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Tóm tắt những đóng góp mới của luận án 

1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ 

động chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

2. Đề xuất khái niệm, làm rõ đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu và xác định nội dung 

tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ động chiến dịch tiến công trong chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc. 

3. Đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ động chiến 

dịch tiến công đúng ý định chiến dịch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

đáp ứng yêu cầu của chiến tranh BVTQ trong điều kiện mới. 
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A SUMMARY OF THE NEW FINDINGS 

OF DOCTORAL THESIS 

Thesis subject: Research on organizing the construction military road systems 

in offensive operations in the war of homeland protection 

Major code: 9 86 02 20 

Major: Engineering Command and Management 

PhD Student:  Vu Van Luan 
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Summary of new contributions to the research 

1. Clarified the theoretical and practical basis of organizing the construction 

military road systems in offensive operations in the war of homeland 

protection. 

2. Suggested the concepts, clarified the characteristics and the requirements, 

determined the contents of organizing the construction military road systems 

in offensive operations in the war of homeland protection.  

3. Suggested a number of solutions that organizing the construction military 

road systems in offensive operations in the war of homeland protection. 
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