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CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014 

CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-ANH NINH 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI-KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM 

 

 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN có nhiệm vụ giảng dạy giáo 

dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên ĐHQGHN và một số cơ sở 

giáo dục đại học theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho 

Giám đốc ĐHQGHN về công tác công tác quân sự địa phương và bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức ĐHQGHN. 

Năm 2014 được xem là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình 

phát triển của Trung tâm, là năm đầu tiên Trung tâm quán triệt và triển khai thực 

hiện Luật GDQPAN, các nghị định và văn bản hướng dẫn về công tác GDQPAN. 

Đây là các văn bản quan trọng tạo hành lang pháp lí cho các Trung tâm 

GDQPAN trên cả nước thực hiện nhiệm vụ GDQPAN chính quy, thống nhất và 

nền nếp. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên ĐHQGHN triển khai thực hiện Nghị 

định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học 

Quốc gia mà theo đó, cơ chế quản lí được điều chỉnh theo hướng tăng tính tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị. Trung tâm được Giám đốc ĐHQGHN giao 

quản lí, khai thác sử dụng các hạng mục công trình tại khu Kí túc xá số 4 Hòa 

Lạc vào giảng dạy GDQPAN cho sinh viên. Đây là năm đầu tiên Trung tâm có hệ 

thống cơ sở vật chất riêng để triển khai nhiệm vụ theo luật GDQPAN. Bên cạnh 

đó, một trong những dấu mốc có ý nghĩa sâu đậm với các thế hệ cán bộ, viên 

chức của Trung tâm là Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 10 năm thành 

lập (02/3/2004-02/3/2014), qua đó khẳng định được uy tín, vị thế, những thành 

tựu quan trọng và các bài học kinh nghiệm quý được đúc rút sau 10 năm xây 

dựng và trưởng thành, có ý nghĩa to lớn trong định hướng phát triển của những 

năm tiếp theo. Những sự kiện mang dấu ấn lớn đó là điều kiện thuận lợi, cơ hội 

mới để Trung tâm tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 

được giao. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội mới đó, năm 2014 cũng là năm đặt 

ra cho Trung tâm thách thức lớn, đặc biệt là việc giải quyết mâu thuẫn giữa yêu 

cầu nhiệm vụ ngày càng cao với thực trạng nguồn nhân lực thiếu và các điều kiện 

đảm bảo về cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đồng bộ. Song, bằng sự nỗ lực vượt 

lên khó khăn, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của ĐHQGHN và các cơ quan 

hữu quan, Trung tâm đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Kết 

quả nổi bật mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2014 đó là: 

Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo GDQPAN trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và sự nghiệp trồng người nói riêng, 

nhiệm vụ của một đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN góp phần thực hiện sứ 

mạng của ĐHQGHN làm nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, văn bản 

pháp luật của nhà nước về công tác GDQPAN, đặc biệt là Luật GDQPAN cũng 

như các văn bản chỉ đạo của ĐHQGHN về công tác GDQPAN, năm qua Trung 

tâm đã chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành được nhiều văn 
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bản quản lí điều hành quan trọng, tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành, phù 

hợp với tình hình thực tiễn của Trung tâm và ĐHQGHN như: điều chỉnh chiến 

lược phát triển Trung tâm đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trung tâm; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán 

bộ, viên chức quản lí trong Trung tâm; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lí 

cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm; Quy định về quản lí nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm; Quy định về quản lí, sử dụng cơ sở vật 

chất và nhiều văn bản quan trọng khác. Đây là cơ sở pháp lí để Trung tâm thực tổ 

chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở nắm chắc 

chủ chương đường lối của đảng, chính sách và luật pháp nhà nước về công tác 

GDQPAN, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN 

về công tác GDQPAN cho sinh viên, công tác quân sự địa phương, công tác bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức và người lao động 

trong ĐHQGHN, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn.   

Là một đơn vị đào tạo trực thuộc đại học định hướng nghiên cứu, đa 

ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, Trung tâm ý thức rõ vai trò của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ quản lí trong nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Vì vậy, cùng với các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, Trung 

tâm đã thực hiện đột phá trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ. Năm 2014, có 04 đồng chí tham gia các khóa đào tạo sau đại 

học, trong đó 03 đồng chí đào tạo bậc cao học, 01 đồng chí nghiên cứu sinh, nâng 

số cán bộ, giảng viên đã và đang hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học lên 

trên 60% tổng số cán bộ, viên chức của Trung tâm. Đây là nguồn lực quan trọng, 

trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lí đào tạo, 

đảm bảo cho Trung tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Cùng với giải pháp nâng cao học vị cho cán bộ, giảng viên, Trung tâm đã 

triển khai quyết liệt việc thực hiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

như tăng cường hoạt động thông qua bài giảng, khai thác sử dụng phương tiện 

dạy học hiện đại, duy trì dự giờ, bình giảng, tổ chức thi giảng viên giỏi, … để đội 

ngũ cán bộ, giảng viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy.  

