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New contributions of the thesis
Regarding the theoretical meaning: The research results of the thesis will contribute to
clarify the issues related to semantics of idioms according to the concept of cognitive
linguistics on idiomatic language materials with elements indicating animals in Chinese and
Vietnamese.
Regarding practical meaning: The research work of the thesis will apply the research
results of the thesis which can be applied in teaching, translation and construction of
bilingual Chinese - Vietnamese idiom dictionary.
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