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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
   

1. Thông tin về học phần 

  Tên học phần: Giáo dục quốc phòng – an ninh  

Mã học phần: 0101000871 

Số tín chỉ: 8  

Tổng số tiết quy chuẩn: 165 

  Phân bổ thời gian: 

Tổng thời gian học của sinh viên Giờ trên lớp 
Tổng thời gian học 
trên lớp và tự học 

L = Lý thuyết 

T = Bài tập 

P = Thực hành 
O = Thảo luận/seminar 

L 
 

75 

T 
 

0 

P 
 

90 

O 
 

0 

 

 

165 + 20 = 185 

  Loại học phần:       Bắt buộc  

  Học phần tiên quyết:     Không   

  Học phần học trước:     Không 

  Học phần học song hành:   Không 

  Ngôn ngữ giảng dạy:     Tiếng Việt     Tiếng Anh:   

  Đơn vị phụ trách:      Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh 

2. Thông tin về các giảng viên 

  Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

3. Mục tiêu của học phần (ký hiệu MT) 

* Về kiến thức 

  MT1: Sinh viên phải trình bày được những vấn đề cơ bản về học thuyết Mác – Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; các quan điểm của Đảng về 
chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng, an ninh; một số nội dung cơ bản về lịch sử quân sự Việt nam qua các thời kỳ. 

  MT2: Giải thích được những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng - an 
ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: Xây dựng lực lượng Dân quân, Tự 

vệ, lực lượng Dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, 

phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn 
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lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân 

tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt 

Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh 

phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

* Về kỹ năng 

  MT3: Hình thành và phát triển năng lực tư duy phê phán, giải quyết vấn đề. 

  MT4: Thuần thục các nội dung thực hành về điều lệnh đội ngũ, sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự, băng bó cấp cứu chuyển thương, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến 

đấu tiến công, phòng ngự, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. 

  MT5: Rèn luyện được một số kỹ năng xã hội cơ bản như làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, hợp tác, chia sẻ, thích ứng, thuyết phục, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng đối thoại. 

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

  MT6: Nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học giáo dục quốc 

phòng - an ninh, rèn luyện, tu dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, trung thành với lí 

tưởng độc lập dân tộc và CNXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

  MT7: Sinh viên xác định trách nhiệm, động cơ đúng trong học tập môn học giáo dục 

quốc phòng - an ninh, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân ngay từ khi đang còn học tập, rèn luyện trong nhà trường và ở mỗi vị trí công tác 

tiếp theo. Rèn luyện được tác phong, bản lĩnh, tính tự giác và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

  Học phần (HP) đóng góp cho chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT), ta 

ký hiệu là PO, theo mức độ sau: 

  0 = Không đóng góp; 1 = Mức thấp; 2 = Mức trung bình; 3 = Mức cao 

Mã 
HP 

Tên HP Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

0101000871 

Giáo dục 
quốc 

phòng -
an ninh 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 

3 3 1 0 1 2 2 0 1 

PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17  

2 1 1 0 2 0 0 0  

5. Chuẩn đầu ra của học phần (ký hiệu CO) 

Mục 

tiêu 

HP 

CĐR 

của 

HP 

Nội dung CĐR của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên đạt được: 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức 

MT1 

MT5 
MT7 

CO1 

+ Sinh viên xác định được trách nhiệm, thái độ đúng 

trong học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh. 
Vận dụng nội dung môn học, tích cực tham gia xây 

PO1, PO2, PO3 
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dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân ngay từ khi đang còn học tập, rèn luyện trong nhà 

trường và ở mỗi vị trí công tác tiếp theo 

MT2 

MT3 
CO2 

+ Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc. 
Phân biệt rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh với quan điểm của 

các học giả tư sản. Giải thích được sự giống và khác 

nhau giữa quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh 

PO2, PO3, PO5 

MT2 

MT6 
CO3 

+ Mô tả được những vấn đề chung về chiến tranh nhân 

dân bảo vệ Tổ quốc. Phân tích rõ mục đích tính chất, 
đặc điểm của chiến tranh nhân dân VN. Phân biệt rõ đối 

tượng tác chiến, những điểm mạnh, yếu của kẻ địch. 

Đánh giá được sự cần thiết tiến hành CTND, sự khó 
khăn gian khổ, hi sinh khi phải tiến hành cuộc chiến 

tranh. 

