
MỐI QUAN HỆ GIỮA HỢP TÁC VÀ ĐẤU TRANH 

TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 
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2. Giới tính: Nam 
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4. Nơi sinh: Hải Dương 

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: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

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: PGS.TS Nguyễn Bá Dương 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Luận án đã phân tích, làm rõ khái niệm “hợp tác”, “đấu tranh” trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam, khái quát khái niệm trung tâm: “mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt nam” và các nội dung cơ bản của nó. 

- Khái quát những vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay cần nhận thức đúng và giải quyết tốt nhằm phát huy vai trò 

động lực của “sự thống nhất biện chứng” giữa hợp tác và đấu tranh trong sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

- Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản giải quyết tốt mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học để nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và 

đấu tranh. 
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- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm; nhất là cho 

các nhà quản lý kinh tế đối ngoại, những người trực tiếp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng, 

hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết 

học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan hệ quốc tế, ngoại giao, ... trong các trường đại học, cao 

đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong các học viện thuộc hệ thống Học viện Chính trị - Hành 

chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trung tâm 

bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở nước ta. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục nghiên cứu về mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trên các lĩnh vực khác của đời sống xã 

hội. Từ đó, khái quát về: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh hội nhập quốc tế nói chung của Việt nam 

hiện nay. 

 - Những vấn đề phương pháp luận trong ứng xử và giải quyết những mối quan hệ da dạng của hội nhập 

quốc tế. 
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