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GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

 

 

   

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 

 

NGHỊ ĐỊNH : 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định: 

1. Nội dung, thời gian, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên 

Việt Nam trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao 

đẳng, cao đẳng nghề và đại học (sau đây gọi là trung học phổ thông đến đại học), học viên các 

trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là các 

trường chính trị, hành chính, đoàn thể); bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ 

đảng viên, công chức các cấp, các ngành và các đối tượng khác. 

2. Cơ quan tư vấn, chỉ đạo; cán bộ quản lý; công tác bảo đảm; trách nhiệm của các Bộ, cơ 

quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chế độ, chính sách, khen thưởng 

và xử lý vi phạm đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh (sau đây gọi là giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh). 

Điều 2. Vị trí, tính chất giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

1. Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung 

cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá 

trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, 

hành chính, đoàn thể. 

2. Học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán 

bộ, công chức và của toàn dân. Kiến thức quốc phòng - an ninh tương ứng với chức danh cán 

bộ là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ 

nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. 
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Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - 

an ninh 

1. Mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản 

về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm và 

nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý 

thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường 

lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng 

quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

Tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng; xây 

dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy thống nhất bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, 

thiết thực và có hệ thống. 

3. Nguyên lý giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

Thực hiện đúng đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lý thuyết đi đôi với thực hành; giáo dục trong nhà trường 

kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức đoàn thể và cộng 

đồng dân cư. 

 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƢỢNG, CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC,  

BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

Điều 4. Học sinh, sinh viên các trƣờng trung học phổ thông đến đại học; học viên 

các học viện, trƣờng chính trị, hành chính, đoàn thể các cấp và các lớp đào tạo tại chức 

do các Bộ, ngành, địa phƣơng tổ chức 

1. Học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông đến đại học 

a) Nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh 

Truyền thống chống giặc ngoại xâm, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đư-

ờng lối, quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; công tác quốc phòng, 

an ninh của Đảng và Nhà nước; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh; phổ cập những 

kiến thức cần thiết về lực lượng vũ trang nhân dân; nghệ thuật quân sự Việt Nam; phòng, 

chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách 

mạng Việt Nam; kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, phòng thủ dân 

sự.  

b) Thời lượng môn học giáo dục quốc phòng - an ninh  

- Trung học phổ thông: 105 tiết; 
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- Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề: loại đào tạo từ 12 tháng đến 

24 tháng: 45 tiết; loại đào tạo từ 24 tháng đến 36 tháng: 75 tiết; loại đào tạo 36 tháng: 120 tiết;  

- Cao đẳng: 135 tiết; 

- Đại học: 165 tiết. 

c) Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh  

Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và cơ quan liên quan xây dựng chương trình môn học giáo dục quốc 

phòng - an ninh cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này. 

2. Học viên đào tạo trong các học viện, trường chính trị, hành chính, đoàn thể các cấp và các 

lớp đào tạo tại chức do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức. 

a) Nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh 

Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; quan điểm, nhiệm vụ 

giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; các văn bản pháp luật 

về quốc phòng, an ninh; sự hình thành, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; chiến lược quốc 

phòng - an ninh của một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; phòng chống 

chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 

Nam; công tác quốc phòng, an ninh ở các Bộ, ngành và địa phương. 

b) Thời lượng giáo dục quốc phòng - an ninh  

- Đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ đào tạo tại chức tại Học viện Chính 

trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính trị, hành chính khác: 45 tiết;  

- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị trong các trường chính trị cấp tỉnh và các trường 

đào tạo cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, đoàn thể: 45 tiết; 

- Đào tạo cử nhân chính trị, hành chính văn bằng 2: 60 tiết; 

- Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành hành chính; đào tạo cử nhân chính trị, hành 

chính văn bằng 1: giáo dục quốc phòng - an ninh theo chương trình tương ứng với trình độ 

đào tạo. 

c) Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh 

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất với Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan 

liên quan quy định chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nêu tại 

khoản 2 Điều này. 

