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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang 
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10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

Luận án nghiên cứu, khảo sát một cách toàn diện, hệ thống về thán từ tiếng Hán hiện đại trên 

các phương diện ngữ âm - ngữ nghĩa, ngữ pháp - ngữ nghĩa, từ vựng - ngữ nghĩa và đặc 

điểm sử dụng, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt cơ bản về cấu trúc hệ thống giữa 

thán từ tiếng Hán hiện đại và thán từ tiếng Việt hiện đại, góp phần vào việc nghiên cứu thán từ 

nói riêng và nghiên cứu từ loại nói chung . 

Luận án xác định được các yếu tố cần lưu ý khi chuyển dịch thán từ tiếng Hán sang tiếng Việt, 

đồng thời, chỉ ra các vấn đề cần lưu ý và đề xuất một số gợi ý hữu ích trong quá trình dịch 

thán từ tiếng Hán sang tiếng Việt.   

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc dạy và học tiếng Hán và tiếng Việt 

với tư cách là một ngoại ngữ, có thể giúp người dạy cũng như người học tránh được các sai 

sót và hiểu nhầm khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.  

Những lưu ý và gợi ý về các về cách dịch thán từ tiếng Hán hiện đại sang tiếng Việt hiện đại 

sẽ giúp cho việc chuyển dịch thán từ dễ dàng và chính xác hơn. Các khảo sát và đề xuất liên 
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quan đến việc dịch thán từ tiếng Hán hiện đại sang tiếng Việt hiện đại của luận án cũng có thể 

ứng dụng vào lĩnh vực lý luận cũng như thực tiễn dịch thuật. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu thán từ từ các bình diện của ngôn ngữ 

học hiện đại như ngữ dụng học, ngôn ngữ học tri nhận. 
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