PO6, PO7, PO9 

MT2 

MT3 
CO4 

+ Phân tích rõ vị trí, nội dung, biện pháp các quan điểm 
của Đảng ta trong chiến tranh nhân dân BVTQ. Khái 

quát những quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân 

dân BVTQ rút ra được những kết luận về CTND. 

PO11, PO12, 

PO14 

MT2 

MT3 
CO5 

+ Giải thích được đặc điểm và những quan điểm nguyên 

tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Phân 

tích rõ những đặc điểm liên quan, các quan điểm, 
nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVTND. Vận dụng được 

những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng 

LLVTND Việt Nam trong thời kỳ mới. 

PO12, PO14 

MT2 
MT3 

CO6 

+ Mô tả được cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kết hợp 

phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, 

an ninh ở VN. Phân tích rõ cơ sở lý luận và thực tiễn 
của việc kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đánh giá được 

mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa kinh tế với quốc 

phòng. 

PO11, PO14 

MT5 
MT6 

CO7 

+ Mô tả được những truyền thống và nghệ thuật đánh 

giặc giữ nước của ông cha ta. Phân tích được những yếu 

tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc, 

khái quát được những nghệ thuật đánh giặc giữ nước 
của ông cha ta. Vận dụng truyền thống hào hùng của 

DT, nâng cao lòng yêu quê hương đất nước, ý thức rèn 

luyện, học tập. 

PO15, PO16 

MT6 

MT7 
CO8 

+ Mô tả được chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ, 

của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội. 

Giải thích rõ khái niệm, sự hình thành và phát triển của 

PO2, PO3, PO5 
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chiến lƣơc “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Nhận 

biết được những điểm chung và riêng của chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” và BLLĐ. 

MT2 

MT3 
CO9 

+ Giải thích rõ khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá 

và khả năng sử dụng VKCNC của địch trong chiến 
tranh. Phân tích được các điểm mạnh, yếu của vũ khí 

CNC của địch trong chiến tranh. Chứng minh một số 

một số điểm mạnh, yếu của VKCNC hiện nay trên thế 

giới. 

PO5, PO8, PO9 

MT1 
MT7 

CO10 

+ Trình bày được khái niệm, vị trí, vai trò của lực lượng 

DQTV. Phân tích rõ các nội dung biện pháp xây dựng 

lực lượng DQTV. Xác định được trách nhiệm của bản 
thân trong việc tham gia xây dựng LLDQTV. 

PO12, PO14 

MT2 CO11 

+ Trình bày được các khái niệm, nội dung xây dựng và 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Xác định được trách nhiệm 

của bản thân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ. 

PO12, PO14 

MT1 

MT5 
MT6 

CO12 

+ Trình bày được một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Phân 

tích rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. 

Vận dụng các quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, 
Nhà nước ta trong thực tế học tập, công tác hiện nay. 

PO14 

MT3 

MT7 
CO13 

+ Mô tả được các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo 
vệ ANQG và giữ gìn trật tự ATXH. Đánh giá đúng tầm 

quan trọng của các nội dung về bảo vệ ANQG và giữ 

gìn trật tự ATXH. Xác định trách nhiệm của bản thân 

đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự 
ATXH trên địa bàn cư trú. 

PO15, PO16 

MT2 

MT3 
CO14 

+ Mô tả được những nhận thức chung về phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phân tích được các 
khái niệm, vị trí, tác dụng, mục đích, đặc điểm của 

phòng trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

PO2, PO3, PO4 

MT3 
MT4 

CO15 

+ Mô tả được các động tác đội ngũ cá nhân từng người, 

tay không: Nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, quay đằng 

sau, chào, giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại. Tập luyện 

đúng các động tác đội ngũ cá nhân từng người, tay 
không. Thực hành thành thạo, đúng kỹ thuật các động 

tác đội ngũ cá nhân từng người, tay không. 

PO5, PO8, PO9 

MT4 CO16 
+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của bản đồ. Phân 

tích rõ tầm quan trọng của bản đồ đối với người chỉ huy. 
PO10, PO11 

MT4 CO17 

+ Hiểu rõ tính năng, cấu tạo, chuyển động của súng, 
thực hành thuần thục tháo, lắp, sử dụng súng, các tư thế 

đứng, quỳ, nằm bắn. Thực hành động tác tháo lắp súng 

PO12, PO13 
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chính xác trong thời gian ngắn. 

