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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết về hoạt động hội thoại, hành động ngôn từ, chúng tôi đã làm 

rõ phỏng vấn truyền hình không đơn thuần chỉ là một cuộc hỏi - đáp đơn điệu, rập khuôn, máy móc 

giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn.  

Hơn nữa, nói đến giao tiếp bằng ngôn ngữ là nói đến một biểu hiện của văn hóa. Trong giao 

tiếp bằng lời này dụng học ngôn ngữ quan tâm đến phép lịch sự, yếu tố qui định qui tắc của phát 

ngôn. Có thể nói, phép lịch sự của một phát ngôn trên truyền hình về nguyên tắc là thể hiện ở hành 

động ngôn từ và cả hành vi văn hóa. 

Là một hoạt động giao tiếp đặc thù, phỏng vấn trên truyền hình cũng không nằm ngoài sự chi 

phối đó. Trong luận án này, chúng tôi muốn nhấn mạnh, người phỏng vấn phải thể hiện trước người 

được phỏng vấn phép lịch sự của mình, tùy theo mối quan hệ liên nhân. Xuất phát từ quan điểm đó, 

luận án cũng đã nêu lên một số ưu điểm và hạn chế trong cách sử dụng phát ngôn hỏi có liên quan đến 

phép lịch sự.  Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất mang tính gợi mở nhằm nâng cao chất 

lượng các cuộc phỏng vấn trên sóng VTV. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Trong hoạt động phỏng vấn truyền hình, việc nghiên cứu hành 

động hỏi cùng với đó là các dạng câu hỏi sẽ cho phép chúng ta không chỉ dừng lại ở việc gợi mở cho 

các học sinh, sinh viên chuyên ngành báo chí nói riêng và phóng viên, biên tập viên, MC của nhà đài 



nói chung biết cách đặt câu hỏi đúng mà còn giúp họ biết cách sử dụng câu hỏi như là một công cụ 

giao tiếp hữu hiệu, phục vụ cho một ý đồ giao tiếp cụ thể. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Ngữ pháp chức năng. 

- Ngôn ngữ học ứng dụng trong hoạt động báo chí truyền hình 

- Giao tiếp ngôn ngữ và ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ và các yếu tố phi lời khác trong hoạt động 

phỏng vấn truyền hình. 
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