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TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG –AN NINH, ĐHQGHN 

 

                                                                        Đại tá Nguyễn Duy Khải  

Chủ nhiệm Khoa Quân sự 

                                                                          

 

Ngày 02/3/2004, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã kí Quyết 

định số 97/TCCB về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc 

ĐHQGHN và Quyết định số 1737/QĐ-TCCB ngày 11/5/2009 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN.  

Trung tâm có nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình 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 Quốc phòng; tham mưu cho Giám đốc ĐHQGHN về công tác 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho viên chức và người lao động trong 

ĐHQGHN và công tác quân sự địa phương. Để thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm đã 

tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN về công tác tổ 

chức và thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, vừa phối hợp với các cơ 

quan chức năng và các đơn vị thành viên tổ chức triển khai tốt các lớp bồi kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho các đối tượng quy định trong ĐHQGHN và GDQPAN cho 

sinh viên. 

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo của 

ĐHQGHN, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo mà trực tiếp là Cục Dân quân Tự 

vệ và Vụ Giáo dục quốc phòng để xây dựng chương trình, nội dung, đề cương môn 

học theo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu môn học. Đến nay, Trung tâm luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ GDQPAN cho sinh viên và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho hơn 1500 cán bộ, viên chức và người lao động trong ĐHQGHN. 

Năm 2014, Luật GDQPAN được ban hành, Trung tâm đã triển khai kịp thời, 

hiệu quả luật GDQPAN, thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nội dung chương 

trình môn học. Năm học 2014-2015, Trung tâm đã tổ chức triển khai công tác 

GDQPAN theo mô hình tập trung 24/24 giờ, đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tiệm 

cận với môi trường quân đội, thực hiện 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. 

Đến nay, sau 8 khóa đào tạo tập trung, Trung tâm đã đào tạo 7830 sinh viên hoàn 

thành chương trình GDQP-AN.  

Công tác GDQPAN của Trung tâm đã góp phần giáo dục cho cán bộ, sinh viên 

lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền 

thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của quân đội trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời trang bị những kiến thức cơ 

bản về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và kỹ năng quân sự cần thiết, góp 

phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện cho thế hệ chi thức trẻ vừa hồng vừa 

chuyên. 
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        Để hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQPAN, trong thời gian qua Cấp ủy và Ban giám 

đốc Trung tâm thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng mục tiêu, 

yêu cầu môn học. 100% giảng viên các khoa trong Trung tâm đều được đào tạo cơ bản 

ở các trường trong và ngoài Quân đội. Đến nay, học vị của đội ngũ giảng viên, viên 

chức có 01 tiến sĩ, 09 thạc sĩ, 08 đồng chí đang học sau đại học và ôn thi cao học. Bên 

cạnh đó, thời gian biệt phái của sĩ quan theo Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 

22/12/2003 về việc biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Thủ tướng 

Chính phủ là 5 năm, đây là sự bất cập gây không ít khó khăn cho Trung tâm và đội 

ngũ giảng viên là sĩ quan. Nhận thức rõ được điều đó, Chi ủy, Ban gián đốc Trung tâm 

chủ động phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 1 đề nghị Bộ Quốc phòng kéo dài 

thời gian biệt phái cho những đồng chí hết thời gian biệt phái theo Nghị định số 

165/2003/NĐ-CP. Bên cạnh đó Chi ủy, Ban giám đốc còn quan tâm thực hiện chế độ 

chính sách đối với đội ngũ sĩ quan biệt phái, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất 

đạo đức tốt có trình độ năng lực cử đi học để nâng cao trình độ bảo đảm đủ về số 

lượng, tốt về chất lượng. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 

ở các khoa trong Trung tâm, trong đó chú trọng bồi dưỡng một cách toàn diện, cả 

phẩm chất, năng lực chỉ huy, quản lý, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học để mỗi 

giảng viên vừa là tấm gương mẫu mực của người thầy mô phạm vừa là hiện thân về 

phẩm chất cao quý hình ảnh Bộ đội cụ Hồ cho sinh viên noi theo. Thêm vào đó, Ban 

giám đốc Trung tâm luôn coi trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng 

GDQPAN. Trên cơ sở nội dung chương trình, giáo trình Bộ đã ban hành và từ thực 

tiễn, Trung tâm đẩy mạnh việc nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình giáo dục 

phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tập trung bổ sung những nội dung mới được 

thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bên cạnh đó, các khoa chuyên 

môn căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học tích cực đổi mới hình thức, phương pháp 

bồi dưỡng GDQPAN cho cán bộ, sinh viên đạt kết quả cao. 

