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11. Tóm tắt kết quả mới của luận án: Phát triển các lý thuyết về hành vi quyền lực là vấn đề còn khá
mới mẻ ở nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu hành vi quyền lực của chủ tịch UBND phường/xã
góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm một số vấn đề lý luận về HVQL, biểu hiện của HVQL và
các nhân tố ảnh hưởng đến HVQL của chủ tịch UBND phường/xã dưới góc độ tâm lý học quản lý.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu giúp các nhà lãnh đạo, quản lý cấp
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nước ta hiện nay.
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