MT4 CO18 

+ Giải thích được tính chất, tác dụng, cấu tạo của một số 
loại chất nổ, phương tiện gây nổ thông dụng. Thực hành 

gói buộc, mang vác lượng nổ dài, ống, khối 

PO14, PO15 

MT4 CO19 

+ Nhận biết cách phân loại, phương thức nổ của vũ khí 

hạt nhân. Phân tích rõ các nhân tố sát thương phá hoại 

và cách phòng chống của vũ khí hạt nhân. 

PO15, PO16 

MT5 

MT7 
CO20 

+ Mô tả được mục đích, nguyên tắc băng, các kiểu băng 

cơ bản. Thực hành băng được vết thương ở 10 vị trí cơ 

bản trên cơ thể. Băng nhanh, đúng kỹ thuật vết thương ở 

một số vị trí khó trên cơ thể. 

PO12, PO13 

MT4 

MT5 
CO21 

+ Trình bày được điều lệ, quy tắc thi đấu các môn bắn 

súng, ném lựu đạn, chạy vũ trang. Giải thích được trách 
nhiệm, quyền hạn của người dự thi, của đội trưởng. Tổ 

chức được các cuộc thi đấu bắn súng, ném lựu đạn, chạy 

vũ trang cấp trung đội. 

PO14, PO15 

MT4 

MT5 
CO22 

+ Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật của 

từng người trong chiến đấu tiến công. Mô tả được các 

đặc điểm tiến công của địch. Mô tả được khái niệm về 

ngắm bắn, thứ tự thực hành ngắm, ảnh hưởng do ngắm 
và gió đến kết quả bắn 

PO5, PO8, PO9 

Kỹ năng 

MT1 

MT3 
CO23 

+ Trình bày được các quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội. Giải thích 

được sự giống và khác nhau giữa quan điểm của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về quân 

đội. Đánh giá chức năng, nhiệm vụ và truyền thống hào 

hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. 

PO12, PO13 

MT2 

MT7 
CO24 

+ Trình bày được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc XHCN. 

Đánh giá sự kế thừa Chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc XHCN 

PO12, PO14 

MT2 

MT7 
CO25 

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản về đấu tranh 

phòng chống tội phạm. Phân tích được các khái niệm, 
nội dung, nhiệm vụ phòng chống tội phạm – Trách 

nhiệm của nhà trường và SV 

PO12, PO14 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

MT5 CO26 
+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc luyện tập các 

thao tác trong quân sự, quốc phòng, nâng cao thể lực. 
PO1, PO12, 

PO14 

MT7 CO27 
+ Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự 

địa phương nơi cư trú. 
PO1, PO11, 

PO12 
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6. Nội dung tóm tắt của học phần 
  Giáo dục cho sinh viên những 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; về truyền thống đấu tranh chống 

ngoại xâm của dân tộc. Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp 
ứng yêu cầu 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. 

7. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

Phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học 
Mục đích CĐR của HP đạt được 

Thuyết trình 

Cung cấp cho sinh viên hệ thống 

kiến thức nền tảng của môn học một 

cách khoa học, logic. 

CO1 --> CO22 

Thảo luận 

Thông qua việc hỏi đáp giữa giáo 

viên và sinh viên để làm rõ các nội 

dung kiến thức trong môn học. 

CO23, CO24, CO25 

Bài tập 

Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận 

dụng các nội dung môn học vào các 

vấn đề thực tiễn. 

CO8 --> CO22 

Nghiên cứu bài học, 

đọc tài liệu tham khảo 

Giúp người học tăng cường năng 

lực tự học, tự nghiên cứu. 

CO8 --> CO22 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

  Dự lớp: đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia 

thảo luận về các vấn đề do giảng viên và sinh viên khác đặt ra. 

  Chuẩn bị bài tập luyện, tham gia giải đáp trên lớp. 

  Nghiên cứu tài liệu tham khảo.   

  Làm các bài luyện tập, hoặc xử lý tình huống để củng cố kiến thức đã được học.  

  Tham khảo các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

  Tự học, tự nghiên cứu ở nhà những vấn đề mà giảng viên yêu cầu.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên (thang điểm 10) 

TT 
Hình 

thức 

Trọng 

số (%) 
Tiêu chí đánh giá 

CĐR của 

HP 

Điểm 

tối đa 

1 

 

Chuyên 

cần 

10 

 

10 

+ Tính chủ động, mức độ tích cực 

chuẩn bị bài và tham gia các hoạt 

động trong giờ học 

 + Thời gian tham dự buổi học bắt 

buộc 

CO3 --> 

CO25 

10 
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2 
Bài tập 

chuyên đề 15 
+ Lam 1 bài thuyết trình, báo cáo kết 

quả thực hiện. 

