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Ông cho biết, thời gian qua Trung tâm đã xây dựng và
chuẩn hóa các mặt hoạt động của công tác Giáo dục Quốc
phòng-An ninh cho sinh viên tại Hòa Lạc như thế nào?
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Đại học Quốc
gia Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp
thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, của Bộ Quốc
phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cả chủ trương đường lối
cũng như tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản
pháp quy của Nhà nước, của ĐHQGHN về GDQPAN cũng
như hệ thống các văn bản quản lý điều hành của Trung tâm
ngày càng hoàn thiện và được triển khai, áp dụng chính
xác, chuẩn chỉnh trong tổ chức và thực tế hoạt động của
Trung tâm tại Hòa Lạc.
Đặc biệt, cơ cấu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được
kiện toàn; đội ngũ cán bộ của Trung tâm đoàn kết, có tinh
thần trách nhiệm cao, thường xuyên được đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu
cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất được
bổ sung, nâng cấp và ngày càng được củng cố, hoàn thiện
nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về tổ chức giảng dạy, học tập
môn GDQP&AN theo mô hình tập trung.
Ông đánh giá như thế nào về mô hình Giáo dục Quốc
phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên tại Hòa Lạc hiện
nay?
Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN đã tổ chức giảng dạy
môn học GDQPAN theo mô hình tập trung tại Hòa Lạc từ
tháng 5/2015. Sau hơn 2 năm triển khai hoạt động theo
mô hình này, Trung tâm nhận thấy, việc giảng dạy và học
tập GDQPAN tập trung là vô cùng đúng đắn, đem lại hiệu
quả cao nhất. Bởi GDQP&AN là một môn học đặc thù cả về
nội dung, phương pháp và hình thức thực hiện. Do đó, khi
học tập tập trung, người học hoàn thành chương trình theo
quy định của Nhà nước, có điều kiện hình thành kỹ năng
hoạt động quân sự đáp ứng yêu cầu môn học GDQPAN
do được sinh hoạt và rèn luyện tập thể, thực hiện các chế
độ như môi trường quân đội. Từ đó, giúp các em được cọ
xát và trải nghiệm thực tế hơn về QPAN đồng thời nâng
cao các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần
đồng đội. Chính vì những đặc thù của môn học và ưu điểm
của mô hình học tập trung mà tháng 01/2017, Bộ GD&ĐT
đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT quy định về việc
tổ chức giảng dạy GDQPAN cho học sinh THPT khuyến
khích theo hình thức tập trung.

Trung tâm GDQP&AN đã có bề dày kinh nghiệm trong công tác GDQPAN cho học
sinh, sinh viên, uy tín và vị thế của Trung tâm trong ĐHQGHN cũng như trong hệ
thống trung tâm GDQP&AN của cả nước đã được khẳng định. Năm vừa qua, một
hình thức đào tạo mới được Trung tâm triển khai đó là đào tạo về GDQPAN cho học
sinh các trường THPT .
Nhân dịp này, Bản tin ĐHQGHN đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Danh Lực – Giám
đốc Trung tâm GDQP& AN.

TAÏO DAÁU AÁN TRONG COÂNG TAÙC

ÑAØO TAÏO GDQP&AN
ĐỨC PHÚC (thực hiện)
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Ông Trần Danh Lực - Giám đốc Trung tâm GDQP& AN

Là một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trung tâm có những
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đã lần đầu tiên triển khai đào tạo về
GDQPAN cho học sinh THPT mà tiêu
biểu là THPT Khoa học Giáo dục,
thuộc ĐH Giáo dục, ĐHQGHN và mới
nhất là học sinh THPT Lương Thế Vinh.
Tuy là lần đầu tiên triển khai đào tạo
song với nền tảng cơ bản sẵn có cùng
sự chuẩn bị kĩ và sự nhiệt huyết của
tập thể cán bộ Trung tâm nên tuần
học GDQPAN cho khối THPT đã thành
công tốt đẹp, nhận được phản hồi tích
cực từ phía học sinh, phụ huynh cũng
như BGH các trường liên kết.
Cụ thể, với việc học tập trung tại Trung
tâm trong vòng 1 tuần, học sinh được
đảm bảo hoàn thành chương trình
GDQPAN đúng, đủ 35 tiết theo quy
định. Bên cạnh đó, các em được tham
gia các hoạt động ngoại khóa nhằm
rèn luyện ý thức, tính kỉ luật, tinh thần
tập thể, đồng đội, sẻ chia yêu thương,
giúp đỡ, cộng đồng trách nhiệm; hiểu
biết các kỹ năng cơ bản xử trí tình
huống trong cuộc sống như: kỹ năng
làm việc nhóm; kỹ năng xử trí tình
huống khi gặp hỏa hoạn, cháy nổ;
chuyên đề tình bạn, tình yêu và sức
khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng
quản lý stress…

