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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

“Giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục 

quốc dân, việc phổ cập và tăng cường GDQP-AN là nhiệm vụ chung 

của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương….trong đó 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là trách nhiệm và nghĩa 

vụ của  mọi công dân”[3, tr. 3]. 

  Hiện nay, nước ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược rất 

quan trọng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa  

  Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác GDQP-AN, 

Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc 

phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ 

chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội…” 

Bên cạnh đó, Đại hội XI cũng nêu rõ “ Phát huy mạnh mẽ sức 

mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt 

mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển 

đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 

xã hội chủ nghĩa,” [19, tr 233-234]. 

 GDQP-AN cho học sinh-sinh viên là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng. Nhằm đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết về 

một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu 

tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm của công dân về bảo 

vệ Tổ quốc;    
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 Trong quá trình quản lý đối với hoạt động dạy học môn GDQP-

AN tại trường vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Vì vậy các nhà quản lý 

cần phải nhanh chóng tìm ra các biện pháp để đổi mới cách quản lý, 

xác định lại quan niệm về mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường và 

của môn học, từ đó thay đổi phương pháp tổ chức và quản lý giáo dục, 

đặc biệt công tác quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN là một 

bước cần thiết  trong giai đoạn hiện nay. 

 Vì những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ Biện pháp 

quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại 

trường Đại học Dân lập Duy Tân”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Khảo sát thực trạng việc giảng dạy GDQP-AN và việc quản lý 

hoạt động dạy học GDQP-AN ở Trung tâm GDTC&QP. Trên cơ sở đó 

đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất 

lượng dạy học GDQP-AN ở Trung tâm GDTC&QP  trường Đại học 

Dân lập Duy Tân. 

3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

 Công tác quản lý HĐDH môn GDQP-AN ở Trung tâm 

GDTC&QP trường Đại học Dân lập Duy Tân. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

 Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học 

môn GDQP-AN ở Trung tâm GDTC&QP trường Đại học Dân lập 

Duy Tân. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

 - Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất những biện pháp quản 

lý hoạt động dạy môn GDQP-AN của Giám đốc Trung tâm GDTC & 

QP ở trường Đại học Dân lập Duy Tân Thành phố Đà Nẵng. 
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  - Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học môn GDQP-AN 

của Trung tâm GDTC & QP ở trường Đại học Dân lập Duy Tân 

Thành phố Đà Nẵng, từ 2009 -2012. 

4. Giả thuyết khoa học 

  Hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học môn GDQP-AN ở 

trung tâm GDTC&QP trường Đại học Dân lập Duy Tân sẽ được nâng 

cao nếu các nhà quản lý có biện pháp quản lý hoạt động dạy học một 

cách khoa học, phù hợp và tác động đồng bộ đến các khâu của quá 

trình dạy học  môn GDQP-AN.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận  

 Bao gồm các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại các tài 

liệu, các nghị quyết của Đảng, các văn bản của Nhà nước về quản lý, 

quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN ở các 

Trung tâm GDQP-AN và ở Trường Quân sự Thành phố Đà Nẵng… 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm 

Phương pháp điều tra, đánh giá, phương pháp tổng kết kinh 

nghiệm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp xin ý kiến chuyên gia, 

phương pháp quan sát sư phạm. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp 

thống kê toán học để tổng hợp, xử lý kết quả khảo sát và điều tra. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm các phần sau: 3 chương 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động dạy học môn 

GDQP-AN tại các trƣờng CĐ, ĐH 

  Công tác quản  lý hoạt động dạy học môn GDQP- AN tại các 

trường CĐ và ĐH là hết sức quan trọng, bởi vì Học sinh - Sinh viên là 
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bộ phận ưu tú trong thế hệ trẻ, là lực lượng kế cận và cũng là tương lai 

của đất nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà 

nước ta luôn chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh - sinh viên; 

trong đó, có giáo dục quốc phòng - an ninh.  

1.1.1. Tình hình an ninh thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

1.1.1.1. Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp 

1.1.1.2.Tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương 

1.1.1.3. Tình hình khu vực Đông Nam Á và Biển Đông vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều yếu tố làm mất ổn định 

1.1.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh 

quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam trong những năm 

tới 

- Thuận lợi 

+ Đảng Cộng sản VN có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn 

kinh nghiệm;  

+ Nhân dân VN có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng; 

- Khó khăn: 

+ Trong mấy năm gần đây, kinh tế thế giới luôn phải đối mặt 

với khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, tạo nên vòng 

xoáy suy giảm mới; Thách thức lớn nhất đối với an ninh trật tự ở nước 

ta là mối đe doạ (các nguy cơ): tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều 

nước trong khu vực và trên thế giới;  

1.1.1.5. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân ta hiện nay 

Về quốc phòng: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Nâng cao nhận thức trách 
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nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới”[15, tr. 184]. 

