
PHẦN I:  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại điều 12 chương II Luật số 

30/2013/QH13 Về GDQPAN trong nhà trường được Quốc Hội ban hành ngày 19 tháng 

06 năm 2013...“Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường Cao đẳng nghề, cơ sở 

Giáo dục Đại học là môn học chính khóa” 

 Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

 Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo 

dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. 
 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học TDTT 

Bắc Ninh xây dựng chương trình đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh cho sinh viên khối không chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh trình 

độ đại học, cao đẳng, loại hình đào tạo chính quy theo thông tư liên kết đào tạo 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 

1. Mục đích, vị trí môn học 

 a) Mục đích: 

 Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về 

phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

 b) Vị trí: 

 - Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc đối với 

sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học; 

 - Giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung cơ bản góp phần giáo dục 

toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự 

hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. 

2. Mục tiêu môn học 

 - Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của 

Đảng, Nhà Nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các quan điểm, 

chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến 

tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; Đấu tranh, phòng chống chiến lược “Diễn biến 

hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong 

tình hình mới. 



 - Về kỹ năng: Người học  được trang bị kỹ năng quân sự cần thiết như thực 

hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử 

dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

- Về ý thức tổ chức: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu 

nước, yêu Chủ nghĩa xã hội. Xây dựng tác phong nhanh nhẹn, hình thành nếp sống 

có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

3. Yêu cầu môn học 

 - Giảng dạy môn học GDQPAN phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với 

thực tiễn, giữa giảng dạy chính trị với dạy học thực hành, dạy kỹ năng chuyên môn 

gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể tại Trung tâm 

GDQPAN. Giảng viên giảng dạy môn học đúng chuyên ngành được đào tạo; thực 

hiện đúng qui chế đào tạo, xây dựng kế hoạch bài giảng một cách khoa học. 

 - Trung tâm GDQPAN là cơ sở thực hiện chức năng quản lý tổ chức học tập, 

rèn luyện toàn diện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Trách nhiệm của sinh viên: Trang phục chỉnh tề theo quy định Quân đội, 

nghiêm túc trong học tập, chú ý chấp hành nội qui, qui chế học tập tại Trung tâm, 

giữ kỷ luật thao trường bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. nhiệt tình 

hăng hái luyện tập để đạt kết quả cao nhất.  

4. Thời lượng chương trình:   

 - Chương trình bao gồm 04 học phần 165 tiết. 

Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Học phần 2: Công tác quốc phòng, an ninh 

Học phần 3: Quân sự chung, Chiến thuật, Kỹ thuật Bắn sung ngắn và sử dụng lựu đạn 

Học phần 4: Hiểu biết chung về quân, binh chủng 

 - Trung tâm GDQPAN xây dựng kế hoạch học tập tại Trung tâm là 04 tuần 

được phân chia cụ thể như sau: 

 + Thời gian học tập: 20,5 ngày = 165 tiết (mỗi ngày tính bằng 08 tiết) 

 + Thời gian ôn luyện, luyện tập: 01 ngày (02 buổi) 

 + Thời gian thi kết thúc học phần: 02 ngày (04 buổi) 

 + Thời gian khai giảng, bế giảng: 0.5 ngày (01 buổi) 

 + Thời gian Cấp phát quân tư trang, thu trả quân tư trang: 01 ngày (02buổi) 

+ Thời gian nghỉ ngày nghỉ chủ nhật tại Trung tâm (Giao lưu thể thao,văn 

hóa, hội thao quân sự, quốc phòng): 03 ngày 

    *.Trong thời gian học Trung tâm GDQPAN có thể bố trí sinh viên đi tham quan một 

lần các bảo tàng lịch sử quân sự, lịch sử lực lượng vũ trang; các đơn vị thuộc quân, binh 

chủng hoặc các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.(Nếu có) 



- Nôi dung chương trình được phân phối như sau: 

 

                               Bảng:  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
 

TT Nội dung 
Thời gian và hình thức giảng dạy 

Tổng 

số tiết 

Lên 

lớp 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 
Phương pháp 

I. Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam           

1 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

môn học 
2 2 0  

Giới thiệu chung 

2 
Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 

6 5 1 
 

Thuyết trình,  

Đặt vấn đề 

3 
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

4 4 0 
 

Thuyết trình,  

Đặt vấn đề 

4 
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN 
4 3 1  Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng LS  

5 
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam 
4 4 0  Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng LS 

6 
Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng 

cường củng cố quốc phòng, an ninh và 

đối ngoại 

4 3 1 
 

Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

7 
Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ 

thuật quân sự Việt Nam 
6 4 2  Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng LS 

TỔNG HP1 
30 

Tiết 

25 

Tiết 

05 

Tiết 

 
 

II. Học phần 2: Công tác quốc phòng và an ninh 

1 
Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam 

4 4 0 
 

Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

2 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên và động viên công 

nghiệp quốc phòng 

6 5 1 
 

Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

3 
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 

biên giới quốc gia trong tình hình mới 
4 3 1  Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

4 

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn 

giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực 

thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam  

4 3 1 

 

Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

5 
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
4 4  

 Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng tài liệu 



6 Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội 
2 2  

 
Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng tài liệu 

7 
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc 
2 2   Thuyết trình, Đặt vấn 

đề, minh chứng tài liệu 

8 
An ninh phi truyền thống và đấu tranh 

phòng chống các đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam 

4 3 1 
 Nêu vấn đề, gợi mở, 

trao đổi sáng tỏ vấn đề 

TỔNG HP2 30 

Tiết 

26 

Tiết 
04 

Tiết 

  

