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1. Thông tin về học phần:
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Học phần tiên quyết: Không.
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Trịnh Đức Minh Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân, giảng viên.
Điện thoại: 0971234707

Email: minhtd@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: quocphonganninh.edu.vn;
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Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Trung tâm GDQP&AN (Trong giờ hành chính).
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về phòng chống chiến lược “Diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, An ninh phi
truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, về xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng, xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc
gia. Học phần còn cung cấp 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, vấn đề cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội.
4. Mục tiêu:
Trang bị kiến thức, giúp sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn
đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN.
Trang bị cho sinh viên kiến thức về an ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe
dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam; kiến thức về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực
lượng dự bị động viên, xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiến
thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):
a- Nhận thức và hiểu biết về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng
chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách
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mạng Việt Nam, đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách
mạng Việt Nam, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN.
b- Nhận thức và hiểu biết về chiến tranh công nghệ cao, về xây dựng lực lượng dân quân tự
vệ, lực lượng dự bị động viên, xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc,
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn
xã hội; về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam.
6. Kế hoạch dạy học:
STT

Chương/Chủ đề

1

Đối tƣợng và phƣơng
pháp nghiên cứu học
phần: Công tác quốc
phòng – an ninh.
Mục đích:
- Nắm vững đối tượng,
mục đích và nội dung học
phần: Công tác quốc phòng
– an ninh
- Nâng cao nhận thức và
hiểu biết về nhiệm vụ quốc
phòng – an ninh đáp ứng
các yêu cầu xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Nâng cao ý thức cảnh
giác về âm mưu, thủ đoạn
chống phá cách mạng Việt
Nam của các thế lực thù
địch.
Yêu cầu:
- Sinh viên phải xác định
rõ trách nhiệm học tập, có
thái độ đúng đắn và
nghiêm túc khi học tập về
nội dung Công tác quốc
phòng – an ninh
- Sinh viên phải tích cực
rèn luyện, tham gia xây
dựng và củng cố kiến thức
ngay khi đang học tại nhà
trường đại học cũng như
khi ra công tác sau này

1.1

1.2

1.3

Nhằm đạt KQHT

Đối tƣợng nghiên cứu
Công tác quốc phòng –
an ninh, cụ thể:
- Phòng chống chiến lược
diễn biến hòa bình, bạo
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Số
tiết
2

Phương pháp
dạy – học

Chuẩn bị của
người học

1.4

2

loạn lật đổ của các thế lực
thù địch chống phá cách
mạng Việt Nam.
- Những quan điểm cơ bản
của Đảng chiến tranh nhân
dân (CTND) bảo vệ Tổ
quốc;
- Xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị
động viên và động viên
công nghiệp quốc phòng
- Xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới
quốc gia
- Một số nội dung cơ bản
về dân tộc và tôn giáo. Đấu
tranh phòng chống địch lợi
dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng
Việt Nam.
- Những vấn đề cơ bản về
bảo vệ an ninh quốc gia
(BVANQG) và giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội
(TTATXH).
- Xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
- Những vấn đề cơ bản về
đấu tranh phòng chống tội
phạm và tệ nạn xã hội.
- An ninh phi truyền thống và
đấu tranh phòng chống các
đe dọa an ninh phi truyền
thống ở Việt Nam
Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý thuyết;
- Nghiên cứu và liên hệ
thực tiễn
Giới thiệu học phần:
Tổ chức giảng dạy, đánh
giá kết quả học tập và giới
thiệu tài liệu tham khảo.
Phòng chống chiến lƣợc
diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật đổ của các thế
lực thù địch đối với cách
mạng Việt Nam.

- Nắm và hiểu
được những âm
mưu thủ đoạn chủ
yếu của chiến lược
“Diễn biến hòa
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4

Thuyết trình
kết hợp phân
tích, liên hệ
thực tiễn làm
sáng tỏ vấn

Đọc trước
giáo trình từ
trang 94 đến
trang 104.