CO23 --> 

CO27 10 

2 
Bài kiểm 

tra giữa 
kỳ 

15 

+ Theo đáp án, thang điểm của giảng 

viên. 

CO4 --> 

CO20 10 

3 
Thi kết 
thúc HP 

50 
Theo đáp án, thang điểm của giảng 

viên. 

 
10 

10. Học liệu 

10.1.  Tài liệu học tập 

   [1] Đào Huy Hiệp, Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1, Nhà xuất bản 

Giáo dục, năm 2011. 

   [2] Nguyễn Tiến Hải, Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 2, Nhà xuất 

bản Giáo dục, năm 2011. 

10.2. Tài liệu tham khảo 

   [3] Trang thông tin học tập http://www.quocphonganninh.edu.vn 

11. Nội dung chi tiết học phần  

Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

1 

Tuần I: Giới thiệu đề cương môn học   

Nội dung 1: Đối tượng phương pháp nghiên cứu môn 

học giáo dục QP - AN. 

I. Mục đích yêu cầu 
II. Đối tượng nghiên cứu 

III. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên 

cứu. 

Nội dung 2: Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin 

tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và 

bảo vệ tổ quốc. 

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về chiến tranh. 

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quân đội. 

3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ tổ 
quốc.  

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa. 

 

CO1, CO2, 
CO3 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

2 

Tuần II: Nội dung 3: Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân 

 
 

1. Vị trí, đặc trương nền quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân.  

2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. 

3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay. 

 

CO3, CO4 

Tuần II: Nội dung 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ 
tổ quốc Việt Nam XHCN 

 
 

1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo 

vệ tổ quốc. 

2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân 

bảo vệ tổ quốc. 

3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân 

bảo vệ tổ quốc. 

 

CO3, CO4 

3 

Tuần III: Nội dung 5: Xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt nam. 

 
 

1. Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

2. Phương hướng xây dựng lực lượng VTND trong 
giai đoạn mới. 

3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân. 

 

CO5, CO6 

4 

Tuần IV: Nội dung 6: Kết hợp phát triển kinh tế 

xã hội với tăng cường củng cố QP- AN. 

 
 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát 
triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an 

ninh. 

2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với 
tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

ở nước ta hiện nay 

3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát 

triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc 
phòng an ninh ở Việt Nam hiện nay. 

 

CO5, CO6 

5 Tuần V: Nội dung 7: Nghệ thuật quân sự Việt   
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

Nam. 

1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của cha ông 

ta. 

2. Nghệ thuật quân sự Việt nam từ khi có Đảng. 

3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ 

thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong thời 

kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên. 

 

CO7, CO8 

6 

Tuần VI: Nội dung 8: Phòng chống chiến lược 

“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 

 

 

1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội. 

2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt 

Nam. 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phƣơng châm 
phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của Đảng, nhà nước ta. 

4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn 

biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay 

 

CO8, CO9 

7 

Tuần VII: Nội dung 9: Phòng chống địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. 

 
 

1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả 

năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong 

chiến tranh. 

2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa 

lực bằng vũ khí công nghệ cao 

Bài tập cá nhân: Phân tích, chứng minh làm sáng tỏ 

những điểm mạnh, yếu của vũ khí công nghệ cao của 
địch trong chiến tranh 

 

CO17, CO18, 

CO19 

Tuần VII: Nội dung 10: Xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 

công nghiệp quốc phòng. 

 
 

1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. 

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên. 

3. Động viên công nghiệp quốc phòng. 

 

CO10, CO14 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

- Nộp bài tập cá nhân. 

- Chuẩn bị bài tập nhóm tuần 8. 

8 

Tuần VIII: Nội dung 11: Xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

 
 

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia 

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. 

3. Quan điểm của đảng và nhà nước ta về xây dựng và 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

Bài tập cá nhân: Nêu ví dụ cụ thể một số nước có bộ 

phận lãnh thổ và bộ phận biên giới quốc gia không 
giống nước ta. 