III.     Học phần 3: Quân sự chung, Chiến thuật, Kỹ thuật Bắn sung ngắn và sử dụng lựu đạn 

1 Đội ngũ đơn vị (Trung đội) 6   6 Đội mẫu minh họa 

2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 8 4  4 Giới thiệu và tập 

trên thực địa 

3 
Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí 

công nghệ cao 
8 6  2 Trình chiếu tư 

liệu minh họa 

4 Ba môn quân sự phối hợp 6 2  4 Hội thao quân sự 

5 Trung đội bộ binh tiến công 14 2  12 
Thực binh, đội hình 

CT tại thực địa 

6 Trung đội bộ binh phòng ngự 12 2  10 
Thực binh, đội hình 

CT tại thực địa 

7 Kỹ thuật bắn súng ngắn 21 2  19 Kỹ năng ngắm 

trúng, ngắm chụm 

8 Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn 

Việt Nam 
10 2  8 Kỹ năng, động tác mẫu  

TỔNG HP3 
85 

Tiết 

20 

Tiết 
 

65 

Tiết 
 

IV.     Học phần 4: Hiểu biết chung về quân, binh chủng 

1 
Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các 

quân, binh chủng (theo 4 nhóm ngành) 
6 6   Trình chiếu tư liệu 

minh họa 

2 
Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng 

(theo 4 nhóm ngành) 
4 4   Trình chiếu tư liệu 

minh họa 

3 
Tham quan các học viện, nhà trường, đơn 

vị, bảo tàng... 
8   8 Giới thiệu,  

4 Thu hoạch 
2   2 Viết bài 

                         TỔNG HP4 
20 

Tiết 

10 

Tiết 
 

10 

Tiết 
 

 Tổng cộng toàn bộ chương trình 165 

Tiết 

81 

Tiết 

09 

Tiết 

75 

Tiết 
 



5. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học 

a) Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN: 

- Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, 

trường sĩ quan quân đội, công an cấp; 

- Sinh viên là người nước ngoài; 

- Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQPAN tương ứng với trình độ đào tạo; 

b) Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần: 

Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 

5 điểm trở lên theo thang điểm 10. 

c) Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự: 

- Sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo; 

- Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định 

của pháp luật về người khuyết tật; 

- Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc 

diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành; 

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có giấy xuất 

ngũ do đơn vị có thẩm quyền cấp. 

d) Đối tượng được tạm hoãn học: 

- Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để 

điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị; 

- Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ 

thai sản theo quy định hiện hành. 

* Giám đốc Trung tâm GDQPAN, Hiệu trưởng các trường xem xét tạm hoãn 

cho các đối tượng theo quy định, hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho 

sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học. 
 

                     PHẦN II: HÌNH THỨC THI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

A. Hình thức thi 

- Học phần 1: Thi viết theo hình thức tự luận (hoặc thi Trắc nghiệm) với thời 

gian 90 phút. 

- Học phần 2: Thi  theo hình thức viết tiểu luận đề mở tại lớp (hoặc thi Trắc 

nghiệm) với thời gian 90 phút. 

- Học phần 3: Hình thức thi thực hành đánh giá kết quả trực tiếp tại thực địa 

- Học phần 4: Hình thức viết Thu hoạch 

B. Đánh giá kết quả kết thúc học phần, môn học 

1. Sinh viên có đủ số lần thi, kiểm tra cho mỗi học phần theo quy định; mỗi 

lần thi, kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có tối thiểu 80% thời gian có mặt nghe 

giảng lý thuyết trên lớp và thực hành tại thao trường sẽ được dự thi kết thúc học 



phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong 

chương trình. 

2. Đối với hình thức đào tạo theo niên chế: 

a) Điểm tổng hợp đánh giá học phần tính theo thang điểm 10, bao gồm điểm 

kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ và điểm thi kết thúc học phần. Trong 

đó điểm thi kết thúc học phần phải có trọng số không dưới 50% của điểm học 

phần. Điểm học phần phải đạt từ 5 trở lên và làm tròn đến một chữ số thập phân. 

b) Kết quả học tập môn học GDQPAN là điểm trung bình cộng của điểm 

các học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

C. Điều kiện cấp chứng chỉ 

1. Chứng chỉ GDQPAN cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học 

tập  môn học GDQPAN. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN khi điểm trung 

bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh 

viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQPAN là một trong 

những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 

2. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học toàn  bộ 

chương trình GDQPAN. 

3. Sinh viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDQPAN (trừ trường 

hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự) các trường bố trí ngay học kỳ phụ tiếp 

sau đó và thông báo cho sinh viên biết thời gian học tập để hoàn thành chương 

trình theo quy định. 

D. Thẩm quyền cấp chứng chỉ và quản lý chứng chỉ 

Giám đốc trung tâm GDQPAN: Cấp chứng chỉ GDQP&AN theo quy định 

về liên kết GDQP&AN. 

Chương trình chi tiết môn học được ban hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                              

 

                                                                              

 

 

Ngày.......tháng 3 năm 2018 

TRUNG TÂM GDQPAN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

 2. Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo 

dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. 

3. Công văn số 6353/BGDĐT-GDQP Của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 26/09/2012 

hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ Đại học, Cao đẳng. 

4. Tên tài liệu: Giáo trình giáo dục Quốc phòng- An Ninh  (tập một, tập hai) 

- Tác giả: Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Hoàng 

Minh, Tràn Đại Nghĩa, Trần Đăng thanh, Vũ Quang Tạo, Đỗ Xuân Tảo, Hoàng Khắc 

Thông, Lê Doãn Thuật, Nguyễn Trọng Xuân. 

- Đơn vị xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục năm 2008 

                                  

                                                   

 

                                                                                      

 


