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TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN: TRÍ TUỆ CẢM XÚC  

CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VỤ 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Tâm   

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 12/01/1975             

4. Nơi sinh: Nghệ An 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ, số 

773/QĐ-SĐH, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; 

Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luân án cấp cơ sở ngày 20/3/2012 

7. Tên đề tài luận án: Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ. 

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội          

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm  

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ 

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

1. Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về trí tuệ cảm xúc (TTCX), luận án đã xây dựng khái 

niệm, mô hình cấu trúc trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ, gồm 4 nhánh 

năng lực với những biểu hiện cụ thể của nó: (1) Năng lực nhận biết, bày tỏ xúc cảm trong quá trình giao tiếp, 

(2) Năng lực sử dụng các xúc cảm để hỗ trợ, thúc đẩy tư duy nhằm tạo thuận lợi cho quá trình giao tiếp; (3) 

Năng lực thấu hiểu và biết phân tích các xúc cảm diễn ra trong giao tiếp; (4) Năng lực quản lý các xúc cảm 

nhằm đạt được mục đích giao tiếp của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Luận án đã làm rõ vai trò quan trọng của 

trí tuệ cảm xúc trong quá trình lãnh đạo, quản lý.  

2. Bằng việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, luận án đã đánh giá thực trạng 

mức độ biểu hiện trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và chỉ ra một số yếu 
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tố hiện đang có ảnh hưởng đến năng lực trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công 

vụ thông qua khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Nghệ An. 

3. Luận án đã chỉ ra  mối tương quan thuận chiều giữa TTCX trong giao tiếp và năng lực giao tiếp của cán 

bộ chủ chốt cấp cơ sở trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. 

4. Luận án đã tiến hành thực nghiệm biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp công vụ cho cán bộ 

chủ chốt cấp cơ sở bao gồm: cung cấp kiến thức lý thuyết về TTCX, nâng cao nhận thức của họ về vai trò 

của yếu tố TTCX trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và hướng dẫn cách thực hành rèn luyện kỹ năng nhận 

biết, sử dụng, phân tích và quản lý xúc cảm. Kết quả cho thấy những tác động thực nghiệm mà luận án đã 

thực hiện  là có hiệu quả. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các cơ sở đào tạo cán bộ có thể áp dụng các biện pháp mà luận án 

đã thực nghiệm để nâng cao TTCX trong giao tiếp công vụ cho cán bộ. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa TTCX trong giao tiếp của cán bộ chủ 

chốt cấp cơ sở và bầu không khí tâm lý của tổ chức, hiệu quả lãnh đạo.  

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

1. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2006), “Kỹ năng giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập 

thể”, Tạp chí Tâm lý học (1), tr.45-50. 

2. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2009),“Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực lao động của cán bộ, 

công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước”, Thông tin Chính trị học (1), tr.28-32. 

3. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2009), “Một số kết quả nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc của học viên Học viện 

Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”, Tạp chí Tâm lý học (6), tr.41-46. 

4. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2011), “Nhân cách người lãnh đạo, quản lý và vai trò của yếu tố trí tuệ cảm 

xúc”, Tạp chí Nghiên cứu con người (3), tr.57-68. 

5. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2011), “Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở biểu hiện trong giao 

tiếp”, Tạp chí Tâm lý học (10), tr.20-34. 

6. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2011),“Đào tạo để nâng cao trí tuệ cảm xúc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý – 

một vấn đề có ý nghĩa thiết thực”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tâm lý học và Giáo dục học với sự 

nghiệp đổi mới căn bản và  toàn diện giáo dục Việt Nam”, Hà Nội, tr.149-155. 
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