
Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 tổ chức tại        
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

    
 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1819/CT-CB 

ngày 03/9/2015 về việc sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 và Công văn số 5243/CT-CB 

ngày 08/10/2015 về việc tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 của 

Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 28/10/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học 

Quốc gia Hà Nội đã đăng cai tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 

2015 đảm bảo đúng nội dung, chương trình kế hoạch.  

Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện biệt phái sĩ quan và công tác quản lý đội 

ngũ sĩ quan biệt phái (SQBP) từ tháng 12/2014 đến nay, phân tích làm rõ những ưu khuyết điểm, trên cơ 

sở đó đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp để thực hiện tốt công tác biệt phái sĩ quan, 

đồng thời lắng nghe đề xuất, kiến nghị về những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực hiện biệt 

phái sĩ quan. Thiếu tướng Đào Huy Thuấn, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) chủ trì 

hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng; 

PGS.TS Lê Quân, ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Đặng 

Xuân Thư, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN); đại diện các 

phòng, ban Trường SQLQ1; Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) cùng toàn 

thể cán bộ, giảng viên biệt phái tại Trung tâm và Khoa Giáo dục Quốc phòng, ĐHSPHN. 

Tại Hội nghị, Đại tá PGS.TS Kim Ngọc Đại, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị 

Trường SQLQ 1 trình bày Báo cáo sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015.  

 



 
Đại tá PGS.TS Kim Ngọc Đại, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Trường SQLQ 1 trình bày   

Báo cáo sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 

Báo cáo nhấn mạnh, đội ngũ sĩ quan biệt phái luôn nỗ lực, từng bước nâng cao trình độ chuyên 

môn, đảm bảo về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, sức khỏe, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN và Khoa Giáo dục Quốc phòng, 

ĐHSPHN là hai đơn vị trực tiếp sử dụng SQBP đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cử SQBP là Trường 

SQLQ1 trong công tác tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đặc biệt, tháng 5/2015, Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã tiếp nhận và đưa sinh viên ĐHQGHN lên học 

tập tập trung tại cơ sở Hòa Lạc, đội ngũ SQBP của Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn 

thực hiện quản lý sinh viên 24/24 thống nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được sinh viên và các đơn vị 

đào tạo đánh giá cao. Công tác biệt phái sĩ quan ngày càng khẳng định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, đi 

vào nền nếp, hiệu quả, tạo được uy tín và niềm tin đối với đơn vị sử dụng biệt phái. Báo cáo cũng chỉ ra 

những hạn chế, khuyết điểm và nêu rõ nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, đồng thời đưa ra 

phương hướng, mục tiêu cụ thể trong thực hiện công tác biệt phái sĩ quan và xây dựng đội ngũ SQBP 

năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Công tác điều 

động, kéo dài thời hạn biệt phái đối với SQBP; Điều chỉnh thời gian tham gia các lớp tập huấn SQBP 

hàng năm; Công tác phối hợp với các đơn vị sử dụng SQBP trong nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm 

và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy vượt giờ, kiêm nhiệm; Vấn đề phân luồng sinh 

viên làm sao để thực hiện tốt nhất công tác GDQPAN… 



 

Đại tá Đỗ Quốc Tam, Trưởng khoa GDQP, ĐHSPHN phát biểu tại Hội nghị 

 



 

PGS. TS Lê Quân, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị 



 

 

Đại tá Lê Văn Đức, đại diện Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng                          
phát biểu tại Hội nghị 



 

Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Huy Thuấn, Phó Chính ủy Trường 

SQLQ1 tóm tắt kết luận các ý kiến đã trao đổi đồng thời trả lời các kiến nghị, đề xuất.  



 

Thiếu tướng Đào Huy Thuấn, Phó Chính ủy Trường SQLQ1 phát biểu tổng kết Hội nghị 

Thiếu tướng Đào Huy Thuấn đánh giá cao những kết quả trong thực hiện công tác biệt phái sĩ 

quan, đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề: Cần nhận thức rõ nguyên nhân của những ưu khuyết điểm để 

từ đó phát huy mặt mạnh và khắc phục mặt còn hạn chế; Cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các Thông 

tư, Nghị định, chủ trương hành động của cấp trên về công tác SQBP; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, gắn 

bó, phối hợp với các đơn vị sử dụng SQBP, đặc biệt trong công tác cán bộ.  

Trả lời những kiến nghị, đề xuất, đồng chỉ khẳng định: Đối với vấn đề tập huấn sẽ điều chỉnh thời 

gian tập huấn một cách phù hợp, tránh ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và không chồng chéo trong 

nội dung tập huấn; Về vấn đề kéo dài thời hạn biệt phái sẽ vận dụng linh hoạt đối với từng đối tượng dựa 

trên hiệu quả công việc, năng lực và phẩm chất đạo đức, đồng thời sẽ có những tiêu chí đánh giá giảng 

viên phù hợp với SQBP và tình hình thực tiễn... 

Một số hình ảnh tại Hội nghị gặp mặt, sơ kết SQBP năm 2015: 



 

 



 

 

 


