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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

CÁC HỌC VIỆN NHÀ TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI 

 

 

Khái quát về các học viện, nhà trường trong Quân đội 

Quân đội nhân dân Việt Nam có hệ thống học viện và nhà trường hoàn 

chỉnh, đáp ứng được yêu cầu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật ở 

mọi cấp cho quân đội, đào tạo cao học và nghiên cứu sinh tiến sỹ quân sự, đào 

tạo kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phục vụ dân sự, đồng thời là những cơ sở nghiên 

cứu khoa học, kỹ thuật nói chung và khoa học, kỹ thuật quân sự nói riêng. 

Hiện nay, Việt Nam có các học viện, nhà trường đào tạo sĩ quan cho tất cả 

các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Về mặt tổ chức, có các Học 

viện lớn và một số trường đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các học viện, nhà 

trường còn lại thuộc quyền quản lý của các tổng cục, quân chủng, binh chủng. 

Các học viện và trường đại học quân sự được phân cấp theo chức trách, nhiệm vụ 

đào tạo sĩ quan. Học viện Quốc phòng là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ quan cấp 

chiến lược. Các học viện còn lại đào tạo sĩ quan cấp chiến dịch, chiến thuật. Các 

trường sĩ quan đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội. 

Học viện Quốc phòng là học viện lớn của Nhà nước, Chính phủ giao cho 

Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước gồm: đào tạo sỹ quan cấp chiến dịch, chiến 

lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt của các 

bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên 

cứu sinh quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự, dân sự 

về quốc phòng với một số nước. 

Bộ Quốc phòng còn trực tiếp quản lý hai học viện đào tạo sĩ quan chính 

trị, quân sự trung, cao cấp là Học viện Chính trị và Học viện Lục quân. Học viện 

Chính trị có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chính trị có trình độ trung, cao cấp về 

chính trị, là học viện được Bộ Quốc phòng giao quản lý Viện khoa học xã hội và 

Nhân văn quân sự. Học viện Lục quân trực thuộc Bộ Quốc phòng là học viện 

quân sự, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn lục quân. 

Các học viện, trường đại học, trường sĩ quan trong Quân đội 

Các học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng 

1. Học viện Quốc phòng 

2. Học viện Chính trị 
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3. Học viện Lục quân 

4. Học viện Hậu cần 

5. Học viện Quân y 

6. Học viện Kỹ thuật quân sự 

7. Trường Sĩ quan Lục quân 1 

8. Trường Sĩ quan Lục quân 2 

9. Trường Sĩ quan Chính trị 

Các học viện, trường đại học, trường sĩ quan trực thuộc tổng cục, quân 

chủng, binh chủng 

1. Học viện Hải quân 

2. Học viện Biên phòng 

3. Học viện Khoa học quân sự 

4. Học viện Phòng không-Không quân 

5. Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội 

6. Trường Sĩ quan Pháo binh 

7. Trường Sĩ quan Công binh 

8. Trường Sĩ quan Thông tin 

9. Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 

10. Trường Sĩ quan Đặc công 

11. Trường Sĩ quan Phòng hóa 

12. Trường Sĩ quan Không quân 

13. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự 
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