
14 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 15                 Số 337 - 2019

Trong suốt chặng đường phát triển, Trung tâm 
Giáo dục quốc phòng và an ninh ĐHQGHN luôn 
thực hiện vai trò tiên phong và nòng cốt trong 
công tác đổi mới giáo dục đại học, xây dựng 
Trung tâm đạt chuẩn Quốc gia, trở thành một 
Trung tâm mạnh, có uy tín và vị thế hàng đầu 
của cả nước về quy mô và chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, đạt tiêu chuẩn kiểm định 
chất lượng của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, một địa 
chỉ thân thiện, tin cậy về chất lượng đào tạo đạt 
chuẩn môn học theo quy định. TS. Trần Danh 
Lực, Giám đốc Trung tâm cho biết:

ĐẶNG CƯỜNG (thực hiện)
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Trung tâm Giáo dục quốc phòng 
và an ninh ĐHQGHN, có nhiệm 

vụ giáo dục quốc phòng và an ninh 
cho học sinh, sinh viên của ĐHQGHN 
và 10 trường đại học, cao đẳng, 
cao đẳng nghề theo Thông tư liên 
tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-
BLĐTBXH, ngày 05-11-2015 của liên 
Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào 
tạo, Lao động - Thương binh và Xã 
hội; tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban 
Giám đốc ĐHQGHN triển khai thực 
hiện công tác quân sự, quốc phòng. 
Những năm gần đây, Trung tâm còn 
mở rộng phạm vi, đối tượng giáo 
dục quốc phòng và an ninh cho học 
sinh trung học phổ thông trên địa 
bàn thành phố Hà Nội thông qua 
triển khai mô hình “Tuần giáo dục 
quốc phòng và an ninh”, hoạt động 

trải nghiệm “Kỹ năng Quân đội”. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
bên cạnh những thuận lợi, Trung 
tâm gặp không ít khó khăn, nhất là 
nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ dạy học có mặt chưa 
đáp ứng so với yêu cầu ngày càng 
cao của công tác giáo dục quốc 
phòng và an ninh,… Ý thức rõ điều 
đó, những năm qua, tập thể cán bộ, 
giảng viên, nhân viên của Trung tâm 
luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây 
dựng Trung tâm vững mạnh toàn 
diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, trở thành địa chỉ tin cậy về giáo 
dục quốc phòng và an ninh cho học 
sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô. 
Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm 
đã tổ chức giáo dục quốc phòng và 
an ninh cho trên hơn 20 vạn lượt 
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sinh viên, hơn 15.000 lượt học sinh 
trung học phổ thông đạt chất lượng 
tốt. Ghi nhận những kết quả đó, 
Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen 
của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN.

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo theo tinh 
thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XI) và để theo kịp sự phát triển của 
tình hình thực tiễn trước tác động 
của cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0, Trung tâm xác định phải không 
ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng 
thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt 
chuẩn kiểm định chất lượng đầu ra 
giáo dục quốc phòng và an ninh cho 
sinh viên. 

Được biết một trong những giải 

pháp để nâng cao chất lượng đó 
là Trung tâm đã luôn chú trọng 
nâng cao năng lực, trình độ cho 
đội ngũ cán bộ, giảng viên. TS có 
thể nói rõ hơn về điều này?

Đúng vậy, đây là yêu cầu, đòi hỏi cấp 
thiết, vừa là nội dung, vừa là biện 
pháp, điều kiện quyết định để đổi 
mới, nâng cao chất lượng giáo dục 
quốc phòng và an ninh cho học sinh, 
sinh viên. Với nhận thức đó, Trung 
tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch, 
đào tạo, thực hiện đa dạng hình thức 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực, trình độ toàn diện cho đội ngũ 
cán bộ, giảng viên. Theo đó, Trung 
tâm chú trọng lựa chọn cán bộ, giảng 
viên trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng 
lực, tinh thần trách nhiệm tốt cử đi 
đào tạo sau đại học và đào tạo, bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức quốc 
phòng và an ninh; tăng cường liên 

kết với các khoa, trường thành viên 
của ĐHQGHN tổ chức bồi dưỡng kỹ 
năng sư phạm, tin học, ngoại ngữ,… 
để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng 
viên có trình độ đạt chuẩn, giàu khả 
năng tư duy, sáng tạo. 