Về an ninh: “Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn 

Đảng, toàn dân về những thách thức lớn đối với nghiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.”[15,tr. 185]. 

1.1.2. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác GDQP-

AN 

- Chỉ thị 12-CT/TW; Chỉ thị số 417/CT-TTg; Nghị định 

116/2007/NĐ-CP; Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX), Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khoá X).Văn kiện Đại hội lần thứ XI, “Độc lập, chủ 

quyền, thống, toàn vẹn, lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa,…..Công tác 

giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai 

rộng rãi. Sự phối hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng” 

[19, tr. 155]. 

1.1.3. Tầm quan trọng quản lý hoạt động dạy học môn  GDQP-AN ở 

các trường CĐ, ĐH   

1.1.3.1. Tương quan của hoạt động dạy học môn  GDQP-AN với hoạt 

động dạy học các bộ môn khác trong trường CĐ, ĐH 

GDQP cũng như các môn học khác là môn học được luật pháp 

quy định, GDQP-AN là cầu nối các kiến thức được đào tạo trong nhà 

trường phục vụ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.  

1.1.3.2. Tác động của việc quản lý hoạt động dạy học môn  GDQP-AN 

đến chất lượng đào tạo trong Nhà trường 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện con người 

mới xã hội chủ  

nghĩa. Đó là môn học bao gồm kiến thức khoa học xã hội, nhân văn, 

khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật quân sự.  
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GDQP, giáo dục công dân, giáo dục thể chất, thẩm mỹ cùng 

nhiều môn học khác góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, 

phẩm chất và năng lực công dân.  

1.2. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu 

 Hiện nay, đã có nhiều luận văn thạc sĩ  nghiên cứu về đề tài 

quản lý hoạt động dạy học của CBQL trong các trường phổ thông, 

CĐ, ĐH. 

 Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về đề tài quản lý hoạt 

động dạy học, đặc biệt là môn Giáo dục quốc phòng- an ninh nhưng 

vấn đề quản lý hoạt động dạy học môn học GDQP-AN ở trường 

ĐHDLDT thì chưa có tác giả nào nghiên cứu.  

1.3. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.3.1.Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học 

1.3.1.1. Theo các quan điểm trong nước 

 - Từ điển tiếng Việt viết: “Quản lý là hoạt động của con người 

tác động vào tập thể người khác để phối hợp điều chỉnh phân công 

thực hiện mục tiêu chung”.  

1.3.1.2. Quản lý 

  + Theo quan điểm của nước ngoài  

 + Theo các quan điểm trong nước 

1.3.1.3. Quản lý giáo dục 

1.3.1.4. Quản lý trường học 

1.3.2. Hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học 

1.3.2.1. Hoạt động dạy học 

1.3.2.2. Quản lý hoạt động dạy học 

 a. Quản lý hoạt động dạy học:  

 b. Nội dung quản lý hoạt động dạy học: 

1.3.3. Quốc phòng - an ninh, giáo dục quốc phòng - an ninh 
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1.3.3.1. Quốc phòng, an ninh 

  + Quốc phòng: “Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức 

mạnh của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực 

lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt”[41, tr. 8]; 

+ An ninh quốc gia: “ANQG là sự ổn định, phát triển bền 

vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm về độc lập, chủ quyền, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”[39, tr. 8]. 

1.3.3.2. Giáo dục 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; [13, tr .1]. 

1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN ở các 

trƣờng CĐ, ĐH 

1.4.1. Quản lý thực hiện nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học 

môn GDQP-AN 

1.4.1.1. Mục tiêu môn GDQP-AN 

 - Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu 

biết một số kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của 

Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh;  

1.4.1.2. Chương trình môn học GDQP-AN 

Cấu trúc chương trình gồm 4 học phần (165 tiết): 

1.4.1.3. Quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học môn học  

 Là sự tác động có ý thức của CBQL tới khách thể quản lý nhằm 

thực hiện được mục tiêu, chương trình dạy học môn học. 

 a. Nội dung quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình dạy học 

môn học 
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 b. Các biện pháp quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình môn 

học 

1.4.2.  Quản lý kế hoạch dạy học môn GDQP-AN 

1.4.2.1.Kế hoạch dạy học 

1.4.2.2. Quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học 

1.4.3. Quản lý hoạt động dạy của GV 

1.4.3.1. Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của GV 

1.4.3.2. Quản lý giờ lên lớp của GV 

1.4.3.3. Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS-SV 

1.4.4. Quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của GV 

1.4.4.1 Xác định  nội dung hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của GV 

1.4.4.2. Quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của GV 

1.4.5. Quản lý hoạt động học của HS-SV 

1.4.5.1. Hoạt động học và tự học của HS-SV 

Hoạt động học của HS-SV là quá trình tự giác, tích cực chiếm 

lĩnh khái niệm khoa học, hình thành kỹ năng, kỹ xảo cần thiết, dưới sự 

điều khiển sư phạm của thầy. 

