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Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh
cho sinh viên ở Trường Đại học Mở Hà Nội
Chi bộ Liên Trung tâm
Trung tâm Giáo dục thể chất, Quốc phòng - An ninh,Trường Đại học Mở Hà Nội
được thành lập theo Quyết định số 668/QĐ-ĐHM ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Viện
trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội). Trường ĐH Mở
Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho tự chủ tổ chức đào tạo kiến thức quốc
phòng - an ninh bởi quyết định số 5405/BGDĐT-GDQPAN ngày 16/11/2017, Trung
tâm có nhiệm vụ giáo dục thể chất và kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên Nhà
trường và các cơ sở giáo dục , đaò tạo trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh và trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
sự phối hợp của các khoa, phòng, ban chức năng thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội và
các đơn vị quân đội trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản đó, Trung tâm còn
gặp không ít khó khăn, như: đội ngũ cán bộ, giảng viên còn hạn chế về số lượng, về chất
lượng có mặt chưa đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu; hệ thống giảng đường, thao trường,
bãi tập, trang thiết bị phục vụ dạy học còn hạn chế , chưa đồng bộ, v.v. Ý thức rõ điều
đó, những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực phấn
đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến
nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất chắc, khó lường, các thế lực thù địch
vẫn ráo riết chống phá, chủ yếu bằng chiến lược diễn biến hoà bình, nhằm xóa bỏ chế
độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng chuyển
hóa cách mạng nước ta, thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm chệch hướng
xã hội chủ nghĩa, chúng coi lực lượng thanh niên là ngòi nổ dễ tiếp cận, có thể thực hiện
thành công chiến lược diễn biến hòa bình, bởi lẽ: Sinh viên là một lực lượng hùng hậu,
có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm
chủ khoa học kỹ thuật hiện đại. Song ở họ kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, nhất là
trong xử lý các tình huống nhạy cảm.Chúng ta đang tiếp cận cuộc cách mạng 4.0, bên
cạnh những thời cơ thuận lợi, còn có không ít những khó khăn thách thức đan xen, một
bộ phận không nhỏ sinh viên đã và đang có những biểu hiện dễ bị kẻ xấu kích động, lôi
kéo. Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, GDQP-AN đã tạo những
cơ hội thiết thực cho thế hệ trẻ tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện
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bản thân thông qua các giờ học thực hành trên thao trường, cùng với đó, các giờ học lý
thuyết trên giảng đường đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm
đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công
tác quân sự quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
Mặt khác môn học GDQP-AN còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích
về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó sinh viên có thể biết cách phân biệt, sử dụng
và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí trong
tương lai; đồng thời qua môn học còn hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ
cương, hành động đúng đắn, tránh được những thói quen tùy tiện, khơi dậy và nêu cao
tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố
vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động
của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Để nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môn học, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Giáo
dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm đã tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ số lượng, chất lượng đạt
chuẩn hóa. Đây là yếu tố quan trọng quyết định nâng cao chất lượng môn học giáo dục
quốc phòng và an ninh cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở quán triệt Luật Giáo dục quốc
phòng và an ninh, Quyết định 161/QĐ-TTg, ngày 30-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ
về “Phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn
2015 - 2020 và những năm tiếp theo”, Trung tâm tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ cấu
tổ chức, biên chế cán bộ quản lý, giảng viên; trong đó, chú trọng phát triển đội ngũ giảng
viên cơ hữu, phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của Trường Đại học
Mở Hà Nội. Thực tế hiện nay số lượng giảng viên của Trung tâm còn chưa đủ, trong khi
lưu lượng sinh viên lớn, nên trước mắt Trung tâm mời một số giảng viên quân đội đã
nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm thỉnh giảng và phối hợp vớicác Trường Sĩ quan, Học
viện Chính trị để giảng dạy. Về lâu dài, Trung tâm đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát
triển Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng - an ninh Trường Đại học Mở Hà Nội
theo kế hoạch đã được phê duyệt. Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển dụng,
đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn giảng viên đảm bảo cơ cấu hợp lý, phù hợp về chuyên
môn, trình độ, độ tuổi, có tính kế thừa, phát triển. Trung tâm có kế hoạch ưu tiên tuyển
dụng những sinh viên tốt nghiệp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh loại
giỏi và xuất sắc ở các trường trong và ngoài Quân đội.