Điều 5. Cán bộ, đảng viên, công chức và các đối tƣợng khác 

1. Cán bộ, đảng viên, công chức 

a) Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

 - Đối tượng 1: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Văn phòng Quốc 

hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, cơ quan Trung 
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ương của các đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi là các Bộ, Ban, ngành Trung ương) và 

các Đại học quốc gia. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổng cục thuộc Bộ, 

Ban, ngành Trung ương. Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực 

thuộc Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây 

gọi là cấp tỉnh). Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đứng đầu và cấp Phó của ng-

ười đứng đầu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty thành lập theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. Đại biểu Quốc hội không giữ các chức vụ nêu trên bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh tại Học viện Quốc phòng.  

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết 

định triệu tập học viên. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Học viện  Quốc phòng xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

- Đối tượng 2: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cục, vụ, viện, các tổ chức 

sự nghiệp và chức danh tương đương thuộc các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tập đoàn kinh tế, các 

tổng công ty thành lập theo quyết định của các Bộ, ngành Trung ương. Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng các trường đại học, cao đẳng và các chức danh tương đương có trụ sở trên địa bàn quân 

khu. Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thành phố thuộc tỉnh; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận (sau đây gọi là cấp 

huyện). Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành và chức danh tương 

đương ở cấp tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không giữ các chức vụ nêu trên bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự quân khu. 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu cơ quan Trung ương có 

trụ sở trên địa bàn quân khu quyết định triệu tập cán bộ thuộc quyền theo chỉ tiêu của quân khu. 

Căn cứ số lượng cán bộ thuộc đối tượng 2, Tư lệnh quân khu quyết định kế hoạch và tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp 

tỉnh. 

- Đối tượng 3: Trưởng, Phó phòng và chức danh tương đương của các Sở, Ban, ngành của 

cấp tỉnh và của các cục, vụ, viện, các tổ chức sự nghiệp, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường 

trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề thuộc các Bộ, Ban, ngành Trung ương có trụ sở trên địa 

bàn cấp tỉnh. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Trưởng, Phó phòng, 

ban, ngành cấp huyện. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện không giữ các chức vụ nêu trên. Bí 

thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã). Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp có trụ sở 

trên địa bàn cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự cấp tỉnh. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thống nhất với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an cấp 

tỉnh quyết định triệu tập học viên thuộc quyền. Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, người đứng đầu cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh quyết định 

triệu tập học viên thuộc quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chỉ tiêu học 

viên, căn cứ số lượng cán bộ thuộc đối tượng 3 quyết định kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự cấp tỉnh và tại trung tâm bồi dưỡng chính 

trị cấp huyện.  

- Đối tượng 4: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, 

trường mầm non và chức danh tương đương của người đứng đầu cơ quan khác có trụ sở trên địa 

bàn cấp huyện. Cán bộ chuyên trách, chuyên môn cấp xã không giữ các chức vụ thuộc đối tư-

ợng 3. Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm hợp tác xã; Trưởng thôn, bản, ấp, buôn, sóc, khóm, 

tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (sau đây gọi chung là cấp thôn). Đại biểu Hội đồng nhân dân 
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cấp xã không giữ các chức vụ nêu trên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trung tâm 

bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ quan 

khác có trụ sở trên địa bàn cấp huyện quyết định triệu tập học viên thuộc quyền. Căn cứ số lượng 

cán bộ thuộc đối tượng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định kế hoạch và tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tại 

cấp xã. 

- Đối tượng 5: Trưởng các đoàn thể ở cấp thôn và đảng viên không thuộc đối tượng 1, 2, 3, 

4. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và chức danh tương đương của người đứng 

đầu cơ quan khác có trụ sở trên địa bàn cấp xã triệu tập đối tượng thuộc quyền. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan khác có trụ sở trên địa bàn cấp xã quyết định kế hoạch 

và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại cấp xã hoặc cơ quan. 

b) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh  

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ban Tuyên 

giáo Trung ương và cơ quan liên quan quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này. 

c) Thẩm quyền cấp chứng chỉ, chứng nhận và quản lý các đối tượng đã hoàn thành bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

- Giám đốc Học viện Quốc phòng cấp chứng chỉ cho đối tượng l; Hiệu trưởng trường 

quân sự quân khu cấp chứng chỉ cho đối tượng 2; Hiệu trưởng trường quân sự tỉnh cấp chứng 

chỉ cho đối tượng 3; Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp chứng chỉ cho đối t-

ượng 4. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan khác có trụ sở trên địa bàn 

cấp xã cấp chứng nhận cho đối tượng 5. 

