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Nghiên cứu sinh:  Vũ Văn Luận 

Tên luận án:  Nghiên cứu tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ động 

chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc  

Chuyên ngành:  Chỉ huy, quản lý kỹ thuật    
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Cơ sở đào tạo:   Học viện Kỹ thuật Quân sự 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất những vấn đề cơ bản về lý luận tổ chức xây 

dựng hệ thống đường cơ động chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc nhằm bổ sung, phát triển lý luận bảo đảm công binh đáp ứng yêu cầu tác chiến 

trong điều kiện mới. 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác tổ chức xây dựng hệ thống đường cơ động 

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

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ 

Chí Minh và đường lối quân sự của Đảng, vận dụng tổng hợp các phương pháp 

khảo sát, điều tra; hệ thống - cấu trúc; lịch sử - lôgíc; phân tích - tổng hợp; thống 

kê toán học và phương pháp chuyên gia để giải quyết những nội dung khoa học 

của đề tài luận án. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

Những đóng góp mới của luận án 

- 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. 

- 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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Các kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Đề tài luận án có tính cấp thiết cao, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc; 

không trùng lặp với bất kỳ công trình nào đã công bố trước đó. Kết quả nghiên 

cứu có lý luận chặt chẽ, tin cậy; có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong đào 

tạo, huấn luyện, tổ chức diễn tập; góp phần bổ sung, phát triển lý luận bảo đảm 

công binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.  

Luận án được nghiên cứu trong điều kiện nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 

về bảo đảm công binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang phát triển, cùng với 

sự phát triển nhanh chóng của trang bị kỹ thuật và cuộc cách mạng khoa học công 

nghệ, vì vậy, cần thông qua thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện thêm. 
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T/M TẬP THỂ HƯỚNG DẪN 

 

 

 

 

TS. Lê Trọng Cường 

NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

 

Vũ Văn Luận 

 