Để nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, kỹ năng sư phạm, Trung tâm
tuyển chọn những cán bộ, giảng viên trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần trách
nhiệm tốt, cử đi đào tạo sau đại học và đào tạo văn bằng 2 giáo dục quốc phòng và an
ninh để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ đạt chuẩn theo quy định của
Luật Giáo dục, đảm bảo đủ nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và
an ninh cho sinh viên. Cùng với đó, hằng năm, Trung tâm cử cán bộ, giảng viên tham
gia các lớp tập huấn do Vụ Giáo dục Quốc phòng, An ninh tổ chức nhằm cập nhật, bổ
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sung thông tin mới. Bên cạnh đó, Trung tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán
bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu, cập nhật những kiến thức, thông tin mới về quốc
phòng - an ninh.
Hai là, đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy - học. Trên
cơ sở nội dung, chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành, Trung tâm trao đổi, thống nhất trong bộ môn về thời gian, nội dung,
chương trình chi tiết môn học bảo đảm phù hợp với viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch
huấn luyện khoa học, không để chồng chéo, tăng thời gian huấn luyện thực hành và các
hoạt động ngoại khóa. Với các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch,... Trung tâm bố trí giảng viên có trình độ lý luận, kiến thức chuyên môn giúp cho
sinh viên nhận thức sâu hơn. Đặc biệt, Trung tâm thường xuyên cập nhật, bổ sung những
nội dung mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Luật Biển Việt
Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên Biển
Đông và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đảm bảo nội dung giáo
dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên luôn theo kịp sự phát triển của thực tiễn đất
nước.
Song song với đổi mới nội dung, chương trình, Trung tâm chú trọng đổi mới
phương pháp dạy - học theo hướng tích cực, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất
lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Trung tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ,
giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy; thực hiện biên soạn giáo án điện
tử, các bài giảng đều được minh họa bằng âm thanh, mô phỏng các tình huống chiến
đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật, và đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động
quân sự, quốc phòng, an ninh, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học qua từng
chuyên đề. Trong quá trình lên lớp, Trung tâm yêu cầu đội ngũ giảng viên khắc phục
triệt để việc truyền thụ một chiều, tăng cường gợi ý, hướng dẫn, trao đổi giữa thầy và
trò, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đối với các nội dung quân
sự, Trung tâm chú trọng huấn luyện thực hành theo quy trình 03 bước: làm nhanh, làm
chậm có phân tích, làm tổng hợp để sinh viên nắm được động tác cơ bản, làm cơ sở cho
luyện tập, phối hợp, hiệp đồng.
Để hình thành tác phong quân sự cho sinh viên, cùng với việc giảng dạy, Trung
tâm làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện sinh viên. Theo đó, Trung tâm xây
dựng, ban hành các quy chế quản lý, rèn luyện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho
sinh viên ngay sau khi về Trung tâm. Trong thời gian học tập, Trung tâm biên chế sinh
viên thành đại đội, các trung đội, tiểu đội và duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày,
trong tuần, giúp sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường
quân sự. Đồng thời, duy trì các hoạt động thi đua, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh
thần và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích
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trong học tập, rèn luyện, tạo không khí dân chủ, thân thiện, khơi dậy tính tích cực, tự
giác của sinh viên trong quá trình học tập.
Ba là, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy
- học. Thời gian qua Trung tâm chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giámquan tâm đầu
tư mua sắm bảo đảm hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giảng đường, nơi
sinh hoạt, quân trang, giáo trình tài liệu theo quy định của môn học cho sinh viên. Tuy
nhiên, do lưu lượng sinh viên ngày càng tăng, nên Trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn
về nơi ăn ở, sinh hoạt, khu vui chơi, giải trí, thể thao, hệ thống giảng đường, phòng học
chuyên dùng, mô hình, học cụ, cộng với hệ thống thao trường, bãi tập, trường bắn chưa
đồng bộ, v.v. Thời gian tới, Trung tâm tích cực, chủ động tham mưu với Nhà trường
đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục quốc phòng và
an ninh cho khoảng 7.000 sinh viên/năm.