- Bí thư đảng ủy cơ sở, người đứng đầu các cơ quan quản lý các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 

này đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.  

2. Các đối tượng khác 

a) Cán bộ, công chức không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này; người lao 

động trong các cơ quan, tổ chức các cấp và trong các tổ chức kinh tế; học sinh trung học cơ sở; 

người có trình độ, sức khoẻ tự nguyện được giáo dục hướng nghiệp quốc phòng, an ninh thông 

qua hình thức câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, câu lạc bộ thể 

thao hướng nghiệp an ninh; thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nhưng 

không học trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không tham gia lực lượng dân 

quân tự vệ; các đối tượng còn lại.  

b) Chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan liên quan 

quy định thẩm quyền triệu tập, cấp chứng nhận, tổ chức thực hiện và quy định chương trình 

giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh  cho các đối tượng nêu tại khoản này.  

Điều 6. Miễn, hoãn, giảm môn giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

1. Đối tượng được miễn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 
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a) Cán bộ, công chức các cấp, trừ các chức danh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 

Nghị định này đã học môn giáo dục quốc phòng - an ninh trong chương trình đào tạo tại các 

học viện, trường chính trị, hành chính trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ 

Chí Minh hoặc đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đào tạo đại học trở 

lên được miễn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chương trình tương ứng với cấp 

đào tạo. Khi được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, phải tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 

an ninh theo chương trình tương ứng với chức vụ mới. 

b) Học viên, sinh viên đào tạo đại học văn bằng 2 (trừ học viên đào tạo cử nhân chính trị 

văn bằng 2) đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh do cơ sở đào tạo đại học cấp hoặc có 

chứng chỉ, giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Học 

viện Quốc phòng hoặc trường quân sự quân khu cấp. 

2. Đối tượng được hoãn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

a) Học viên, sinh viên, học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập 

tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam. 

b) Các đối tượng theo quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Nghị định này đang học 

môn giáo dục quốc phòng - an ninh bị ốm đau, tai nạn phải nằm điều trị tại các bệnh viện cấp 

huyện trở lên hoặc do thiên tai, hoả hoạn phải nghỉ học, có xác nhận của chính quyền xã trở 

lên. 

c) Học viên, sinh viên, học sinh là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ được tạm 

hoãn các nội dung thực hành kỹ năng quân sự. 

3. Đối tượng được giảm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

a) Người có dị tật làm hạn chế sự vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp 

huyện và tương đương trở lên; bộ đội, công an chuyển ngành, phục viên được giảm các nội 

dung thực hành kỹ năng quân sự.  

b) Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ hưu đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh; sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân đã qua đào tạo dài hạn trong 

các trường sĩ quan, học viện của quân đội, công an khi chuyển ngành hoặc nghỉ hưu được 

giảm những nội dung đã học. 

 

Chƣơng III 

CƠ QUAN TƢ VẤN, CHỈ ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI 

DƢỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

Điều 7. Cơ quan tƣ vấn, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh 

1. Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu, cấp tỉnh, 

cấp huyện và công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh cấp xã. 

a) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương bao gồm: Chủ tịch là Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch là Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào 

tạo; Ủy viên là cấp Thứ trưởng hoặc tương đương thuộc các Bộ, Ban, ngành liên quan. 

b) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu bao gồm: Chủ tịch là Tư lệnh 

quân khu, Phó Chủ tịch là thành viên Bộ Tư lệnh quân khu và lãnh đạo Tổng cục xây dựng 
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lực lượng thuộc Bộ Công an, các Ủy viên là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an 

ninh cấp tỉnh và một số lãnh đạo cơ quan quân khu, trường quân sự quân khu, trường đại học 

trên địa bàn quân khu. 

c) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh và cấp huyện 

- Cấp tỉnh: Chủ tịch là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Chủ tịch là Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, Giám đốc Công an, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên 

Hội đồng là người đứng đầu một số Sở, Ban, ngành liên quan ở cấp tỉnh. 

- Cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó 

Chủ tịch là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Ban Tuyên giáo 

hoặc Trưởng phòng Giáo dục; Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu một số Ban, ngành liên 

quan ở cấp huyện. 

d) Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã có trách nhiệm thực hiện công tác giáo dục, bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

2. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp có cơ quan thường trực giúp việc 

đặt tại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân 

sự cấp huyện theo thứ tự nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.  

