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PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN NHẬT DUẬT 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 21/3/1975  

4. Nơi sinh: Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Theo quyết định số 3676/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 595/QĐ-SĐH, ngày 

22 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

7. Tên đề tài luận án: “Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở nước ta hiện nay”. 

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội;  

9. Mã số  thí điểm 

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Ngọc Phú; PGS.TS Hoàng Mộc Lan 

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

1. Kết quả nghiên cứu lý luận: Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch xã là những phương pháp hành động, 

cách thức ứng xử tương đối ổn định và đặc trưng của Chủ tịch xã đối với cán bộ, công chức xã, người dân 

trong quá trình lãnh đạo họ nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước tại địa 

phương. Phong cách lãnh đạo của là một cấu tạo tâm lý phức tạp, bao gồm: Các nhân tố bên trong của 

phong cách lãnh đạo là các đặc điểm tâm lý của Chủ tịch xã và Biểu hiện bên ngoài của phong cách lãnh 

đạo được thể hiện ở Nhận thức, Phương pháp xử lý tình huống, Cách thức ứng xử của Chủ tịch xã. Trong 

đó Các nhân tố bên trong (các phẩm chất nhân cách) là yếu tố lõi, quy định Biểu hiện bên ngoài phong 

cách lãnh đạo của Chủ tịch xã. 

2. Kết quả nghiên cứu thực trạng: Trắc nghiệm các kiểu phong cách lãnh đạo cho thấy ở Chủ tịch xã đang 

sử dụng ba kiểu phong cách lãnh đạo dân chủ, chuyên quyền và tự do. Trong đó, phong cách lãnh đạo dân 

chủ chiếm ưu thế, ngoài ra phong cách lãnh đạo chuyên quyền, tự do cũng được Chủ tịch xã sử dụng đồng 

thời tùy theo đặc điểm, bản chất của các loại tình huống lãnh đạo, quản lý. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của Chủ tịch xã được thể hiện qua Các yếu tố liên quan 

đến bản thân Chủ tịch xã như các phẩm chất tâm lý cá nhân, trình độ văn hóa... đang tác động ảnh hưởng 

mạnh, theo chiều thuận đến phong cách lãnh đạo của Chủ tịch xã. Các yếu tố liên quan đến điều kiện, 
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hoàn cảnh, môi trường hoạt động LĐ,QL cũng có tác động, ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của Chủ 

tịch xã. Điều đáng lưu ý là, trong số các yếu tố liên quan đến điều kiện, hoàn cảnh, môi trường hoạt động 

LĐ,QL ảnh hưởng thì yếu tố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao khả năng nhận diện, đánh giá và sử dụng phong 

cách lãnh đạo phù hợp với bản chất của các tình huống có tác động, ảnh hưởng mạnh đến phong cách 

lãnh đạo của Chủ tịch xã, tuy nhiên, thực tiễn công tác này vẫn còn nhiều bất cập chưa có hướng giải 

quyết hiệu quả.  

4. Kết quả thực nghiệm tác động và phân tích chân dung tâm lý:  Bằng các bài giảng lý thuyết về tình 

huống, đặc điểm, bản chất các tình huống và phương pháp giải bài tập tình huống lãnh đạo, quản lý giúp 

Chủ tịch xã nhận thức tốt hơn về bản chất các loại tình huống lãnh đạo, quản lý, từ đó họ có phương pháp 

xử lý tình huống hợp lý, sử dụng phong cách lãnh đạo khoa học và hiệu quả hơn. Phân tích 3 chân dung 

tâm lý Chủ tịch xã cho thấy hiệu quả phong cách lãnh đạo của Chủ tịch xã được thể hiện qua nhận thức; 

phương pháp xử lý tình huống; cách thức ứng xử của họ khi thực thi công vụ.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học và là tài liệu nghiên cứu giúp cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ CBX, qua đó giúp đội ngũ cán bộ này nhận thức rõ hơn về PCLĐ, để có phương hướng rèn 

luyện, xây dựng PCLĐ phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu về khoa học xử lý các tình huống trong lãnh đạo. 

- Nghiên cứu về xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án. 

1. Trần Nhật Duật (2005), “Quan điểm của V.I. Lê-nin về phong cách người lãnh đạo”, Tạp chí Lý luận 

chính trị (4), tr. 13 - 15. 

2. Trần Nhật Duật (2006), “Đổi mới Phong cách lãnh đạo trước những đòi hỏi của  đất nước hiện nay”, Tạp chí 

Tâm lý học (1), tr. 51 - 53. 

3. Trần Nhật Duật (2008), “Xây dựng và đổi mới Phong cách lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí khoa học chính trị 

(2), tr. 44 - 48. 

4. Trần Nhật Duật (2009), “Năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở ngoại thành 

thành phố Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học (6), tr. 47 - 50. 

5. Trần Nhật Duật (2012), “Quan điểm Hồ Chí Minh về phong cách người cán bộ”, Tạp chí Lý luận chính trị  

(7), tr. 30 - 33. 

6. Trần Nhật Duật (2013), “Phong cách lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Lý luận chính trị (11), tr. 78 - 81. 
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7. Trần Nhật Duật (2013), “Phong cách lãnh đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân xã ở một số tỉnh đồng bằng 

Sông Hồng”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (2), tr. 64 - 73. 

8. Trần Nhật Duật (2014), “Quan niệm về phong cách lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Khoa học chính trị (2), tr. 

55 - 59.   


