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1. Tóm tắt mờ đầu 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ   Sinh ngày: 12/3/1980 

Ngành: Văn hóa học    Mã ngành: 9229040 

Tên đề tài luận án: Giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ. 

Người hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Hồng Liên 

Người hướng dẫn phụ: TS. Phạm Công Khâm 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh 

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

- Luận án định vị được GTVH tộc người, nhận dạng nội hàm, mối quan hệ, vai trò và sự cần 

thiết phát huy GTVH Khmer TNB trong xây dựng NTM nơi người Khmer sinh sống. Chỉ ra hiện 

trạng với những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra khi vận dụng GTVH Khmer vào 

xây dựng NTM hiện nay. Dự báo và đề xuất những khuyến nghị GTVH tự thân đến sự hỗ trợ của các 

cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương để GTVH người Khmer TNB có thể phát huy tốt hơn 

trong thời gian tới. 

- Văn hóa là kiến trúc thượng tầng, nhưng mỗi thành tố văn hóa đều có thể trở thành nguồn 

lực vật chất phong phú thông qua ý chí, hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng. 

- Đề tài còn để ngỏ một số khía cạnh, cần có những nghiên cứu tiếp theo, như: sự tác động trở 

lại của xây dựng NTM đến GTVH Khmer như thế nào; những nét văn hóa như: ẩm thực, hỏa táng 

người khi chết, trang phục truyền thống người Khmer TNB có đóng góp gì vào quá trình xây dựng 

NTM hay không, chưa có điều kiện nghiên cứu; GTVH những tộc người khác như Kinh, Hoa, 

Chăm phát huy trong xây dựng NTM như thế nào, luận án chưa có dịp so sánh. 

Ý kiến người hướng dẫn khoa học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Hồng Liên   TS. Phạm Công Khâm 

Ngày …..tháng 12 năm 2019 

Nghiên cứu sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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