Hằng năm, cùng với cử cán bộ, giảng 
viên tham gia các lớp tập huấn do Vụ 
Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 
I, Bộ Quốc phòng tổ chức, Trung tâm 
đẩy mạnh bồi dưỡng tại chỗ, nhất là 
duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng 
hoạt động phương pháp, như: tổ 
chức dự giờ, bình giảng, hội giảng; 
phân công cán bộ, giảng viên có trình 
độ, kinh nghiệm kèm cặp, bồi dưỡng 
giảng viên trẻ; duy trì nề nếp hội thi 
giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi,... 
Qua đó, đã bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực toàn diện cả về kinh nghiệm 
và phương pháp giảng dạy cho đội 
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ngũ cán bộ, giảng viên. Đặc biệt, 
Trung tâm còn động viên, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán 
bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu 
khoa học. Nội dung hướng mạnh 
vào tiếp thu, ứng dụng tiến bộ, thành 
tựu khoa học công nghệ của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0, như: 
công nghệ thông tin, công nghệ số, 
công nghệ điều khiển, tự động hóa 
vào nghiên cứu, giảng dạy; sử dụng 
mạng internet tra cứu, khai thác các 
nguồn thông tin liên quan đến quốc 
phòng, an ninh, liên kết các đường 
dẫn để xây dựng bài giảng có chất 
lượng cao, cung cấp, cập nhật nhiều 
kiến thức, tạo ra khả năng tương tác, 
thu hút người học, nâng cao hiệu 
quả giảng dạy. Với cách làm đó, đến 
nay, trên 80% cán bộ, giảng viên của 
Trung tâm có trình độ sau đại học và 
lý luận chính trị cao cấp. Năm học 
2014-2015, đội tuyển của Trung tâm 

tham gia Hội thi giảng viên giỏi môn 
học Giáo dục quốc phòng và an ninh 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
có 100% đạt giỏi và xuất sắc, trong 
đó đội thi đạt nhất toàn đoàn, có 1 
giảng viên đạt giải Nhì, 1 giảng viên 
đạt giải Ba.

Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
nội dung, chương trình đào tạo 
phù hợp với từng đối tượng được 
Trung tâm thực hiện như thế nào?

Trên cơ sở nội dung, chương trình 
khung giáo dục quốc phòng và an 
ninh cho sinh viên, Trung tâm tiến 
hành rà soát, điều chỉnh nội dung, 
chương trình theo hướng lược bỏ 
bớt những nội dung trùng lặp trong 
chương trình đại học đại cương; phân 
định rõ giữa nội dung chính trị và 
quân sự; giảm thời gian học lý thuyết, 
tăng thời gian thực hành. Trong từng 
chuyên đề, Trung tâm xác định rõ nội 

dung chính, trọng tâm và có sự liên hệ 
vận dụng sát với chuyên ngành đào 
tạo của sinh viên để việc dạy, học có 
chiều sâu, tránh dàn trải. Trung tâm 
cũng chỉ đạo các khoa, đội ngũ giảng 
viên thường xuyên cập nhật, bổ sung 
những nội dung mới về nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc 
vào trong các bài giảng, đảm bảo nội 
dung giáo dục quốc phòng và an ninh 
cho các đối tượng luôn phù hợp sự 
phát triển của thực tiễn đất nước. Với 
định hướng đó, thời gian qua, Trung 
tâm đã nghiên cứu, điều chỉnh một số 
nội dung, chương trình giáo dục quốc 
phòng và an ninh cho học sinh trung 
học phổ thông bảo đảm phù hợp với 
thời gian, trình độ nhận thức của học 
sinh. Trong đó, tập trung giới thiệu 
những quan điểm, chủ trương cơ bản 
của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, 
an ninh, xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân; chú trọng rèn luyện ý thức 
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tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và 
trang bị những kỹ năng quân sự cần 
thiết phù hợp với lứa tuổi. 

Người học sau khi hoàn thành 
chương trình GDQP&AN có chuyển 
biến căn bản về nhiều mặt, đặc biệt 
là nhận thức về QP&AN, tác phong 
học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 
thần trách nhiệm, tầm nhìn và kĩ năng 
sống, kỹ năng làm việc nhóm, có tinh 
thần đồng đội, biết chia sẻ… 

Trong việc đổi mới phương pháp 
dạy - học thì sao, thưa TS?