 

CO11, CO13 

9 

Tuần IX: Nội dung 12: Một số nội dung cơ bản về 
dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch 

lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam 

 

 

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc.  

2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. 

3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân 

tộc và tôn giáo chống phá cách mạng việt nam. 

- Kiểm tra 45 phút 

 

CO12 

10 

Tuần X: Nội dung 13: Những vấn đề cơ bản về bảo 
vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội. 

 
 

1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc. 

2. Nội dung phương pháp xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây 
dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Bài tập cá nhân: 

- Tại sao xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 

trật tự an toàn xã hội? 

- Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hiện nay? 

 

CO13, CO14 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

11 

Tuần XI: Nội dung 14: Xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 
 

1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc. 

2. Nội dung phương pháp xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây 
dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Nộp bài tập cá nhân 

- Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần II 

 

CO13, CO14 

12 

Tuần XII: Nội dung 15: Những vấn đề cơ bản về 

đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

 
 

1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc. 

2. Nội dung phương pháp xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây 

dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Thi kết thúc học phần II. 

 

CO13, CO14 

13 

Tuần XIII: Nội dung 16: Đội ngũ đơn vị.   

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung  

A. Đội ngũ từng người. 

1. Động tác nghiêm, nghỉ. 

2. Động tác quay tại chỗ. 

3. Động tác chào. 

4. Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại, đổi chân 

trong khi giậm chân. 

5. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi. 

B. Đội ngũ đơn vị. 

1. Đội hình tiểu đội. 

2. Đội hình trung đội. 

3. Đổi hướng đội hình. 

 

CO15 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

Bài tập 

Tuần XIII: Nội dung 17: Sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự. 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

A. Bản đồ: 

1. Khái niệm, ý nghĩa 

2. Phân loại, đặc điểm, công dụng bản đồ địa hình. 

3. Cơ sở toán học bản đồ địa hình. 

4. Cánh chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ. 

5. Chắp ghép, dán gấp, bảo quản bản đồ. 

B. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ. 

1. Đo cự ly, diện tích trên bản đồ  

2. Xác định tọa độ, chỉ thị mục tiêu. 

3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa. 

4. Đối chiếu bản đồ với thực địa 

 

CO15 

14 

Tuần XIV: Nội dung 18: Giới thiệu một số loại vũ 

khí bộ binh 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

A. Súng tiều liên AK 

1. Tác dụng tính năng chiến đấu. 

2. Cấu tạo chung của súng và đạn. 

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn. 

4. Tháo và lắp súng thông thường. 

5. Chuyển động của các bộ phận của súng. 

B. Súng trường CKC 

1. Tác dụng, tính năng chiến đấu. 

2. Cấu tạo chung của súng và đạn. 

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn. 

4. Tháo và lắp súng, đạn. 

 

CO17, CO18, 

CO19 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

5. Chuyển động của các bộ phận của súng. 

C. Súng trung liên RPD. 

1. Tác dụng, tính năng chiến đấu. 

2. Cấu tạo chung của súng và đạn. 

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn. 

4. Tháo và lắp súng thông thƣờng. 

5. Chuyển động của các bộ phận của súng. 

D. Súng diệt tăng B40. 

1. Tác dụng, tính năng chiến đấu. 

2. Cấu tạo chung của súng và đạn. 

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn. 

4. Tháo và lắp súng thông thƣờng. 

5. Chuyển động của các bộ phận của súng. 

6. Quy tắc an toàn khi sử dụng súng. 

E. Súng diệt tăng B41. 

1. Tác dụng, tính năng chiến đấu. 

2. Cấu tạo chung của súng và đạn. 

3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn. 

4. Tháo và lắp súng thông thƣờng. 

5. Chuyển động của các bộ phận của súng. 

6. Quy tắc an toàn khi sử dụng súng B41 

Tuần XIV: Nội dung 19: Thuốc nổ   

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

1. Thuốc nổ và các phương tiện gây nổ. 

2. Ứng dụng thuốc nổ trong chiến đấu. 

3. Ứng dụng trong sản xuất. 

 

CO18, CO19 

15 

Tuần XV: Nội dung 20: Phòng chống vũ khí hủy 

diệt lớn. 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

 
CO18, CO19 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

A. Vũ khí hạt nhân 

1. Khái niệm 

2. Phân loại và phương tiện sử dụng. 

3. Phương thức nổ của vũ khí hạt nhân. 

4. Các nhân tố sát thương phá hoại và cách phòng 

chống. 

