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Tóm tắt đóng góp mới của luận án: 

1. Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên về xây dựng và khai thác 

nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam. 

2. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nguồn lực thông tin; làm rõ cơ 

sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo 

Việt Nam.  

3. Phân tích và đánh giá thực trạng việc xây dựng và khai thác nguồn lực 

thông tin về biển đảo tại hệ thống thư viện công cộng, hệ thống lưu trữ, các cơ 

quan quản lý nhà nước tỉnh, thành phố. 

4. Luận chứng về tính hợp lý của mô hình phân định để quản trị nguồn lực 

thông tin về biển đảo. Đề xuất những giải pháp về phương pháp luận khoa học, 

đảm bảo thông tin, quy trình kỹ thuật và tổ chức để từng bước hiện thực hóa mô 

hình quản lý nguồn lực thông tin về biển đảo quốc gia.  

5. Các số liệu và kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng 

làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu về biển đảo ; về xây dựng và 

phát triển nguồn lực thông tin về biển đảo; giúp cho các nhà hoạch định chính 

sách, các cơ quan thông tin - thư viện, lưu trữ và các cơ quan quản lý nhà nước có 

cơ sở để hoàn thiện, xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin về  biển đảo.  
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