2.1

2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4

Chiến lược “Diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch
chống phá XHCN.
Khái niệm.
Sự hình thành và phát triển
của chiến lược “Diễn biến
hòa bình”.
Bạo loạn lật đổ.
Chiến lược “Diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch
chống phá cách mạng
Việt Nam.
Âm mưu, thủ đoạn của
chiến lược “Diễn biến hòa
bình” đối với CMVN.
Bạo loạn lật đổ của các thế
lực thù địch để chống phá
cách mạng Việt Nam.
Mục tiêu, nhiệm vụ, quan
điểm và phương châm
phòng chống chiến lược
diễn biến hòa bình, bạo
loạn lật đổ của Đảng và
Nhà nước ta.
Mục tiêu
Nhiệm vụ
Quan điểm
Phương châm
Những giải pháp phòng,
chống chiến lược “Diễn
biến hòa bình”, bạo loạn
lật đổ ở Việt Nam hiện
nay.
- Đẩy lùi tệ quan liêu, tham
nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao nhận thức về
âm mưu thủ đoạn của địch.
- Xây dựng ý thức bảo vệ
Tổ quốc cho nhân dân.
- Xây dựng cơ sở chính trị
- xã hội vững mạnh
- Chăm lo xây dựng LLVT
vững mạnh.
- Xây dựng các phương án
phòng chống chiến lược
“Diễn biến hòa bình”, bạo

bình” BLLĐ của
các thế lực thù địch
chống phá cách
mạng Việt Nam.
- Nắm và hiểu
được mục tiêu,
nhiệm vụ, quan
điểm, phương
châm phòng chống
chiến lược diễn
biến hòa bình, bạo
loạn lật đổ của
Đảng và Nhà nước
ta.
- Nắm được những
giải pháp chủ yếu
làm thất bại
chiến lược “Diễn
biến hòa bình”, bạo
loạn lật đổ ở Việt
Nam hiện nay.
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đề.

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

4

4.1
4.1.1

loạn lật đổ.
- Đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Xây dựng lực lƣợng dân
quân tự vệ, lực lƣợng dự
bị động viên và động viên
công nghiệp quốc phòng.
Xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ
Khái niệm, vị trí, vai trò và
nhiệm vụ của lực lượng
dân quân tự vệ (LLDQTV)
Nội dung xây dựng dân
quân tự vệ
Một số biện pháp xây dựng
dân quân tự vệ trong giai
đoạn hiện nay
Xây dựng lực lượng dự bị
động viên (LLDBĐV.)
Khái niệm, vị trí, vai trò
của LLDBĐV.
Những quan điểm, nguyên
tắc xây dựng lực lượng dự
bị động viên.
Nội dung xây dựng
LLDBĐV.
Một số biện pháp xây dựng
LLDBĐV.
Động viên công nghiệp
quốc phòng
Khái niệm, nguyên tắc, yêu
cầu động viên CNQP.
Một số nội dung động viên
CNQP.
Thực hành động viên
CNQP.
Một số biện pháp chính
thực hiện động viên công
nghiệp quốc phòng.

- Nắm được vai trò
và nhiệm vụ của
lực lượng Dân
quân - Tự vệ (DQTV)
- Nắm và hiểu
được một số nội
dung xây dựng lục
lượng DQ-TV.
- Nắm được biện
pháp xây dựng lục
lượng DQ-TV
trong tình hình mới
hiện nay.
- Hiểu được khái
niệm, vị trí, vai trò
và nhiệm vụ của
lực lượng dự bị
động viên
(DBĐV), những
nguyên tắc cơ bản
và nội dung xây
dựng lực lượng dự
bị động viên, một
số biện pháp xây
dựng lực lượng
DBĐV trong tình
hình mới hiện nay.
- Sinh viên hiểu
được khái niệm,
nguyên tắc và yêu
cầu nhiệm vụ của
công tác
ĐVCNQP; công
tác thực hành và
một số biện pháp
thực hiện
ĐVCNQP.
- Nắm được những
Xây dựng và bảo vệ chủ
quyền biển, đảo, biên giới kiến thức cơ bản về
chủ quyền lãnh thổ
quốc gia trong tình hình
quốc gia, nội dung
mới.
xây dựng và bảo vệ
Xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ quốc gia.
chủ quyền lãnh thổ
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6

Thuyết trình
kết hợp phân
tích, liên hệ
thực tiễn làm
sáng tỏ vấn
đề.