B. Vũ khí hóa học. 

1. Khái niệm 

2. Phân loại. 

3. Đặc điểm tác hại cơ bản của Vũ khí hóa học. 

4. Một số loại chất độc chủ yếu và cách phòng chống. 

C. Vũ khí sinh học. 

1. Khái niệm 

2. Một số bệnh do vũ khí sinh học gây ra và cách 

phòng chống. 

3. Phòng chống vũ khí sinh học. 

D. Vũ khí lửa 

1. Khái niệm, 

2. Phân loại chất cháy. 

3. Một số loại chất cháy chủ yếu. 

4. Tác hại của chất cháy. 

5. Phương pháp chung phòng chống vũ khí 

Tuần XV: Nội dung 21: Cấp cứu ban đầu vết 

thương chiến tranh. 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

A. Hệ thống những kiến thức cơ bản về băng bó, 
chuyển thương. 

1. Nguyên tắc băng. 

2. Các kiểu băng cơ bản. 

3. Thực hành băng vết thương ở một số vị trí trên cơ 
thể. 

 

CO19, CO20 
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Tuần Nội dung Tài liệu CĐR của HP 

4. Chuyển thương. 

B. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh. 

1. Đặc điểm của vết thương chiến tranh. 

2. Cấp cứu ban đầu vết thương do vũ khí nổ (Vũ khí 
thông thường) 

III. Tổ chức phương pháp huấn luyện 

Tuần XV: Nội dung 22: Ba môn quân sự phối hợp   

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

A. Điều lệ - quy tắc thi đấu. 

A. Điều lệ: 

1. Đặc điểm và điều kiện thi đấu. 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của người dự thi. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của đoàn trưởng (đội 

trưởng). 

4. Thủ tục khiếu nại. 

5. Xác định thành tích xếp hạng. 

B. Quy tắc thi đấu. 

1. Quy tắc chung 

2. Quy tắc thi đấu các môn 

3. Cách tính thành tích 

 

CO21 
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Tuần XVI: Nội dung 23: Từng người trong chiến 
đấu tiến công. 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật. 

a) Nhiệm vụ. 

b) Yêu cầu chiến thuật. 

2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ. 

a) Hiểu rõ nhiệm vụ. 

b) Làm công tác chuẩn bị. 

 

CO22 
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3. Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu. 

a) Vận động đến gần địch. 

b) Cách đánh từng loại mục tiêu. 

4. Hành động của từng người khi đánh chiếm được 
mục tiêu. 

Tuần XVI: Nội dung 24: Từng người trong chiến 
đấu phòng ngự 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 

1. Đặc điểm tiến công của địch. 

2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật. 

a. Nhiệm vụ. 

b. Yêu cầu chiến thuật. 
3. Hành động của từng người sau khi nhận nhiệm vụ. 
a. Hiểu rõ nhiệm vụ.  
b. Làm công tác chuẩn bị. 
4. Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu. 
a. Khi địch chuẩn bị tiến công. 
b. Khi địch tiến công. 
c. Sau mỗi lần đánh bại địch tiến công 

 

CO20, CO21, 

CO22 

17 

Tuần XVII đến XVIII: Nội dung 25: Kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK 

 
 

I. Mục đích yêu cầu. 

II. Nội dung 
1. Ngắm bắn 

a. Khái niệm về ngắm bắn. 
b. Thứ tự thực hành ngắm. 

c. Ảnh hưởng do ngắm và gió đến kết quả bắn. 

 

2. Ngắm chụm và trúng. 
a. Ý nghĩa của ngắm chụm và trúng. 

b. Tập ngắm chụm. 

c. Ngắm chụm và trúng. 
3. Tư thế động tác bắn, thôi bắn súng tiểu liên AK. 

a. Động tác nằm bắn. 

a1. Động tác bắn 

a2. Động tác thôi bắn. 
b. Động tác quỳ bắn. 

b1. Động tác bắn 
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b2. Động tác thôi bắn. 
c. Động tác đứng bắn. 

c1. Động tác bắn 

c2. Động tác thôi bắn 

 

12. Cơ sở và thiết bị 

  - Phòng học có bảng lớn, phấn, máy chiếu, micro. 

  - Các trang thiết bị giảng dạy bộ môn.  

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC 
PHÒNG – AN NINH 

BỘ MÔN 

  

 