Về vấn đề này có thể nói Trung tâm 
luôn đẩy mạnh đổi mới phương pháp 
dạy - học, kết hợp học đi đôi với rèn. 
Trung tâm xác định đây là khâu đột 
phá để nâng cao chất lượng giáo dục 
quốc phòng và an ninh cho học sinh, 
sinh viên. Để thực hiện, Trung tâm 
yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên 
tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, sử dụng phương tiện hiện 
đại vào giảng dạy; thực hiện biên soạn 
giáo án điện tử, sử dụng hình ảnh, âm 
thanh, video clip mô phỏng các tình 
huống chiến đấu, động tác kỹ thuật, 
chiến thuật và tạo ra các liên kết để 
đưa hình ảnh, thông tin mới về hoạt 
động quân sự, quốc phòng, an ninh, 
cung cấp cả kiến thức lý thuyết và 
thực tế, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi 
cuốn người học. Trong quá trình lên 
lớp, giảng viên phát huy vai trò vừa 
là người thầy, vừa là huấn luyện viên, 
vận dụng linh hoạt nhiều phương 
pháp trong điều hành, hướng dẫn, 
đặc biệt là tăng cường các nội dung 
học theo nhóm nhằm phát huy tính 
chủ động của người học trong trao 
đổi, thảo luận để xây dựng và nắm 
sâu nội dung bài. Trung tâm đẩy 
mạnh đổi mới phương pháp kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập môn học 
thông qua hình thức trắc nghiệm; 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra việc giảng dạy và đánh giá kết quả, 
bảo đảm khách quan, công bằng, 
chính xác. Hiện nay, Trung tâm đã xây 
dựng được hàng chục bộ đề thi, đáp 
án trắc nghiệm với hàng nghìn câu 
hỏi sát với nội dung, chương trình.

Cùng với trang bị lý luận, Trung tâm 
coi trọng làm tốt công tác quản lý, rèn 
luyện, nhằm hình thành tác phong 
quân sự cho học sinh, sinh viên. Trung 
tâm yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng 
viên kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
truyền thụ kiến thức với truyền thụ 
lý tưởng, xây dựng bản lĩnh, kỹ năng 
hoạt động quân sự cho học sinh, sinh 
viên; đề cao việc nêu gương, xây dựng 
môi trường sư phạm quân sự, môi 
trường văn hóa lành mạnh. Trung tâm 
xây dựng, ban hành các quy chế quản 
lý, rèn luyện và tổ chức quán triệt, phổ 
biến cho học sinh, sinh viên ngay sau 
khi về Trung tâm. Trong thời gian học 
tập, học sinh, sinh viên được biên chế 
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thành các đại đội, trung đội và thực sự 
được trải nghiệm, rèn luyện trong môi 
trường quân sự thông qua thực hiện 
các nề nếp chế độ trong ngày, trong 
tuần của một đơn vị Quân đội. Trung 
tâm tích cực tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa như: nghe nói chuyện 
thời sự, xem phim, thông tin khoa 
học quân sự, tham quan bảo tàng, 
đơn vị quân đội, giao lưu văn hóa, văn 
nghệ,… nên tạo không khí dân chủ, 
thân thiện, khơi dậy tính tích cực, tự 
giác của học sinh, sinh viên trong quá 
trình học tập. 

Cơ sở vật chấp đáp ứng yêu cầu 
dạy - học ở Trung tâm hiện nay 
như thế nào?

Chúng tôi đã tập trung đầu tư cơ sở 
vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị 
dạy - học. Thời gian qua, ngoài nguồn 
ngân sách trên cấp, Trung tâm tích 
cực đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám 
đốc ĐHQGHN đầu tư mua sắm bảo 

đảm hệ thống cơ sở vật chất, trang 
thiết bị dạy học, giảng đường, nơi ăn 
ở, sinh hoạt, quân trang, giáo trình 
tài liệu theo quy định của môn học; 
chủ động liên hệ với các đơn vị quân 
đội bảo đảm thao trường, bãi tập,... 
Đáng chú ý là, năm 2018, Trung tâm 
đã được trên đầu tư gần 90 tỷ đồng 
để xây dựng hệ thống giảng đường, 
phòng học chuyên dùng hiện đại, đạt 
chuẩn, tạo sự đột phá về cơ sở vật 
chất phục vụ dạy, học. Thời gian tới, 
Trung tâm tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan chức năng đảm bảo nguồn 
ngân sách đầu tư xây dựng hệ thống 
đường truyền tích hợp, liên kết thông 
minh, trường bắn ảo, thư viện điện 
tử và nâng cấp hệ thống phòng học 
chuyên dùng, phòng máy tính, các 
trang thiết bị, học liệu hiện đại phục 
vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học của cán bộ, giảng viên và 
học tập của học sinh, sinh viên. Cùng 
với đó, Trung tâm đẩy mạnh đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác quản trị 
đại học, trọng tâm là nghiên cứu, xây 
dựng quy trình tiếp nhận, quản lý học 
sinh, sinh viên và công tác quản lý, 
điều hành, đánh giá chất lượng thực 
hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên 
Trung tâm bảo đảm chuyên nghiệp, 
hiện đại. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu 
trên là cơ sở quan trọng để Trung 
tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh 
ĐHQGHN tiếp tục phát triển, lớn 
mạnh, thiết thực nâng cao chất lượng 
giáo dục quốc phòng và an ninh cho 
học sinh, sinh viên, góp phần xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xin cảm ơn TS!

GIAÙO DUÏC


