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Tóm tắt đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu, luận án đã luận giải quá trı̀nh điṇh hướng 

giá tri ̣văn hóa hoc̣ viên đào taọ sı ̃quan - với tư cách là chủ thể tiếp nhận giá tri ̣văn 

hóa (tı̀m kiếm, lưạ choṇ, chấp nhâṇ giá tri ̣ văn hóa); thâu hóa (bổ sung, bổ khuyết, 

điṇh hı̀nh giá tri ̣ văn hóa) và tỏa sáng giá tri ̣văn hóa. 

Khái quát được quan niệm định hướng giá tri ̣ văn hóa của học viên đào tạo sĩ 

quan trong các trường quân đội và chỉ ra nội hàm định hướng giá tri ̣ văn hóa của 

học viên đào tạo sĩ quan trong các trường quân đội (nội dung - phương thức). 

Luâṇ án đã làm sáng tỏ thực trạng định hướng giá tri ̣ văn hóa của học viên đào 

tạo sĩ quan trong các trường quân đội; chỉ ra những đặc điểm, phương thức định 

hướng giá tri ̣ văn hóa của học viên. Trên cơ sở đó nhận diện nhân tố tác đôṇg, xu 

hướng và những vấn đề đặt ra trong định hướng giá tri ̣ văn hóa của học viên đào tạo 

sĩ quan các trường quân đội trong giai đoạn mới. 
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