Đọc trước
giáo trình từ
trang 116 đến
trang 129.

4

Thuyết trình
kết hợp phân
tích, liên hệ
thực tiễn làm
sáng tỏ vấn
đề.

Đọc trước
giáo trình từ
trang 130 đến
trang 141.

Chủ quyền lãnh thổ quốc
4.1.2 gia.
Nội dung xây dựng và bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ
4.2
quốc gia.
Xây dựng và bảo vệ biên
4.2.1 giới quốc gia
4.2.2 Biên giới quốc gia.
Nội dung xây dựng và bảo
4.3
vệ biên giới quốc gia.
Quan điểm của Đảng,
Nhà nước về xây dựng và
bảo vệ chủ quyền lãnh
4.3.1 thổ, biên giới quốc gia.
4.3.2 Quan điểm.
Trách nhiệm công dân
trong xây dựng và bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, biên
giới quốc gia.
Một số nội dung cơ bản
5
về dân tộc và tôn giáo.
Đấu tranh phòng chống
địch lợi dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống phá
cách mạng Việt Nam.
Một số vấn đề cơ bản về
5.1
dân tộc.
5.1.1 Một số vấn đề chung về
dân tộc
5.1.2 Đặc điểm các dân tộc ở
Việt Nam và quan điểm
chính sách dân tộc của
Đảng, Nhà nước hiện nay.
Một số vấn đề cơ bản về
5.2
tôn giáo
5.2.1 Một số vấn đề chung về
tôn giáo.
5.2.2 Nguồn gốc của tôn giáo
5.2.3 Tình hình tôn gióa trên thế
giới và quan điểm chủ
nghĩa Mác- Leenin về giải
quyết vấn đề tôn giáo trong
cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
5.2.4 Tình hình tôn gióa ở Việt
Nam và chính sách tôn
giáo của Đảng, Nhà nước
ta hiện nay.

quốc gia.
- Nắm dược những
kiến thức cơ bản về
biên giới quốc gia,
nội dung xây dựng
và bảo vệ biên giới
quốc gia.
- Nắm được quan
điểm của Đảng,
Nhà nước về xây
dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ,
biên giới quốc gia.
- Xác định trách
nhiệm công dân
trong xây dựng và
bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ, biên giới
quốc gia.
- Nắm được một số
vấn đề chung về
dân tộc, đặc điểm
các dân tộc ở Việt
Nam và quan điểm
chính sách dân tộc
của Đảng, Nhà
nước hiện nay.
- Nắm được một số
vấn đề chung về
tôn giáo, nguồn gốc
tôn giáo, quan điểm
của CN MacLênin về giải quyết
vấn đề tôn giáo,
tình hình tôn giáo ở
Việt Nam và chính
sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước
Việt Nam.
- Nắm được âm
mưu của các thế
lực thù địch lợi
dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng
Việt Nam
- Nắm dược thủ
6

3

Thuyết trình
kết hợp phân
tích, liên hệ
thực tiễn làm
sáng tỏ vấn
đề.

Đọc trước
giáo trình từ
trang 142 đến
trang 157.

