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

- Luận án đưa ra những khái niệm học thuật có tính hệ thống về mối quan hệ giữa báo chí, truyền 

thông và an sinh xã hội; đặc biệt là xác lập hệ thống cơ sở lý luận và tiêu chí về hiệu quả báo chí trong 

hoạt động truyền thông về an sinh xã hội.  

- Từ sự hệ thống này, có thể góp tiếng nói giúp cho những người quan tâm trong lĩnh vực cùng tìm 

hiểu về một số khái niệm học thuật, tạo diễn đàn trao đổi về một hướng nghiên cứu còn khá mới mẻ 

về hiệu quả báo chí trong hoạt động truyền thông về an sinh xã hội. 

-  Luận án khảo sát thực trạng nội dung thông điệp, kênh truyền thông, công chúng an sinh xã hội và 

nguồn cung cấp thông điệp an sinh xã hội; phân tích, chứng minh thực tiễn hiệu quả báo chí trong 

hoạt động truyền thông an sinh xã hội thời gian qua bên cạnh ưu điểm, còn bất cập, thiếu tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả thấp. 

-  Luận án phân tích, luận giải thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta, bên cạnh những ích lợi, cũng đồng 

thời đặt ra những bất lợi và đặt ra những vấn đề bức thiết đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội. 

Đồng thời, làm sáng tỏ yêu cầu hiệu quả báo chí trong hoạt động truyền thông về an sinh xã hội ở 

nước ta thời kỳ này cao hơn thời kỳ trước đây.  

- Luận án phân tích, chứng minh an sinh xã hội là chính sách xã hội quan trọng bậc nhất đối với toàn 

dân, công tác truyền thông phải được đánh giá đúng mức, nhất là trong thời kỳ đất nước hội nhập 

toàn diện với quốc tế, trong đó báo chí có vai trò quan trọng hàng đầu. Những giải pháp nâng cao hiệu 

quả báo chí trong hoạt động truyền thông về an sinh xã hội ở nước ta thời kỳ hội nhập quốc tế được 

xây dựng trên cơ sở khoa học của lý luận báo chí truyền thông và đánh giá đúng thực trạng, đảm bảo 

tính khả thi cao khi ứng dụng vào thực tiễn. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 



-  Làm tài liệu tham khảo trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về báo chí, truyền thông, an sinh xã 

hội trong nước. 

- Là tài liệu tham khảo bổ ích cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính 

sách an sinh xã hội nói chung và những cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông an sinh xã hội nói 

riêng; giúp cho việc đẩy mạnh công tác truyền thông xây dựng, phát triển hệ thống an sinh xã hội vững 

chắc và ngày càng hoàn thiện. 

- Luận án có thể sử dụng cho đội ngũ những người làm báo và lãnh đạo, quản lý báo chí làm tài liệu 

tham khảo, vận dụng trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp báo chí về các vấn đề xã 

hội nói chung và lĩnh vực an sinh xã hội nói riêng. 

- Tạp chí Bảo hiểm xã hội là nơi tác giả Luận án công tác, với cương vị Tổng Biên tập được giao, kết 

quả nghiên cứu sẽ là cẩm nang giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị ứng dụng vào thực tiễn hoạt 

động, phấn đấu trở thành đơn vị báo chí đi tiên phong trong công tác truyền thông về an sinh xã hội ở 

nước ta, thực hiện tốt hơn tôn chỉ là “Diễn đàn vì sự nghiệp an sinh xã hội’’.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Từ kết quả nghiên cứu của luận án, có thể triển khai hướng nghiên cứu tiếp theo để tham mưu, đề 

xuất với các các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược truyền thông, mô hình truyền thông về an 

sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới hoặc nghiên cứu các đề tài nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác truyền thông về an sinh xã hội của các tờ báo thuộc các khu vực báo Đảng, đoàn thể chính 

trị, xã hội, hay đối với báo chí ở các loại hình khác nhau, như báo hình, báo nói, báo điện tử… 
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