Đối với sinh viên, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy 

theo hướng tích cực, giảm độc thoại một chiều của giảng viên, tăng tự học, tự nghiên 

cứu và tự rèn luyện của sinh viên. Đồng thời, triệt để khai thác các trang thiết bị phục 

vụ giảng dạy (máy tính, máy chiếu …) kết hợp giữa truyền thụ nội dung theo phương 

pháp thuyết trình và định hướng cho sinh viên tự nghiên cứu, giao bài tập cá nhân và 

tổ để chuẩn bị thảo luận. Với nội dung thực hành, Trung tâm tăng cường hướng dẫn 

sinh viên luyện tập sát với điều kiện thực tiễn của Quân đội. Với phương pháp tổ chức 

trên, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nội dung, chương trình môn học. 

Trong mỗi khóa học, Trung tâm thường tổ chức 1-2 buổi đối thoại với sinh 

viên, thông qua đối thoại, Trung tâm giải đáp những thắc mắc, nắm bắt được những 

tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, từ đó kịp thời 

điều chỉnh, cải tiến các hoạt động nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ học tập, rèn luyện 

của sinh viên. Duy trì buổi đối thoại có đại diện Ban Giám đốc, đại diện các khoa, các 

phòng chức năng và sinh viên đại diện cho các đại đội. Tại buổi đối thoại, các em sinh 

viên đại diện cho các đại đội đưa ra những câu hỏi, những ý kiến thiết thực xoay 
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quanh các vấn đề đào tạo, quản lí sinh viên, cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

y tế, dịch vụ phục vụ, giờ giấc sinh hoạt, sinh hoạt ngoại khóa và cảnh quan môi 

trường…. Sau khi trực tiếp nghe các câu hỏi của sinh viên, đại diện lãnh đạo Trung 

tâm lần lượt trả lời từng vấn đề và giải quyết những vấn đề thắc mắc của sinh viên trên 

tất cả các mặt, đào tạo, quản lí sinh viên và các mặt đảm bảo khác. Buổi đối thoại giúp 

cho Ban Giám đốc Trung tâm có sự nhìn nhận đầy đủ hơn, khách quan hơn, chính xác 

hơn về những vấn đề đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, từ đó chỉ đạo các 

phòng, khoa chuyên môn khắc phục những điểm còn hạn chế tồn tại, đồng thời lãnh 

đạo Trung tâm cũng khuyến khích sinh viên thường xuyên gửi thư phản ánh, những 

kiến nghị vào hòm thư góp ý để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên có hướng 

khắc phục giải quyết kịp thời. Thông qua đối thoại tạo ra sự đồng thuận, thầy và trò 

gắn bó thân mật hơn, góp phần thực hiện tốt nhiện vụ học tập của sinh viên từng khóa 

tại Trung tâm.  

Trong những năm qua, bằng những giải pháp cụ thể, Trung tâm đã chủ động 

khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Với những kết 

quả và thành tích trên, Trung tâm đã nhiều lần được Giám đốc ĐHQGHN, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, Thủ tướng chính 

Phủ tặng Bằng khen năm 2010. Đặc biệt năm 2013, Trung tâm được Chủ tịch nước 

tặng Huân chương lao động hạng Ba. Năm 2015, tập thể Khoa Quân sự và 3 đồng chí 

cán bộ của Trung tâm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (Đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân). 

Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận những thành tích đáng khích lệ, vừa là 

niềm tự hào để cán bộ giảng viên, viên chức Trung tâm trân trọng giữ gìn và tiếp tục 

phát huy cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Trung tâm trong 

giai đoạn tiếp theo. 

       

 

 