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng - an ninh Trung ương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh và cấp huyện. 

Điều 8. Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được cử cán bộ 

chuyên trách giáo dục quốc phòng - an ninh. Các Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và Ủy ban 

nhân dân các cấp căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương 

để bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

2. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện,  trường chính 

trị, hành chính trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các đoàn 

thể ở Trung ương, trường chính trị cấp tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bố 

trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy môn học giáo dục 

quốc phòng - an ninh, kết hợp liên kết với các học viện, trường quân đội, công an thực hiện 

chế độ thỉnh giảng. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí cán bộ chuyên trách; Sở Lao động -Thương binh và Xã 

hội bố trí cán bộ kiêm nhiệm; một số tỉnh trọng điểm được tăng cường 01 sĩ quan quân đội 

biệt phái giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

4. Các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề công lập biên 

chế giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giáo dục quốc phòng - an ninh, tổ chức tổ bộ môn 

giáo dục quốc phòng - an ninh hoặc tổ bộ môn ghép. Các trường ngoài công lập và các trung tâm 

giáo dục thường xuyên bố trí giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an 

ninh. 
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5. Tổ chức, sắp xếp biên chế cán bộ quản lý các Trung tâm giáo dục quốc phòng - an 

ninh sinh viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quản lý, giảng viên môn giáo dục quốc phòng 

- an ninh của các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh và các trường đại học trước mắt do 

sĩ quan quân đội làm nòng cốt, kết hợp với giảng viên trong biên chế của ngành giáo dục và 

đào tạo đảm nhiệm. 

 

Chƣơng IV 

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN VÀ ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG 

Điều 9. Bảo đảm ngân sách giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

1. Ngân sách trung ương bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an 

ninh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan liên quan ở Trung 

ương. 

2. Ngân sách địa phương bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an 

ninh của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc địa phương. 

Điều 10. Bảo đảm chi giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

1. Nội dung chi thường xuyên 

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chương trình, giáo trình, giáo khoa, 

tài liệu, thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt, in ấn, phát hành. 

b) Thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh trong 

các cơ sở giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

c) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, xây dựng các mô 

hình điểm; bảo đảm chế độ, quyền lợi của giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý; nghiên cứu 

khoa học, học tập ở nước ngoài. 

d) Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, vũ khí huấn luyện, phòng học chuyên 

dùng, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh, các trung 

tâm giáo dục quốc phòng - an ninh và các nhà trường làm nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh. 

đ) Hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và cơ quan thường trực các 

cấp; thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng. 

2. Nội dung chi phát triển sự nghiệp giáo dục quốc phòng - an ninh 

a) Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh; các 

trường quân sự quân khu, trường quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh. 

b) Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và 

kỹ thuật quân sự, câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp an ninh. 
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c) Các công trình, chương trình khác phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giáo dục, bồi d-

ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

Điều 11. Bảo đảm cơ sở, vật chất giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh 

1. Bộ Quốc phòng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, mô hình học cụ quân dụng chuyên 

dùng phục vụ dạy và học nội dung giáo dục quốc phòng cho các cơ sở đào tạo trong cả nước; 

bảo đảm giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; phương tiện, vật chất, thiết bị 

làm việc, tài liệu nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng ở các cơ 

quan chuyên môn nghiệp vụ, các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 

thuộc Bộ Quốc phòng. 

2. Bộ Công an bảo đảm trang bị kỹ thuật, mô hình học cụ chuyên dùng, giáo trình, tài 

liệu phục vụ dạy và học nội dung giáo dục an ninh cho các cơ sở đào tạo trong cả nước; bảo 

đảm giáo trình, tài liệu nghiên cứu, phương tiện, vật chất, thiết bị làm việc cho cán bộ, giáo 

viên, giảng viên giáo dục an ninh ở các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm 

phương tiện, vật chất, thiết bị làm việc, tài liệu nghiên cứu cho cơ quan chuyên môn nghiệp vụ 

giáo dục quốc phòng - an ninh và cán bộ, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các cơ sở 

giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc quyền. 

4. Hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh được quy hoạch phù hợp với mạng 

lưới hệ thống đại học quốc gia, trường đại học, cao đẳng, trường quân sự quân khu, quân 

đoàn, trường quân sự tỉnh và một số học viện, nhà trường khác của quân đội làm nhiệm vụ 

giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.  

