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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ HOÀ            

2. Giới tính: Nữ 

2. Ngày sinh: 15.04.1965                                      

4. Nơi sinh: Sơn La 

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 3670/ QĐ - SĐH ngày 28  tháng 10  năm 2009 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

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

7. Tên đề tài luận án: Phát triển bền vững với việc giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số 

bản địa  tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay. 

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

9. Mã số: 62 22 80 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Huyên. 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án  

- Luận án góp phần làm rõ hơn về lý luận và thực tiễn của phát triển bền vững và mối quan hệ 

giữa phát triển bền vững với việc giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số bản địa ở Đăk 

Nông, luận chứng về vai trò giá trị truyền thống với tư cách là nhân lõi của văn hóa trong phát 

triển, đề xuất mô hình phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế.  

- Luận án khái quát bốn hệ giá trị truyền thống tiêu biểu của dân tộc M'Nông, Ê Đê, Mạ cần được 

giữ gìn trong quá trình phát triển bền vững, đồng thời chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân dẫn đến hạn 

chế và nêu lên một số vấn đề đặt ra đối với quá trình phát triển bền vững gắn với giữ gìn giá trị 

truyền thống các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Đăk Nông. 

- Luận án đề xuất phương hướng và bốn nhóm giải pháp phát triển bền vững với việc giữ gìn giá 

trị truyền thống các dân tộc thiểu số. 



- Luận án góp phần phát triển sâu sắc thêm về lý thuyết phát triển bền vững, quan hệ giữa phát 

triển bền vững với việc giữ gìn văn hóa nói chung và giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu 

số nói riêng.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện hệ thống lý luận và các quan 

điểm về phát triển bền vững ở nước ta trong thời gian tới; 

- Là những chỉ báo thiết thực trong việc hoạch định và thực thi chính sách kinh tế - xã hội ở vùng 

dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu làm rõ thêm tác động của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an 

ninh đối với phong tục, tập quán, văn hoá truyền thống, tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các 

dân tộc thiểu số, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số giữ 

được bản sắc dân tộc của mình trong quá trình phát triển đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.   

- Luận giải cơ sở triết học của sự biến đổi quan hệ các giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số 

trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 
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