Là một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN,
thuận lợi và thế mạnh lớn nhất
của Trung tâm đó là thương hiệu
ĐHQGHN đã được công nhận và
khẳng định, do đó tạo được niềm tin
và ấn tượng bước đầu cho các đối tác
khi liên kết với Trung tâm trong đào
tạo môn học.
Ngoài ra, trực thuộc một đại học phát
triển theo định hướng nghiên cứu đa
ngành, đa lĩnh vực như ĐHQGHN cũng
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tạo thuận lợi cho Trung tâm trong việc
xây dựng và phát triển đa dạng các
loại hình đào tạo, ngoài giảng dạy cho
sinh viên ĐHQGHN, một số trường
ĐH, CĐ theo phân luồng của Bộ thì
hiện nay, với sự ra đời của Thông tư
02/2017/TT-BGDĐT, Trung tâm đã
định hướng mở rộng đối tượng giảng
dạy mà mũi nhọn đó là học sinh các
trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Với sự thành công của các tuần học
GDQPAN cho học sinh trường THPT
Lương Thế Vinh, THPT Khoa học Giáo

Trung tâm đã thống nhất về mặt chủ
trương, Cấp ủy, BGĐ cùng tất cả cán
bộ, giảng viên Trung tâm đều hiểu rõ
và đoàn kết, quyết tâm cao trong thực
hiện nhiệm vụ.
Trung tâm thường xuyên tổ chức bồi
dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp
vụ của đội ngũ giảng viên SQBP; Tổ
chức cho toàn thể cán bộ, viên chức,
NLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ
năng văn hóa giao tiếp công sở, kỹ
năng 5S office… nhằm nâng cao
kiến thức, kĩ năng xử lý tình huống,
xây dựng văn hóa làm việc có chất
lượng, giúp điều chỉnh mối quan hệ
giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các
đồng nghiệp và giữa giảng viên với
sinh viên học tập tại Trung tâm. Đồng
thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán
bộ, viên chức và người lao động Trung
tâm không những có phẩm chất đạo
đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi
mà còn có cách ứng xử văn minh, hiện
đại.

từng bộ phận chuyên trách; chuẩn
bị cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu
dạy, học cũng như bồi dưỡng kỹ năng
cho học sinh; nội dung chương trình
bài giảng, đề thi phù hợp cho đến việc
phối hợp mời các chuyên gia trong
từng lĩnh vực đến giảng dạy các kĩ
năng ngoại khóa. Mỗi khóa Trung
tâm đều tổ chức cho học sinh đi tham
quan thực tế các đơn vị quân đội, an
ninh; Tổ chức liên hoan văn hóa văn
nghệ… nhằm tạo mọi điều kiện thuận
lợi nhất cho hoạt động giảng dạy và
học tập đạt hiệu quả cao.
Xin ông cho biết một số hoạt động
nổi bật trong thời gian tới để phát huy
và góp phần khẳng định vị thế của
ĐHQGHN trong hoạt động QPAN?

Được biết vừa qua Trung tâm đã
lần đầu tiên triển khai đào tạo về
GDQPAN cho học sinh PTTH. Xin ông
cho biết về hoạt động này?

Trong thời gian tới, Trung tâm một
mặt sẽ tiếp tục phát huy những thế
mạnh trong công tác giảng dạy
GDQPAN cho sinh viên, một mặt đẩy
mạnh và mở rộng đối tượng giảng
dạy, trọng tâm là khối học sinh THPT.
Để từ đó, Trung tâm GDQP&AN,
ĐHQGHN tiếp tục giữ vững vị thế là
một trong những trung tâm hàng đầu
của hệ thống các trung tâm GDQPAN
trên cả nước, qua đó cũng khẳng định
vị thế của ĐHQGHN trong hoạt động
QPAN. Đồng thời, trở thành đơn vị tiên
phong trong việc thực hiện Thông tư
02/2017/TT-BGDĐT về giảng dạy môn
học GDQPAN cho học sinh khối THPT
theo mô hình tập trung. Với mục tiêu,
mang đến cho các em học sinh, ngay
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường,
những kiến thức về QPAN; tạo nền
tảng về tính kỉ luật, nề nếp, tác phong
quân đội và những kỹ năng xử trí các
tình huống cơ bản trong cuộc sống điều mà hiện nay, học sinh THPT đang
rất thiếu và cũng là nhu cầu cấp thiết
trong xã hội hiện nay.

Như đã nói ở trên, vừa qua Trung tâm

Xin cảm ơn ông!

Trung tâm đã chuẩn bị những gì để có

thế mạnh và thuận lợi gì, thưa ông?

được kết quả như vậy, thưa ông?

dục và THPT Olympia càng khẳng định
được định hướng đó của Trung tâm
GDQP&AN, ĐHQGHN là đúng đắn và
phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay
của xã hội. Qua đó, quảng bá được
hình ảnh của ĐHQGHN cũng như các
đơn vị thuộc ĐHQGHN đối với xã hội.

Quan trọng hơn, để đạt được kết quả
như vậy, không thể không nhắc đến
công tác chuẩn bị của Trung tâm từ
việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho
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