Thủ tướng Chính phủ quyết định quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng - an 

ninh trên phạm vi cả nước.    

Điều 12. Bảo đảm đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an 

ninh 

1. Giáo viên, giảng viên được đào tạo trình độ chuẩn theo quy định tại mục c, đ, e khoản 

1 Điều 77 Luật Giáo dục năm 2005. 

2. Phương thức đào tạo: đào tạo chương trình cơ bản, dài hạn; đào tạo văn bằng 2 giáo 

viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho giáo viên, giảng viên và sinh viên đã tốt 

nghiệp đại học sư phạm; đào tạo chương trình ngắn hạn kết hợp bồi dưỡng, tập huấn hàng 

năm đối với giáo viên đã tốt nghiệp đại học đang kiêm nhiệm dạy môn giáo dục quốc phòng - 

an ninh. 

3. Cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên: 

a) Các trường đại học sư phạm chủ trì, liên kết với các trường quân đội đào tạo, bồi d-

ưỡng, tập huấn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, 

trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. 
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b) Học viện Chính trị - Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện An ninh nhân dân, Học 

viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, 

Trường Sĩ quan Lục quận 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, liên kết với các trường đại học, cao 

đẳng, đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho 

các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh theo đề án liên kết 

đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Học viện Quốc phòng, 

Học viện Chính trị - Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh 

sát nhân dân bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên giảng dạy kiến thức quốc phòng - an ninh 

trong các học viện, trường quân đội, công an. 

Điều 13. Bảo đảm chế độ, quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên 

1. Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh quy định tại Điều 8 

Nghị định này được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với cán 

bộ, giảng viên, giáo viên nói chung. Ngoài ra được hưởng chế độ ưu đãi theo tính chất đặc thù của 

môn học, cụ thể: 

a) Giảng viên, giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục và đào 

tạo (kể cả giáo viên là sĩ quan quân đội biệt phái) được hưởng 1% mức lương tối thiểu cho 1 

tiết giảng. 

b) Giảng viên, giáo viên chuyên trách trong các cơ sở giáo dục và đào tạo hàng năm đư-

ợc cấp trang phục; số lượng, kiểu dáng trang phục do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với 

các cơ quan liên quan quy định. 

2. Các quyền lợi khác của cán bộ, giảng viên là sĩ quan quân đội biệt phái 

a) Sĩ quan biệt phái làm nhiệm vụ giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung tâm 

giáo dục quốc phòng - an ninh được hưởng lương dạy thêm giờ như đối với giáo viên đại học 

khác theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của 

ngành giáo dục và đào tạo. 

b) Các trường học, đơn vị sử dụng sĩ quan biệt phái có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, 

phương tiện làm việc, nhà công vụ, công tác phí, chế độ phúc lợi cho cán bộ, giáo viên là sĩ 

quan biệt phái như cán bộ, giáo viên cùng cấp. 

c) Được tuyển chọn đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; được cung cấp thông 

tin; được tham gia các hoạt động giáo dục - đào tạo; được xét khen thưởng và xử lý kỷ luật 

như cán bộ công chức của nhà trường, đơn vị sử dụng sĩ quan biệt phái. 

3. Giảng viên, giáo viên kiêm nhiệm công tác khác 

a) Giảng viên, giáo viên ở các trường đại học, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an 

ninh kiêm quản lý sinh viên được giảm định mức giờ giảng. 

b) Giảng viên, giáo viên được giao kiêm nhiệm cán bộ quản lý, công tác đảng, công tác 

chính trị - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh địa phương thì thời gian tham gia được quy 

đổi giờ chuẩn để giảm định mức giờ giảng. 

c) Giảng viên, giáo viên (trừ giáo viên là sĩ quan biệt phái) còn trong độ tuổi phải luyện tập 

quân sự theo quy định của pháp luật, thời gian huấn luyện quân sự sẽ được quy đổi giờ chuẩn để trừ 
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định mức giờ giảng. Giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh tham gia huấn luyện cho 

lực lượng tự vệ, bảo vệ của nhà trường không được trừ vào định mức giờ giảng, chỉ được giảm các 

hoạt động chung của nhà trường hoặc được hưởng theo chế độ bồi dưỡng. 

d) Giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai theo yêu cầu của nhà 

trường và địa phương, căn cứ tình hình cụ thể để xem xét giảm định mức giờ giảng. 