1.4.5.2. Quản lý hoạt động học và tự học của HS-SV 

 - Đối với hoạt động học 

- Đối với hoạt động tự học 

1.4.6. Quản lý CSVC-TBDH  phục vụ  dạy học môn GDQP-AN 

1.4.6.1. Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học 

1.4.6.2. Quản lý CSVC-TBDH 

1.5. Kết luận chƣơng 1 

 Tác giả đã nghiên cứu và hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản 

lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học, quản lý HĐDH môn GDQP-

AN và xác định các khái niệm Quốc phòng, An ninh, Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh. Đồng thời, tác giả xác định tầm quan trọng của việc 
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quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN tại các trường Đại học, 

Cao đẳng. Đặc biệt, xác định những nội dung chủ yếu của quá trình 

quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN như:  

Quản lý thực hiện nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học cần 

bám sát; kế hoạch dạy học phải xây dựng kế hoạch chi tiết; hoạt động 

dạy của GV cần nắm vững và theo sát; hoạt động chuyên môn nghiệp 

vụ của GV; hoạt động học của học sinh- sinh viên cần cung cấp kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ đúng đắn cho người học và 

quản lý các các cơ sở vật chất, phương tiện dạy học khác là phải biết 

huy động và sử dụng có hiệu quả. 

Những vấn đề lý luận được đề cập ở Chương 1 là cơ sở để 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu và là cơ sở cho tác giả khảo sát thực 

trạng vấn đề nghiên cứu ở chương 2 và góp phần đề xuất những biện 

pháp quản lý hoạt động dạy học GDQP-AN ở trường ĐHDLDT. 

   CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

MÔN GDQP-AN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC DL DUY TÂN 

 2.1. Khái quát về trƣờng Đại học Dân lập Duy Tân và Trung tâm 

Giáo dục thể chất và quốc phòng của nhà trƣờng 

2.1.1.Vài nét về sự hình thành và phát triển của trường Đại học Dân 

lập Duy Tân. 

2.1.1.1. Tên gọi, biểu tượng và địa điểm giao dịch. 

 - Tên gọi tiếng Việt: Trường đại học Dân lập Duy Tân hay còn 

gọi tắt là Trường đại học Duy Tân  + Biểu tượng và linh vật; 

 - Địa điểm giao dịch: Cơ sở đào tạo gồm 5 cơ sở. 

2.1.1.2.. Quá trình hình thành và phát triển của trường đại học Duy 

Tân 

2.1.1.3 Tình hình giáo dục và đào tạo của nhà trường 
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2.1.1.4. Mục tiêu và hướng phát triển của nhà trường 

 Mục tiêu chiến lược của Đại học Duy Tân từ nay tới 2020: 

Phấn đấu cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ quốc tế cho các ngành công nghệ thông 

tin, quản trị kinh doanh, du lịch, kiến trúc, các ngành còn lại đạt chuẩn 

khu vực.  

2.1.2. Khái quát  về Trung tâm GDTC-QP của trường Đại học Dân 

lập Duy Tân 

2.1.2.1.Tình hình chung  

2.1.2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên GDQP- AN của Trung tâm 

 Nguồn lực giảng viên của Trung tâm bao gồm hai lực lượng: 

02 giảng viên cơ hữu và 19 giảng viên thỉnh giảng theo hợp dồng của 

Trường Quân sự TP ĐN. 

 Trình độ các giảng viên đạt chuẩn đại học chưa cao, tuổi đời 

trên 30 chiếm tỉ lệ cao và công tác trên 10 năm cũng chiếm tỉ lệ cao. 

2.1.2.3. Tổ chức quản lý Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

của trường Đại học Dân lập Duy Tân  

Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng GDQP trực thuộc 

Hội Đồng Quản Trị - Ban Giám hiệu Trường ĐHDLDT, đặt dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường, trực tiếp 

một phó hiệu trưởng phụ trách.  

2.1.2.4. Cơ sở vật chất, TBDH 

Về cơ sở Trường đã có đầy đủ các phòng học và giảng đường 

cũng như hội trường,sân bãi. Về thiết bị hoàn toàn không có. Một số 

CSVC-TBDH chưa đáp ứng. 

2.1.2.5.Thực trạng chất lượng dạy học GDQP-AN ở TT,GDTC&QP 

trường ĐHDLDT 

 - Lý thuyết:  
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- Thực hành:  

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN ở TT. 

GDTC&QP trƣờng ĐHDLDT 

2.2.1. Quản lý thực hiện nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học 

môn GDQP-AN 

 Tác giả đã khảo sát thực trạng quản lý thực hiện mục tiêu, nội 

dung, chương trình dạy học môn GDQP-AN bằng phiếu trưng cầu ý 

kiến số 1và 2 (phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.6. 

