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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LAN 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 19/01/1977  

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3670/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc 

ĐHQGHN 

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

7. Tên đề tài luận án: Quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về xã hội lý tưởng và ý nghĩa hiện thời của nó  

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: PGS.TS Trần Nguyên Việt 

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

- Luận án nghiên cứu quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về xã hội lý tưởng, làm rõ những nội dung cụ thể 

như: mục tiêu của xã hội lý tưởng; phương thức tạo lập và duy trì xã hội lý tưởng; lực lượng tạo lập 

và duy trì xã hội lý tưởng; chỉ ra cơ sở lý luận của việc tạo lập xã hội lý tưởng. 

- Luận án đi sâu phân tích, so sánh những nội dung cơ bản trong quan niệm về xã hội lý tưởng của ba 

nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho giáo sơ kỳ là Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử, chỉ ra sự kế thừa, phát 

triển và hoàn thiện lý luận theo trình tự thời gian của họ về mục tiêu, biện pháp và lực lượng tạo lập, 

duy trì xã hội lý tưởng. 

- Luận án nghiên cứu so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Nho giáo 

trong quan niệm về xã hội lý tưởng. Chỉ ra sự kế thừa và cải biến, phát triển những quan niệm của 

Nho giáo về xã hội lý tưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Luận án nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế trong quan niệm của Nho giáo sơ kỳ đối về xã 

hội lý tưởng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đề xuất 

những giải pháp để kế thừa những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế đó. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  



- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng 

dạy về lịch sử triết học, lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Tiếp tục nghiên cứu Quan niệm của Nho giáo các giai đoạn sau này như Hán Nho, Tống Nho, Nho 

giáo thời Minh - Thanh về xã hội lý tưởng. So sánh quan niệm của Nho giáo và các học thuyết triết 

học Trung Quốc cổ đại khác như Pháp Gia, Đạo gia và Mặc gia về xã hội lý tưởng. 

- Tiếp tục nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế trong quan niệm của Nho giáo sơ kỳ đối về xã 

hội lý tưởng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là nghiên 

cứu, đề xuất những giải pháp nhằm kế thừa những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế đó. 
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