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

- Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho CBLĐCT ở 

Việt Nam hiện nay. 

- Làm rõ tình hình pháp luật và thực thi pháp luật với việc xây dựng đạo đức của cán bộ lãnh đạo chính trị ở 

nước ta; đồng thời, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tốt vai trò của pháp 

luật trong việc xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu Triết học, Đạo đức 

học, Lý luận Nhà nước và pháp luật; hoặc tài liệu tham khảo trong việc quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ 

cán bộ trong đó có  cán bộ lãnh đạo chính trị.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 



- Đi sâu nghiên cứu quan điểm của học giả phương Đông và phương Tây về mối quan hệ giữa pháp luật 

và đạo đức, vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam 

hiện nay;  

- Nghiên cứu về vai trò và yêu cầu của đạo đức của cán bộ lãnh đạo chính trị trong bối cảnh toàn cầu 

hóa. 

- Nghiên cứu về vai trò của đạo đức trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện 

nay. 
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