 Như vậy, giám đốc đã sử dụng nhiều biện pháp quản lý việc 

thực hiện nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học trong quản lý hoạt 

động dạy học và thực hiện khá tốt những biện pháp này. Song, để đáp 

ứng được yêu cầu của môn học GDQP-AN trong tình hình mới của 

nhà trường, cần phải khắc phục một số tồn tại. 

2.2.2. Quản lý thực hiện kế hoạch dạy học 

 Qua khảo sát kết quả về công tác quản lý kế hoạch HĐDH bằng 

phiếu trưng cầu ý kiến số 1 và 2 (phụ lục) kết quả thực hiện được tổng 

hợp ở bảng 2.7. 

 Như vậy, việc quản lý thực hiện kế hoạch dạy học đã có những 

tiến bộ nhưng thực tế vẫn còn một số kế hoạch mang tính chung 

chung, đặc biệt là kế hoạch giảng dạy của giảng viên hợp đồng chưa 

chủ động, chưa bám sát thực tế, để vạch ra một cách cụ thể phương 

hướng hoạt động chuyên môn trong năm học của Trung tâm.  

2.2.3. Quản lý hoạt động dạy học của giảng viên 

2.2.3.1. Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp và hồ sơ chuyên môn của 

GV 

Tác giả đã khảo sát thực trạng bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 1 

(phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.8.   
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CBQL của Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong quản lý việc 

chuẩn bị giờ lên lớp và các loại hồ sơ chuyên môn của GV. Song trong 

thực tế CBQL Trung tâm chưa quan tâm mua sắm nhiều giáo trình và 

sách tham khảo để cập nhật với chương trình mới. Việc kiểm tra hồ sơ 

chuyên môn còn mang tính thời vụ và có lệ, mang tính đối phó, chưa 

chú trọng kiểm tra chất lượng giáo án, hồ sơ trước khi lên lớp. 

2.2.3.2. Quản lý giờ lên lớp của GV 

 Tác giả đã khảo sát thực trạng bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 

1và 2 (phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.8.  

 - Giám đốc của Trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong quản lý 

giờ lên lớp của GV và nhất là giảng dạy GDQP-AN cho HS-SV của 

trường; Việc kiểm tra giờ lên lớp của GV trong quá trình thì chỉ mang 

tính hình thức, đang dừng lại nhiều ở các mặt nề nếp, còn các hoạt 

động đi vào chiều sâu chuyên môn thì kết quả chưa thật tốt. 

2.2.4. Quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới PPDH và 

NCKH 

2.2.4.1. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  

 Tác giả đã khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, đổi mới PPDH và NCKH bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 

1và 2 (phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.9 cho thấy:  

  Công tác quản lý bồi dưỡng GV cơ hữu của CBQL Trung tâm 

GDTC&QP trường ĐHDLDT được coi trọng và đầu tư đúng mức. 

Tuy nhiên, CBQL Trung tâm chưa chủ động, đổi mới trong công tác 

quản lý xây dựng kế hoạch sinh hoạt học thuật và tăng cường báo cáo 

này, phương thức bồi dưỡng GV ở tổ bộ môn chưa linh hoạt còn mang 

tính hình thức nên hiệu quả còn thấp. Tồn tại này là một khó khăn đối 

với Trung tâm  GDTC&QP trường ĐHDLDT. 

2.2.4.2. Công tác thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 
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 Kết quả thực hiện được tổng hợp ở bảng 2.10. cho thấy: 

 Để quản lý tốt việc đổi mới PPDH môn GDQP tại trường 

ĐHDLDT thì vấn đề trước mắt là cần tạo được sự chuyển biến trong 

nhận thức của mỗi GV về thực hiện đổi mới PPDH; gắn việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy với thực chất HĐDH của nhà trường, hướng 

HĐDH đến trọng tâm hình thành và bồi dưỡng phương pháp tự học 

cho HS-SV. 

2.2.4.3. Công tác nghiên cứu khoa học 

 Tác giả đã khảo sát thực trạng bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 1 

(phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.11. 

Như vậy, công tác quản lý hoạt động NCKH của bộ môn 

GDQP-AN ở trường ĐHDLDT còn yếu, Tuy nhiên CBQL Trung tâm 

có biện pháp quán triệt cho CBQL, GV về nhiệm vụ NCKH, nhưng 

các đề tài chưa nhiều và chưa sát thực công tác dạy học ở Trung tâm, 

có đề tài chỉ mang tính hình thức đối phó chưa mang tính thiết thực, 

cấp độ thấp. 

2.2.5. Công tác quản lý hoạt động học của HS-SV 

 Tác giả đã khảo sát thực trạng quản lý về hoạt động học của HS-

SV bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 1 và 2 (phụ lục) kết quả được tổng 

hợp ở bảng 2.12. 

 Như vậy, qua số liệu điều tra trên, chúng tôi có nhận xét vẫn 

còn một số biện pháp bỏ ngõ, làm việc theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”. 

Mặt khác một số GV triển khai thực hiện chưa tốt, chưa coi trọng việc 

tự học của HS-SV. CBQL chưa đánh giá được kết quả hoạt động học 

của HS-SV. 

