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NỘI DUNG 

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

1.1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ lý luận về 

nguồn lực thông tin, nhận dạng thực trạng nguồn lực thông tin biển đảo taị mạng 

lưới các thư viện công cộng, cơ quan lưu trữ và các cơ quan quản lý nhà nước, 

đề xuất hệ thống giải pháp xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu:  

+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và khai thác 

nguồn lực thông tin về biển đảo;  

+ Nghiên cứu đặc điểm nguồn tin về biển đảo Việt Nam;  

+ Khảo sát thực trạng công tác xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin 

về biển đảo taị hệ thống thư viện công cộng, lưu trữ, các cơ quan nghiên cứu, các 

cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo;  

+ Đề xuất các giải pháp xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo Việt Nam. 

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển 

đảo ở Việt Nam 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề phương pháp luận khoa học và 

thực tiễn xây dựng và khai thác  nguồn lực thông tin về biển đảo tại hệ thống thư 

viện công cộng, hệ thống lưu trữ nhà nước, các cơ quan quản lý về chuyên môn, 

trong giai đoạn hiện nay. 
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2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Phương pháp tổng hợp và phân tích các nguồn tài liệu; phương pháp 

nghiên cứu tài liệu, phương pháp so sánh; phương pháp thống kê; phương pháp 

mô hình hóa; phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi và phương pháp phỏng vấn. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận; làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng và 

khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam; làm rõ vai trò quan trọng 

của việc xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

- 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. 

- Đề xuất những giải pháp xây dựng nguồn lực thông tin về biển đảo và tổ 

chức khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo theo mô hình quản lý nguồn lực 

thông tin về biển đảo quốc gia phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kết luận: Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo là yêu cầu 

cấp bách  hiện nay, bởi vì nguồn lực thông tin về biển đảo là những tài liệu có 

giá trị đặc biệt, là những chứng cứ lịch sử và pháp lý quan trọng liên quan đến 

vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của dân tộc. Nhiệm vụ xây 

dựng và khai thác nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam cần được giải quyết 

dựa trên các căn cứ khoa học, thực tiễn và có tính hệ thống mà mô hình phân 

định là giải pháp phù hợp để sớm tiến tới hình thành nguồn lực thông tin quốc gia 

về biển đảo góp phần cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát 

triển kinh tế biển của Việt Nam.                                                       

                                                    Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017 
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