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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MINH   

2. Giới tính: Nữ 
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4. Nơi sinh: Hải Phòng 

    5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-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: Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 

9. Mã số: 62 22 80 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  

1. PGS.TS Trần Văn Phòng 

2. TS. Dương Minh Đức 

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

- Luận án góp phần làm rõ nội dung của luận điểm phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh 

thần của xã hội; khẳng định tính đúng đắn trong quan niệm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển 

văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

- Luận án làm rõ thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra trong việc phát triển văn hoá với tư 

cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. 

- Luận án luận giải tính khả thi trong một số phương hướng và giải pháp phát triển văn hoá với 

tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Nội dung nghiên cứu của luận án góp phần cho việc giảng dạy triết học văn hoá, giúp ích cho 

những ai quan tâm đến quan niệm của những người sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá và thực 

trạng phát triển văn hóa của Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa mới, v.v… trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 



- Luận án cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những nhà hoạch định chính sách phát triển văn 

hoá ở Việt Nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 - Nghiên cứu sinh hy vọng sẽ xâm nhập thực tế cuộc sống, mở rộng khảo sát  theo các vấn đề 

cụ thể để tiếp tục nghiên cứu nội dung của phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội 

một cách toàn diện và sâu sắc hơn. 

- Nghiên cứu sinh sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn nội dung phát triển giáo dục - đào tạo trong 

phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội. 
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