2.2.6. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học 

Kết quả được tổng hợp ở bảng 2.13. 
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 Như vậy, việc đổi mới hình thức ra đề thi và kiểm tra; đánh 

giá rút kinh nghiệm việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, đồng thời phân 

tích kết quả học tập của HS-SV cho thấy, kết quả thực hiện hai biện 

pháp này chưa cao. Đây là hai biện pháp cũng có vai trò quan trọng 

nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ GV trong việc đánh giá ra đề 

thi, coi thi, chấm thi và kết quả học tập của HS-SV. Cần có biện pháp 

tốt để quản lý công tác này mới đảm bảo sự công bằng chính xác trong 

đánh giá HS-SV. 

2.2.7. Quản lý CSVC - TBDH môn học GDQP- AN 

 Tác giả đã khảo sát thực trạng bằng phiếu trưng cầu ý kiến số 

1 và 2 (phụ lục) kết quả được tổng hợp ở bảng 2.14. 

- Hiện nay thiết bị dạy học (TBDH) tại Trung tâm không có nên 

không tố chức tập huấn sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học, vì lý do 

Trung tâm hợp đồng giàng viên và cả TBDH, nên biện pháp quản lý, 

bảo quản, bảo trì thường xuyên không thực hiên, cũng như không 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch quản lý CSVC, TBDH. 

 Việc không mua sắm thiết bị cũng một phần, cho rằng đơn vị 

hợp đồng đáp ứng đủ,  

2.2.8. Kết luận chung về thực trạng công tác quản lý HĐDH môn 

học GDQP-AN ở TT. GDTC&QP tại trường Đại học Dân lập Duy 

Tân 

2.2.8.1. Những thuận lợi và ưu điểm  

 - HĐQT và BGH trường ĐHDLDT đã quan tâm và tạo điều 

kiện phát huy quyền quản lý cho các đơn vị chuyên môn, đặc biệt 

TT.GDTC&QP; 

 - CBQL đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý trong công tác 

quản lý HĐDH; - Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung quản 
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lý HĐDH môn GDQP-AN và theo đúng các văn bản chỉ đạo của các 

cơ quan có thẩm quyền.  

2.2.8.2. Những khó khăn và hạn chế 

* Khó khăn 

* Hạn chế 

2.2.8.3. Nguyên nhân về phía quản lý 

- Được sự lãnh đạo và chỉ đạo một cách xuyên suốt và toàn diện 

của các cấp từ Bộ GD&ĐT, Vụ GDQP đến chính quyền địa phương, 

và đặc biệt HĐQT-BGH trường ĐHDLDT  

2.3. Kết luận chƣơng 2 

- Trong công tác quản lý HĐDH nói chung, quản lý HĐDH 

GDQP-AN ở trường ĐHDLDT nói riêng có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản lý cần khắc phục; 

- Việc quản lý tổ chức cho CBQL và GV nghiên cứu, nắm vững 

mục tiêu dạy học, chương trình rất tốt, nhưng việc tổ chức rút kinh 

nghiệm đánh giá thực hiện chương trình chưa mang lại kết quả. Trong 

công tác kiểm tra việc lập kế hoạch giảng dạy cá nhân của GV chưa 

chặc chẽ, việc mua sắm sách giáo khoa vẫn còn ít chua đáp ứng.  

Trong công tác tổ chức dự giờ và đánh giá rút kinh nghiệm vẫn còn 

GV chưa được dự giờ hay nói cách khác chưa chú trọng đến, việc xây 

dựng kế hoạch sinh hoạt học thuật ở tổ bộ môn vẫn còn sơ sài, chưa đi 

vào trọng tâm chuyên môn, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy 

học chưa có nhiều cải tiến. Trong giảng dạy GV chưa phát huy được 

nhiều khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và năng lực học tập của HS-

SV; 

- Đối với công tác NCKH còn bỏ trống, chất lượng đề tài không 

cao, việc đánh giá kết quả hoạt động học của HSSV chưa thực hiện; 
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 - Cần chỉ đạo GV thực hiện giao nhiệm vụ tự học cho HSSV và 

kiểm tra kết quả tự học của HSSV. Việc đánh giá kết quả hoạt động 

học của HSSV vẫn còn bỏ ngõ 

Nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên, đó là do công tác quản 

lý chưa chặc chẽ, chưa phát huy tính tự chủ và chưa thể hiện hết chức 

năng, nhiệm vụ của công tác quản lý. 

       CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

MÔN GDQP-AN Ở TRUNG TÂM GDTC& QP TRƢỜNG ĐH 

DÂN LẬP DUY TÂN 

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp thực tiễn 

3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quản của quản lý  

3.2. Các biện pháp nâng cao chất lƣợng quản lý HĐDH môn  

GDQP-AN tại TT. GDTC&QP trƣờng ĐHDLDT  

3.2.1.Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch khoa học và tăng cƣờng 

công tác quản lý mục tiêu, chƣơng trình, nội dung dạy học môn  

GDQP-AN 

3.2.1.1.Ý nghĩa của biện pháp: 

3.2.1.2. Nội dung và tổ chức thực hiện biện pháp: 

 * Xây dựng kế hoạch: 

- Đầu năm học, Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể về kế hoạch 

giảng dạy GDQP-AN cho HS-SV của nhà trường. báo cáo trước 

HĐQT –BGH và ký cam kết thực hiện và đồng chủ động liên hệ với 

Trường Quân sự Thành phố Đà nẵng về kế hoạch giảng dạy trong năm 

học một cách cụ thể; 
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  - Trên cơ sở đó, Tổ bộ môn GDQP  của Trung tâm xây dựng kế 

hoạch giảng dạy chung của Tổ trong năm học. 

 * Quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học 

 - Tổ chức cho GV Tổ bộ môn của Trung tâm nghiên cứu nắm 

vững nội dung, chương trình, mục tiêu của từng học phần và từng bài 

dạy cụ thể; 

- Quản lý và xây dựng thời khóa biểu một cách khoa học không 

chồng chéo, phải mang tính logic của các nội dung của các học phần; 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình. 

3.2.1.3 Điều kiện thực hiện  

 * Xây dựng kế hoạch: 

 - Cần có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội Đồng 

Quản Trị, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường và Trường Quân sự 

TPĐN. 

 * Quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học 

 - Xây dựng lại chương trình chi tiết môn học theo Thông tư số 

31/2012TT-BGDĐT ngày 12/9/2012; 

- CBQL phải nghiên cứu nắm chắc nội dung, chương trình, mục 

tiêu dạy học của môn học GDQP-AN vận dụng linh hoạt vào tình hình 

cụ thể của nhà trường. 

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới quản lý hoạt động dạy của GV và tăng 

cƣờng công tác bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới PPDH 

và NCKH 

3.2.2.1. Ý nghĩa của biện pháp 

 * Đổi mới quản lý hoạt động dạy của GV 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy của GV  

- CBQL nắm chắc được chất lượng đội ngũ để đề xuất trường 

Quân sự TPĐN phân công giảng dạy một cách hợp lý  
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 * Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi 

mới PPDH và NCKH 

- Thay đổi trong nhận thức của CBQL và GV về tính cấp thiết 

trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ. 

- Nâng cao năng lực của tập thể Tổ bộ môn, chủ động tham gia 

tích cực vào HĐDH. 

3.2.2.2. Nội dung và tổ chức thực hiện biện pháp 

 * Đổi mới quản lý hoạt động dạy của GV 

- Quản lý việc thực hiện kế hoạch chương trình dạy học qua việc 

kiểm tra chuyên môn, có thể trực tiếp, có thể thông qua các kế hoạch 

dạy học, bài giảng, dự giờ ... CBQL điều khiển thực hiện chương trình 

dạy học dựa trên yêu cầu và hướng dẫn của chương trình. Cần kiểm 

soát được các nội dung sau: 

Các nội dung người CBQL khi tổ chức thực hiện chương trình 

cần phải đi theo yêu cầu và sự hướng dẫn của chương trình. 

CBQL kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng của GV                        

Tổ trưởng bộ môn cần tham gia với trường Quân sự TPĐN xây dựng 

chuẩn đánh giá giờ lên lớp cho từng loại bài học, đối với từng HP để 

phục vụ đánh giá giờ lên lớp chuẩn xác, công bằng; 

- Tham gia thực hiện nghiêm quy định kiểm tra, đánh giá HS-

SV của Bộ GD&ĐT, có sự kiểm tra, kiểm soát thường xuyên. Thống 

nhất việc xử lý những sai phạm về các quy định, quy chế kiểm tra, 

đánh giá HS-SV một cách nghiêm túc. 

* Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi 

mới PPDH và NCKH 

Tổ bộ môn xây dựng chương trình kế hoạch hành động, tổ chức 

thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, đổi mới PPDH và tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm với 
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trường Quân sự TPĐN, đơn vị liên kết. 

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Có được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, sự hợp tác của GV. 

3.2.3. Biện pháp 3 : Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chuyên 

môn của GV 

3.2.3.1. Ý nghĩa của biện pháp 

- Nhận thấy những mặt còn hạn chế và khơi dậy khả năng tự bộc 

lộ, tự điều chỉnh những mặt hạn chế đó; 

3.2.3.2. Nội dung và tổ chức thực hiện biện pháp  

- CBQL lập kế hoạch kiểm tra và công bố kế hoạch kiểm tra 

ngay từ đầu năm học để các thành viên trong Trung tâm biết và phối 

hợp thực hiện; 

- CBQL trung tâm phối hợp Tổ trưởng bộ môn kiểm tra, việc 

kiểm tra được tiến hành thường xuyên, trước, trong và sau khi GV 

thực hiện HĐDH.  

