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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

VIỆN NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

 

 

Trực thuộc Bộ Quốc phòng có các viện nghiên cứu về khoa học - nghệ 

thuật - kỹ thuật quân sự như Viện Chiến lược Quốc phòng, Viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự, Viện Lịch sử Quân sự, Viện Quan hệ quốc tế về Quốc 

phòng... 

Viện Chiến lược Quốc phòng có chức năng tư vấn cho lãnh đạo Bộ Quốc 

phòng Việt Nam những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách quốc phòng 

và xây dựng lực lượng vũ trang; nghiên cứu, phân tích, dự báo các nguy cơ đối 

với an ninh - quốc phòng của Việt Nam; các vấn đề tư tưởng, đường lối, học 

thuyết quân sự; nghệ thuật quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh; các vấn 

đề kinh tế - quốc phòng, đề xuất phương hướng tổ chức, xây dựng các lực lượng 

vũ trang, hệ thống lãnh đạo, chỉ huy và các biện pháp bảo vệ Tổ quốc. 

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự là cơ quan nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật quân sự; nghiên cứu phát triển các trang thiết bị vũ khí của quân đội đáp 

ứng các yêu cầu của chiến tranh hiện đại đồng thời nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 

công nghệ phục vụ dân sinh. Trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân 

sự có các Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật chuyên ngành quân sự khác nhau. 

Viện Lịch sử Quân sự là cơ quan nghiên cứu lịch sử đầu ngành của quân 

đội, có nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới nhằm rút ra 

những bài học kinh nghiệm phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay cũng như trong tương lai. 

Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng là cơ quan nghiên cứu các vấn đề 

quan hệ quốc phòng của các nước đồng thời là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu 

và tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương của Bộ Quốc phòng. 
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