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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về lý luận đầu tiên ở Việt Nam 

về vấn đề “an ninh – linh hoạt” và việc vận dụng lý thuyết này trong pháp luật lao 

động Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần cung cấp hệ thống cơ sở 

lý luận toàn diện, chuyên sâu về lý thuyết “an ninh – linh hoạt” và việc vận dụng lý 

thuyết “an ninh – linh hoạt” trong pháp luật lao động. Luận án cũng đưa ra cơ sở khoa 

học đầy đủ, rõ ràng cho những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt 

Nam ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt quan hệ lao động dưới lăng kính 

của lý thuyết “an ninh – linh hoạt”. Những đóng góp mới quan trọng của Luận án thể 

hiện ở các nội dung sau: 

Một là, luận án đã xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về  “an ninh - linh 

hoạt” bao gồm: khái niệm “an ninh - linh hoạt”, các nguyên tắc của “an ninh - linh 



hoạt”, nội dung của “an ninh - linh hoạt”, các mô hình “an ninh - linh hoạt” và các 

phương thức thực hiện “an ninh - linh hoạt”.  

Hai là, luận án đã tìm ra được mối quan hệ giữa lý thuyết “an ninh - linh hoạt” 

và pháp luật lao động điều chỉnh trong ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt quan 

hệ lao động. 

Ba là, luận án đã đưa ra những đánh giá, phân tích một cách toàn diện thực trạng 

“an ninh - linh hoạt” của các quy định pháp luật lao động Việt Nam ở ba giai đoạn giao 

kết, thực hiện, chấm dứt quan hệ lao động. 

Bốn là, luận án đã chỉ ra được những xu hướng nghiên cứu mới về an ninh – linh 

hoạt trong pháp luật lao động mà Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và sự tác động của công nghệ mới đối với quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, luận án đưa 

ra được những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động dựa trên góc nhìn từ lý thuyết “an 

ninh - linh hoạt” và có sự phân tích, tham khảo kinh nghiệm pháp luật của một số quốc 

gia và điều kiện thực tế của Việt Nam. Những kiến nghị này có giá trị tham khảo, ứng 

dụng trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam. 
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