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Kế hoạch kiểm tra được sự nhất trí, ủng hộ của lãng đao nhà 

trường; 

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cƣờng quản lý hoạt động học của HS-SV 

3.2.4.1 Ý nghĩa của biện pháp 

- Bồi dưỡng cho HS-SV có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, 

lòng say mê học tập đối với môn học GDQP-AN. 

3.2.4.2. Nội dung và tổ chức thực hiện biện pháp   

- Xác định được mục đích và xây dựng động cơ, thái độ học tập 

đúng cho HS-SV: GV cần chú ý bồi dưỡng cho HS-SV động cơ và 

thái độ học tập môn học GDQP-AN, trước hết cần giới thiệu cho HS-

SV về mục đích, yêu cầu, nội dung môn học GDQP-AN và phương 

pháp làm việc giữa thầy và trò; giúp người học nắm được các nét 
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chung của môn học, để tự xem xét và điều chỉnh hoạt động nhận thức 

của bản thân cho phù hợp. 

Để tổ chức tiến hành nội dung trong hoạt động học GV cần bồi 

dưỡng và rèn luyện cho HS-SV một số kỹ năng tự học cơ bản.  

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- CBQL quan tâm chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH, biến quá 

trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 

3.2.5. Biện pháp 5 : Tăng cƣờng quản lý CSVC-TBDH theo hƣớng 

bảo quản tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và khoa học 

3.2.5.1. Ý nghĩa của giải pháp 

- Bảo quản tốt CSVC-TBDH dạy học, dùng bền đảm bảo an 

toàn khi sử dụng; 

- Sử dụng một cách hiệu quả CSVC-TBDH phục vụ dạy học 

môn học GDQP-AN. 

3.2.5.2. Nội dung và tổ chức thực hiện biện pháp 

- Làm tốt công tác tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị-Ban 

Giám hiệu nhà trường tăng cường đầu tư CSVC-TBDH cho HĐDH 

môn học GDQP-AN; CBQL chỉ đạo cán bộ cấp phát dụng cụ cần 

kiểm tra, phân loại và đánh giá toàn bộ CSVC-TBDH theo năm học 

báo cáo với lãnh đạo Trung tâm, trên cơ sở dự báo số lượng HS-SV 

trong năm tới; Chỉ đạo cho Cán bộ cấp phát dụng cụ xây dựng quy 

định về bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị theo đúng quy trình ISO; 

CBQL chỉ đạo Tổ bộ môn làm văn bản đăng ký quản lý vũ khí với cơ 

quan hữu trách tại địa phương. 

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Lãnh đạo cấp trên quan tâm, ủng hộ cho việc trang bị CSVC-

TBDH; CBQL triển khai công tác ý thức bảo vệ CSVC-TBDH và khai 
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thác, sử dụng TBDH đồng thời xây dựng quy trình cho mượn và bảo 

quản. 

3.2.6. Mối quan hệ của các biện pháp được đề xuất 

Tất cả các biện pháp trên đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 

biện pháp này là tiền đề, cơ sở cho biện pháp kia. Để nâng cao vai trò 

quản lý HĐDH của trường ĐHDLDT, đòi hỏi các biện pháp quản lý 

phải được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng thể trên cơ sở vận dụng, 

khai thác thế mạnh riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của Trường.  

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đƣợc 

đề xuất 

Qua kết quả khảo nghiệm, phần lớn ý kiến cho rằng: 5 biện pháp 

được đề xuất đều mang tính thực tiển cao. Điều này cho phép những 

biện pháp mà tác giả đề xuất có khả năng ứng dụng tốt vào thực tiển 

quản lý dạy học môn GDQP-AN tại Trường Đại học Dân lập Duy 

Tân. 

3.4.Kết luận chƣơng 3 

Với mong muốn góp phần cải tiến công tác quản lý HĐDH ở 

Trung tâm GDTC&QP trường đại học Dân lập Duy Tân, chúng tôi đã 

đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

HĐDH môn học GDQP-AN trong  Nhà trường như sau: 

(1) Xây dựng kế hoạch khoa học và tăng cường công tác quản 

lý mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học môn  GDQP-AN. 

(2) Đổi mới quản lý hoạt động dạy của GV và tăng cường công 

tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới PPDH và NCKH. 

(3) Đổi mới quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn của 

GV. 

(4) Tăng cường quản lý hoạt động học của HS-SV. 
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(5) Tăng cường CSVC- TBDH theo hướng bảo quản tốt, dùng 

bền, an toàn, tiết kiệm. 