Để công tác GDQPAN cho sinh viên ngày càng tốt hơn, Trung tâm đã chủ 

động thực hiện lấy phiếu điều tra, thu thập ý kiến phản hồi từ người học. Đây là 

hoạt động được thực hiện thường xuyên nhằm giúp Trung tâm điều chỉnh kế 

hoạch, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 

tổ chức dạy học, thi và đánh giá kết quả, đồng thời là cơ sở quan trọng đánh giá 

thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, từ đó giúp Trung tâm xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ sát đúng với tình hình 

thực tiễn. Trung tâm tích cực tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội, Trường Sĩ quan Lục Quân 1 và Vụ giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức; chủ động phối hợp với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN và 

các đơn vị liên kết để xây dựng kế hoạch đào tạo. Trung tâm đã chỉ đạo quán triệt 
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và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế đào tạo, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, 

đúng quy định về chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác GDQPAN, do đó chất 

lượng dạy học và nghiên cứu khoa học có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, 

Trung tâm đã hoàn thành việc giảng dạy cho hơn 10.000 lượt sinh viên, 02 đề tài 

khoa học cấp Trung tâm, đăng 03 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, tham gia 

biên soạn 03 sách bài tập GDQPAN dùng cho học sinh trung học phổ thông do 

Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành. Một trong những thành tích nổi bật mà Trung 

tâm đã đạt được đó là tổ chức thành công hội thi giảng viên dạy giỏi môn học 

GDQPAN cấp Trung tâm, qua đó đã lựa chọn và cử 04 giảng viên tiêu biểu tham 

gia hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQPAN các trường đại học, cao đẳng 

toàn quốc lần thứ 4 tổ chức vào tháng 10 tại thành phố Cần Thơ. Tại hội thi, các 

giảng viên đã thể hiện tốt bản lĩnh, năng lực giảng dạy và kĩ năng sư phạm. Kết 

quả, Trung tâm đạt nhải nhất toàn đoàn, được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 giảng viên tham gia Hội thi đều được 

công nhận giảng viên giỏi, trong đó 01 giảng viên đạt giải nhì và 01 giảng viên 

đạt giải ba. Những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm vừa qua là nền 

tảng vững chắc, tạo đà cho Trung tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

Nhằm từng bước chuẩn hóa công tác GDQPAN theo luật định, được sự 

quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, ngày 05/12/2014, Giám đốc 

ĐHQGHN đã kí Quyết định số 4597/QĐ-ĐHQGHN về việc giao quản lí, khai 

thác các công trình nhà D2, D3, D4, D5 và hạ tầng kĩ thuật phía Nam (khu Kí túc 

xá số 4) thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc cho Trung tâm. 

Theo Quyết định này, năm học 2015-2016, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy GDQPAN cho sinh viên tại cơ sở mới Hòa Lạc. Để hoàn thành nhiệm vụ 

trong điều kiện mới, Trung tâm xác định cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:  

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các hạng mục công 

trình tại Kí túc xá số 4 Hòa Lạc để đưa vào khai thác sử dụng, phấn đấu quý 2 

năm 2015, Trung tâm thực hiện giảng dạy GDQPAN cho sinh viên tại Hòa Lạc. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực theo đề án vị trí việc làm, phù 

hợp với tình hình thực tiễn các nguồn lực của Trung tâm, đảm bảo đủ về số lượng, 

tốt về chất lượng và cơ cấu cán bộ hợp lí. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng cả trước mắt và lâu 

dài theo hướng “chuẩn hóa và trẻ hóa”. 

Quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần, kết hợp với xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh, tạo điều kiện 

thuận lợi để cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy cao nhất năng lực, trách 

nhiệm và nhiệt huyết của mình trong xây dựng Trung tâm, trong đó đặc biệt coi 

trọng việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên. 

Đầu tư thỏa đáng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt cho 

cán bộ, giảng viên và sinh viên. Thực hiện xã hội hóa và huy động tối đa các 

nguồn lực trong và ngoài Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ GDQPAN. 
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Coi trọng gắn kết chặt chẽ giữa trang bị kiến thức GDQPAN với rèn luyện 

sinh viên, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trong thời gian sinh 

viên học tập tại Trung tâm, như tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, các đơn vị 

quân đội trên địa bàn, nói chuyện truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao và tham gia các hoạt động xã hội,... giúp sinh viên tiếp thu kiến thức 

từ thực tế, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội, góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả môn học GDQPAN. 

Bài học kinh nghiệm mà Trung tâm đúc rút trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ GDQPAN là: 

Công tác GDQPAN phải luôn bán sát chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và sự chỉ đạo của ĐHQGHN về công tác GDQPAN, đồng thời phải đặt 

dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, quản lí, điều hành của Ban Giám đốc, tạo 

được sự đồng thuận cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

GDQPAN.   

Phải có định hướng phát triển bền vững và sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt 

của Ban Giám đốc trong triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá. 

Phải nhất quán trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, viên chức 

trong đơn vị là “người học là trung tâm”, đây là tư tưởng cốt lõi, là lí do tồn tại 

của đơn vị, để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt 

động dịch vụ phục vụ sinh viên. 

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm 

Phát huy được vai trò của các tổ chức, tạo dựng môi trường văn hóa, khơi 

dậy và phát huy được tiềm năng, sự sáng tạo và sức cống hiến của mỗi cán bộ, 

giảng viên và sinh viên, đồng thời huy động sự tham gia của tất cả các thành viên 

trong Trung tâm vào quá trình quản lí, xây dựng và phát triển đơn vị. 

Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, 

mô hình mới và nhân tố mới, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá năng 

lực, trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị và cán 

bộ, giảng viên. 

Tăng cường khả năng phối kết hợp với các đơn vị hữu quan, đặc biệt là các 

đơn vị trong ĐHQGHN, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ 

GDQPAN với các hình thức phong phú, thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm vủa mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên đồng thời huy đông được 

các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ GDQPAN. 


