt trên 

phương diện chức năng tác động của ngôn ngữ; 

- Về thực tiễn: hướng đến việc áp dụng những lí luận mới về truyền thông học, ngôn ngữ học vào việc nâng 

cao chất luợng thiết kế thông điệp truyền thông; 

- Về phạm vi: nghiên cứu có thể mở rộng ra các không gian khác của truyền thông như nghệ thuật, phát 

triển cộng đồng, truyền thông thương mại và tiếp thị. 
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