Bốn là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Giáo dục quốc phòng, nâng cao hơn nữa
vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó Trung tâm GDQP-AN là cơ quan trực
tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh,
quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đây là yếu tố quan trọng, quyết định
chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN của Nhà trường, chủ động xây dựng, hoàn
thiện cơ cấu tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, cả trước mắt và lâu
dài theo hướng “chuẩn hóa, trẻ hóa”, đảm bảo cân đối về cơ cấu độ tuổi, trình độ học
vấn và kinh nghiệm giảng dạy để có sự kế thừa vững chắc, trong đó chú trọng phát triển
đội ngũ giảng viên cơ hữu, phù hợp với sự phát triển.
Năm là, chủ động phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình
tham gia học tập môn GDQP-AN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng,
hiệu quả công tác GDQP-AN cho sinh viên hiện nay. Bởi lẽ, sinh viên là chủ thể của
quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hóa tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng
thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Để phát huy
tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên các tổ chức đoàn thể nói chung, Trung
tâm GDTC &QP-AN nói riêng phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo
dục nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa, làm cho sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò của GDQP-AN trong sự nghiệp
cách mạng mới, khơi dậy tinh thần ham học, phát huy tối đa tính tích cực, tự giác học
tập, rèn luyện của sinh viên, qua đó làm hạn chế những tiêu cực, thụ động của người
học, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn,
từng học kỳ, trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, tìm ra những hạn chế còn tồn tại để
hoàn thiện.
Điển hình cho vấn đề đề này là ; Trung tâm đã có sáng kiến đặt tên các tiểu đội
theo tên thuộc các đảo, quần đảo Hoàng sa, Trường sa của đất nước , các quân binh
chủng của quân đội nhân dân Việt nam, nhằm mục đích để các em ngay ngày đầu về tới
Trung tâm đã hình thành ý thức tự tìm hiểu về lịch sử, truyền thống tên tiểu đội của
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mình, trong quá trình học tập tai trung tâm, sinh viên được tổ chức cho thuyết trình về
tên tiểu đội mình, thông qua đó giúp sinh viên hiểu đúng, hiểu rõ và đầy đủ về chủ quyền
biển đảo, biên giới quốc gia và lịch sử anh hùng của quân đội nhân dân Việt nam, từ đó
nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong sinh viên, nâng cao chất lượng giáo dục
kiến thức quốc phòng, an ninh cho các em.
Để đạt được mục đích, yêu cầu của giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy
định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, nhất
thiết phải tổ chức dạy và học tập trung. Trường Đại học Mở Hà Nội là một trường Đại
học có bề dày lịch sử gần 30 năm, là nơi có đủ điều kiện cơ sở vật chất, có khả năng bảo
đảm được những yếu tố cần thiết như hệ thống bãi tập thực hành, ký túc xá, giảng đường;
Có đội ngũ giảng viên đủ các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong
quản lý và giảng dạy. Vì vậy, việc đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tập trung, thống
nhất theo mô hình quản lý quân nhân trong Quân đội theo từng đợt nhằm thiết thực nâng
cao chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên những năm tới là vấn đề cần thiết, đáp
ứng với yêu cầu của trên và xu hướng tất yếu hiện nay.
Có thể nói, môn học GDQP-AN có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc
giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của con người đặc biệt là sinh viên thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong thời kỳ mới, thời kỳ của cuộc cách
mạng 4.0, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng và an
ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trên đây là bản tham luận của chi bộ Liên Trung tâm với chủ đề:Nâng cao chất
lượng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Mở
Hà Nội.
Xin cảm ơn Đại hội và các đại biểu đã chú ý lắng nghe, rất mong nhận được
những ý kiến trao đổi, đóng góp để công tác giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh
cho sinh viên ở Trường Đại học Mở Hà Nội ngày càng được nâng cao.
Kính chúc sức khỏe các đại biểu và các đồng chí, chúc đại hội thành công tốt
đẹp.
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