4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên, giáo viên giáo dục    quốc phòng - an 

ninh  được quy định thống nhất như giảng viên, giáo viên các Bộ môn khác, không phân biệt 

loại hình trường, vùng, miền, ngành, nghề đào tạo. Giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng 

- an ninh có trách nhiệm tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trư-

ờng hợp nhà trường hoặc cấp có thẩm quyền phân công tham gia tập huấn, hội thi, hội thao, 

thời gian tập trung chính thức được quy đổi sang giờ chuẩn để trừ định mức giờ giảng. Hệ số 

quy đổi giờ chuẩn và giảm định mức giờ giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an quy định. 

5. Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh trong khi thực 

hiện nhiệm vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh nếu bị thương, tai nạn thì 

được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. 

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng  

1. Bộ Quốc phòng 

a) Chủ trì thống nhất với Bộ Công an, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính 

phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng 

và cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điều 7 Nghị 

định này.  

b) Chủ trì thống nhất với Bộ Công an, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Thống nhất 

với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định, nghiệm thu chương trình, 

giáo trình, tài liệu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dùng chung cho các cơ sở 

giáo dục và đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thống 

nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chí về kiến thức quốc phòng - an ninh bắt buộc đối với đối 

tượng là cán bộ, công chức.  

c) Chỉ đạo các học viện, nhà trường quân đội phối hợp, liên kết với các trường đại học 

thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc 

phòng cho các trường từ trung học phổ thông đến đại học quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị 

định này. 

d) Hàng năm, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an về số lượng 

cán bộ đối tượng 1 cần được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh để chỉ đạo Học viện Quốc 

phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các học viện của quân đội chuẩn bị giảng 

viên giúp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính trị, hành 

chính khác giảng dạy các chuyên đề về quốc phòng trong chương trình môn học quốc phòng - an 

ninh cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 
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đ) Chỉ đạo Bộ Tư lệnh các quân khu thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan 

Trung ương, các tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn quân khu về kế hoạch triển khai, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn quân khu theo quy định 

của Nghị định này. 

e) Hàng năm, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an về số 

lượng, thành phần thuộc đối tượng 2 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này để thông báo cho 

Tư lệnh các quân khu tổ chức thực hiện.   

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ và cơ quan liên quan theo thẩm 

quyền quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và đầu tư xây dựng các trung tâm giáo dục quốc phòng - 

an ninh, các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc 

phòng quản lý. Chỉ đạo các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc quyền hoạt động theo 

đúng Luật Giáo dục hiện hành. Quyết định về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng các cấp và cán bộ chuyên trách giáo dục quốc phòng 

theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này. Xây dựng đề án củng cố các trung tâm giáo dục 

quốc phòng - an ninh, trường quân sự quân khu, quân đoàn, trường quân sự tỉnh và một số học 

viện, nhà trường của quân đội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh, trình Thủ tướng Chính phủ. 

h) Chủ trì, thống nhất với Bộ Công an, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan tổ 

chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh ở các cơ quan, tổ chức và địa phương. Định kỳ hàng năm báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ Công an 

a) Phối hợp, thống nhất với Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này.  

b) Chỉ đạo các học viện, nhà trường và đơn vị thuộc quyền chuẩn bị giáo viên, giảng 

viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, 

các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thực hiện giảng dạy nội dung 

giáo dục an ninh, bồi dưỡng kiến thức an ninh cho các đối tượng quy định tại Nghị định này. 

c) Chỉ đạo các học viện, nhà trường của công an, phối hợp với các học viện, trường sĩ 

quan của quân đội, các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm giáo dục quốc phòng - an 

ninh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc 

phòng - an ninh theo đề án liên kết đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh ở các 

cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

b) Chủ trì, thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng 

chương trình, biên soạn và phát hành giáo trình, giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh cho 

các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (trừ trung cấp nghề, cao đẳng nghề). 

