
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRUNG TÂM GDQP&AN 

 
 

Biểu mẫu số 17 

Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

CĐN, 

TCN 
THPT 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

Sinh viên các trường liên kết Giáo dục quốc 

phòng và an ninh (GDQP&AN) theo Thông tư 

liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2015 Quy 

định tổ chức, hoạt động của Trung tâm 

GDQP&AN; liên kết GDQP&AN của các 

trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. 

Học sinh các 

trường THPT 

trong Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ đạt 

được 

- Về kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản 

về đường lối quân sự của Đảng trong sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của 

Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; 

đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn 

biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong 

tình hình mới. 

 

 

- Về kỹ năng: Trang bị kỹ năng quân sự; 

Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân 

sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí 

bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu 

liên AK (CKC), đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân. 

- Về kiến thức: 

Học sinh có hiểu 

biết ban đầu về 

nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh 

nhân dân; về 

truyền thống 

chống giặc ngoại 

xâm của dân tộc; 

có hiểu biết cơ bản 

về một số loại vũ 

khí bộ binh... 

- Về kỹ năng: Phát 

triển năng lực tự 

chủ, hợp tác và 

nhận thức, giải 

quyết vấn đề về 

quốc phòng,  

an ninh. 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

CĐN, 

TCN 
THPT 

III 

Các chính 

sách hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

- Có đầy đủ hệ thống phòng học, phòng học chuyên dùng phục 

vụ cho dạy học. 

- Phòng học có đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy 

học như âm thanh, máy chiếu, .... 

- Có hệ thống ký túc xá với 245 phòng ở, có công trình vệ sinh 

khép kín. 

- Khi tham gia khóa học, Trung tâm cho mượn 02 bộ quân phục, 

01 mũ tai bèo, 01 bộ chăn màn, chiếu/sinh viên, học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: nói chuyện chuyên đề, văn 

nghệ, thể dục thể thao cho người học. 

IV 

Chương 

trình đào 

tạo Trung 

tâm thực 

hiện 

- Đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học 

chính quy thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thực hiện theo Thông tư số: 31/2012/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và được cụ thể hóa tại 

Quyết định số: 4443/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 

12 năm 2012 của Giám đốc ĐHQGHN, 

chương trình gồm 3 học phần, thời lượng 8 

tín chỉ. 

- Đối với sinh viên hệ trung cấp nghề và cao 

đẳng nghề thực hiện theo Thông tư số: 

10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 

năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, được cụ thể hóa tại Quyết định 

số: 99/QĐ-QPAN ngày 08 tháng 3 năm 

2019 của Trung tâm (đối tượng cao đẳng 

nghề), chương trình gồm 03 học phần , thời 

lượng 75 tiết. 

Thực hiện chương 

trình môn học 

GDQP&AN theo 

Quyết định số 

79/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 

2007 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 

chương trình gồm 

3 khối, thời lượng 

35 tiết/khối. 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường 

- Làm cơ sở tiếp tục tham gia các khóa học 

quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh đối tượng 1, 2, 3, 4. 

- Được miễn học các nội dung GDQP&AN 

ở trình độ tương đương. 

Tiếp tục học 

GDQP&AN ở các 

trình độ cao hơn.  

 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

CĐN, 

TCN 
THPT 

VI 

Vị trí làm 

việc sau khi 

tốt nghiệp ở 

các trình độ 

Điều kiện cần và đủ để xét tốt nghiệp ra 

trường đối với sinh viên các hệ đào tạo. 

Điều kiện để xét 

lên lớp, tham dự 

thi tốt nghiệp. 

 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đại tá, ThS Dương Văn Chiến 
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