Các biện pháp được đề xuất được đánh giá rất cần thiết và mang 

tính khả thi cao. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 1.1. Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi đã cố gắng nghiên 

cứu một cách có hệ thống các khái niệm cơ bản về khoa học quản lý, 

về quản lý giáo dục nói chung và quản lý trường học nói riêng. Luận 

văn đã vận dụng những khái niệm cơ bản đó vào quá trình nghiên cứu 

công tác quản lý HĐDH môn GDQP-AN ở Trung tâm GD&QP 

trường ĐHDLDT. Chính những lý luận này đã định hướng cho chúng 

tôi nghiên cứu thực trạng và đề xuất những biện pháp pháp quản lý 

HĐDH môn GDQP-AN tại trường ĐHDLDT. 

1.2 Qua quá trình nghiên cứu kết quả thực trạng đã làm rõ vấn đề quản 

lý HĐDH của CBQL ở Trung tâm GDTC&QP trường ĐHDLDT. Qua 

kết quả điều tra, có thể khẳng định rằng công tác quản lý HĐDH ở 

Trung tâm GDTC&QP trường ĐHDLDT đã có những chuyển biến 

tích cực, song CBQL trong Trung tâm còn sử dụng các biện pháp quản 

lý thiếu khoa học, kém hiệu quả dẫn đến công tác quản lý HĐDH chưa 

cao, nhất còn phụ thuộc nhiều về đơn vị hợp đòng liên kết đào tạo, dẫn 

đến thực trạng công tác quản lý còn lỏng lẻo chưa đáp ứng với nhiệm 

vụ của môn học trong tình hình mới. 

1.3 Từ những cơ sở lý luận và hoạt động thực tiễn nêu trên, luận văn 

đã đề xuất 5 biện pháp cơ bản nhằm đổi mới công tác quản lý được tốt 

hơn trong hoạt động dạy học của CBQL ở  Trung tâm GDTC&QP 

trường ĐHDLDT: 
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 (1) Xây dựng kế hoạch khoa học và tăng cường công tác quản lý 

mục tiêu, chương trình,nội dung dạy học môn GDQP-AN. 

(2) Đổi mới quản lý hoạt động dạy của GV và tăng cường công 

tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới PPDH và NCKH. 

(3) Đổi mới quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn của 

GV. 

(4) Tăng cường quản lý hoạt động học của HS-SV. 

(5) Tăng cường CSVC- TBDH theo hướng bảo quản tốt, dùng 

bền, an toàn, tiết kiệm, dùng bền, an toàn, tiết kiệm. 

 Thăm dò về tính cần thiết và tính khả thi từ đội ngũ CBQL, 

Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn GDQP, GV cơ hữu của trung tâm và 

giảng viên trong hợp đồng đơn vị liên kết đào tạo đã xác nhận tính cần 

thiết và tính khả thi cao của các biện pháp đề xuất nói trên. 

 Như vậy, các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài đã được giải 

quyết, mục đích nghiên cứu đã được thực hiện. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục& Đào tạo và Bộ Quốc phòng 

- Cần có chỉ đạo và quy định khâu quy hoạch cán bộ Quốc 

phòng trong các trường Đại học; 

 - Chỉ tiêu tuyển sinh bộ môn GDQP-AN còn ít, hình thức đào 

tạo tránh ghép hai môn vừa GDTC vừa GDQP vì khi ra trường có thể 

giảng dạy không tốt cả hai môn; 

 - Cần coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho CBQL, GV hàng năm để GV được cập nhật kiến thức. 

2.2. Đối với Hội đồng GDQP-AN các cấp 

 Chỉ đạo các đơn vị liên quan như Bộ Chỉ huy quân sự các cấp, 

Ban chỉ huy quân sự Thành phố hỗ trợ và tạo điều kiện trường 
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ĐHDLDT trong công tác liên kết đào tạo môn GDQP-AN cho học 

sinh- sinh viên.  

2.3. Đối với Trường Đại học Dân lập Duy Tân 

- Tăng cường đội ngũ GV có đủ tiêu chuẩn cho Trung tâm 

GDTC&QP; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, TBDH để phục vụ tự chủ 

giảng dạy môn học; Thực hiện đúng Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 9 năm 2009  

2.4. Đối với Giám đốc Trung tâm GDTC&QP, Tổ trưởng bộ môn 

GDQP trường Đại học Dân lập Duy Tân 

- Giám đốc phải tích cực tự bồi dưỡng và tham gia học nâng cao 

trình độ quản lý, và tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,  

Tập trung quản lý tốt công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng GV;Tạo sự 

đồng tình và ủng hộ các Khoa, Phòng, Ban  

2.5. Đối với dơn vị hợp đồng liên kết đào tạo (Trường Quân sự TP 

ĐN) 

 - Cán bộ quản (BGH) lý cần tăng cường công tác tổ chức rút 

kinh nghiệm trong việc đánh giá các nội dung; Tích cực đổi mới 

phương pháp dạy học, Trong thực hành nên cho HS-SV tham gia kiểm 

tra bắn đạn thật; 

 Trên đây là toàn bộ tóm tắt phần nghiên cứu đề tài của tôi về: 

“Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh tại trường Đại học Dân lập Duy Tân”. 