Quy định nội dung, quy chế kiểm tra, phương pháp tính điểm, ghi điểm học bạ môn học giáo 

dục quốc phòng - an ninh cho các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

phát hành, quản lý, hướng dẫn sử dụng và cấp chứng chỉ môn học giáo dục quốc phòng - an 

ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. 
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c) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan quy 

định chức danh, biên chế và chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo 

dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

d) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định biên chế, chức danh và trực tiếp 

quản lý đội ngũ sĩ quan biệt phái làm công tác quản lý, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - 

an ninh tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ và cơ quan liên quan lập 

quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo thẩm quyền quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn tổ chức, biên chế và đầu tư xây dựng các trung tâm giáo 

dục quốc phòng - an ninh sinh viên thuộc trường đại học, cao đẳng trong phạm vi cả nước. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ và cơ quan liên quan quy định 

chương trình khung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên 

giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong 

các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

b) Chủ trì, thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 

cơ quan liên xây dựng chương trình, phát hành giáo trình, giáo khoa giáo dục quốc phòng - an 

ninh cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Quy định nội dung, 

quy chế, phương pháp tính điểm, ghi điểm học bạ môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; 

phát hành, quản lý, hướng dẫn sử dụng và cấp chứng chỉ môn học giáo dục quốc phòng - an 

ninh cho sinh viên các trường cao đẳng nghề. 

c) Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - 

an ninh trong các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

5. Bộ Văn hoá - Thông tin 

a) Chủ trì và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan, chỉ 

đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hàng năm xây dựng chương trình, nội dung, phương 

pháp tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hàng 

năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông 

tin đại chúng Trung ương và địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế 

hoạch và thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

- an ninh qua các loại hình văn hoá, văn nghệ, văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh trên từng vùng, miền. 

6. Bộ Nội vụ  

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương  binh và Xã 

hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn về tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
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giáo dục quốc phòng - an ninh tại các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục và đào 

tạo. 

b) Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng ch-

ương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 

thuộc Bộ quản lý. Chỉ đạo các trường thuộc quyền thực hiện chương trình, quy chế môn học 

Giáo dục quốc phòng - an ninh trong chương trình đào tạo chính khoá.  

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, e, g, h khoản 1 Điều này. 

7. Bộ Tài chính  

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương trong công tác lập, chấp hành và 

quyết toán ngân sách nhà nước chi cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng các 

trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh; câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ 

thuật quân sự, câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp an ninh; nâng cấp các trường quân sự quân 

khu, trường quân sự tỉnh, một số học viện, trường sĩ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục quốc phòng - an ninh. 

9. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  

Chủ trì, thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, phối hợp với Bộ Nội vụ và cơ quan 

liên quan quy định chương trình, biên soạn và phát hành giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - 

an ninh cho đối tượng nêu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này; hướng dẫn các học viện chính trị, 

hành chính trực thuộc, các trường chính trị tỉnh thực hiện chương trình, quy chế môn học giáo dục 

quốc phòng - an ninh.  

10. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

Theo chức năng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên, kế hoạch 

trọng điểm tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về quốc phòng, an ninh. 

11. Ban Tôn giáo Chính phủ  

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban dân tộc chỉ đạo 

cơ quan quản lý tôn giáo cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của cấp tỉnh tuyên 

truyền, vận động các chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

12. Đề nghị các Ban của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung 

ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung -

ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc quyền và 

giáo dục toàn dân ở cộng đồng dân cư. 
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13. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc mọi thành 

phần có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, huyện 

thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, người lao 

động thuộc quyền theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh cho các đối tượng thuộc địa phương quản lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 

b) Bố trí giáo viên chuyên trách giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường trung 

học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

c) Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước chi cho nhiệm vụ giáo dục quốc 

phòng - an ninh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan. 

d) Triệu tập cán bộ thuộc quyền và cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Trung ương, tổ 

chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng 2 theo kế hoạch bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng - an ninh của Tư lệnh quân khu. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan 

quản lý trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường đại học thuộc tỉnh, củng cố nâng cấp 

trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc trường quân sự cấp tỉnh. 

 

Chƣơng V 

KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 15. Khen thƣởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được khen 

thưởng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tuỳ 

theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Hiệu lực của Nghị định 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế 

Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc 

phòng. 

Điều 18. Trách nhiệm hƣớng dẫn, thi hành Nghị định 

1. Bộ Quốc phòng chủ trì thống nhất với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ 

ban hành thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định này.   
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan  thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

TM. CHÍNH PHỦ  

 THỦ TƢỚNG   

      Nguyễn Tấn Dũng 


