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TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

- Tên luận án:  
Ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần 
- Chuyên ngành: Văn hóa học     Mã số: 6231 0640                         
- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Hảo 
- Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Lê Quý Đức 
                                                 2. TS. Nguyễn Quốc Tuấn    
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 
 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

Trên cơ sở hệ thống hóa các quan niệm về văn hóa đạo đức và xuất phát từ thực tiễn lịch sử 
xã hội xem văn hóa đạo đức như một trong hai trụ cột của việc tổ chức, quản lí xã hội (cùng với 
văn hóa pháp luật) luận án đưa ra khái niệm, cơ cấu của văn hóa đạo đức làm cơ sở để nghiên cứu 
các phương diện ảnh hưởng. 

Từ những nét khái quát về lịch sử các vương triều Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam và Phật 
giáo thời kì Lý - Trần, luận án nhấn mạnh những thành tựu mà các vương triều Lý - Trần đã đạt 

được trong lịch sử dân tộc.   
Nghiên cứu có hệ thống và khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo đối với các vương 

triều Lý - Trần qua các yếu tố triết lí, tư tưởng đạo đức, các chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức cùng 
việc thực hành văn hóa đạo đức cũng như các dấu ấn về vật thể, phi vật thể của văn hóa đạo đức.  

Đúc kết bài học kinh nghiệm trong việc phát huy các yếu tố tích cực của Phật giáo đối với 
văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần trong việc xây dựng văn hóa đạo đức cho đội ngũ lãnh 
đạo nước ta hiện nay. 

                                                                                                           Hà Nội, ngày 9. 5. 2017 

            Người hướng dẫn khoa học                                                          Nghiên cứu sinh 
 
 
 
PGS. TS. Lê Quý Đức       TS. Nguyễn Quốc Tuấn                           Nguyễn Thị Thanh Hảo 