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3
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6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

6.2.1
6.2.2
6.3

6.3.1
6.3.2
6.4

Đấu tranh phòng chống
địch lợi dụng vấn đề dân
tộc và tôn giáo chống phá
cách mạng Việt Nam.
Âm mưu lợi dụng vấn đề
dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam
của các thế lực thù địch.
Thủ đoạn lợi dụng vấn đề
dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam
của các thế lực thù địch.
Giải pháp đấu tranh phòng,
chống sự lợi dụng vấn đề
dân tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng Việt Nam
của các thế lực thù địch.
Những vấn đề cơ bản về
bảo vệ an ninh quốc
gia(BVANQG) và đảm
bảo trật tự, an toàn xã
hội(TTATXH).
Các khái niệm và nội
dung cơ bản về bảo vệ an
ninh quốc gia, giữ gìn trật
tự, an toàn xã hội.
Khái niệm
Chủ thể BVANQG và giữ
gìn TTATXH.
Nội dung BVANQG
Nội dung giữ gìn
TTATXH
Khái quát tình hình an
ninh quốc gia và trật tự,
an toàn xã hội.
Tình hình ANQG.
Tình hình TTATXH.
Dự báo tình hình an ninh
quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội trong thời
gian tới
Những thuận lợi và khó
khăn.
Dự báo tình hình ANQG
Đối tác và đối tượng đấu
tranh trong công tác bảo
vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội.

đoạn của các thế
lực thù địch lợi
dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng
Việt Nam.
- Nắm được một số
quan điểm của
Đảng ta và một số
giải pháp chủ yếu
đấu tranh phòng
chống địch lợi
dụng vấn đề dân
tộc, tôn giáo chống
phá cách mạng
Việt Nam.
- Nắm được những
kiến thức cơ bản về
bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã
hội, nội dung
BVANQG và giữ
gìn TTATXH.
- Nắm được khái
quát tình hình bảo
vệ an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội.
- Nắm được nội
dung dự báo tình
hình an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội
trong thời gian tới.
- Nắm được nội
dung đối tác và đối
tượng đấu tranh
trong công tác bảo
vệ an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội.
Hiểu được đối
tượng xâm phạm
ANQG, đối tượng
xâm phạm
TTATXH và các tệ
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6.4.1 Đối tượng xâm phạm
ANQG
6.4.2 Đối tượng xâm phạm
TTATXH
6.4.2 Các tệ nạn và tệ nạn xã hội
6.5
Một số quan điểm của
Đảng, Nhà nước trong
công tác bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội.
6.5.1 Phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính
trị dưới sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý của Nhà
nước, nhân dân làm chủ,
công an là lực lượng nòng
cốt trong sự ngiệp bảo vệ
an ninh quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội.
6.5.2 Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ
xây dựng với nhiệm vụ bảo
vệ.
6.5.3 Bảo vệ an ninh quốc gia
kết hợp chặt chẽ với giữ
gìn TTATXH.
6.5.4 Vai trò, trách nhiệm của
sinh viên trong công tác
bảo vệ an ninh quốc gia và
giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội.
6.5.5 Quy dịnh pháp luật về
quyền và nghĩa vụ công
dân trong bảo vệ an ninh
quốc gia và giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội.
6.5.6 Trách nhiệm của học sinh,
sinh viên trong bảo vệ an
ninh quốc gia và giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội.
Xây dựng phong trào
7
toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc.
Nhận thức chung về
7.1
phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc.
7.1.1 Quan diểm về quần chúng
nhân dân và vai trò của
quần chúng nhân dân trong

nạn và tệ nạn xã
hội
- Nắm được nội
dung quan điểm
của Đảng, Nhà
nước trong công
tác bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn
trật tự, an toàn xã
hội.
- Nắm dược nội
quy quy định pháp
luật và trách nhiệm
của học sinh, sinh
viên trong công tác
quan điểm của
Đảng, Nhà nước
trong công tác bảo
vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội.

- Nắm được nội
dung tổng quát về
quần chúng nhân
dân và vai trò của
quần chúng nhân
dân trong bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
- Nắm được nội
dung, phương pháp
8
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bảo vệ an ninh Tổ quốc.
7.1.2 Nhận thức về phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ
7.2
Nội dung, phương pháp
xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
7.2.1 Nội dung cơ bản của công
tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
7.2.2 Phương pháp xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
7.3
Trách nhiệm của học
sinh, sinh viên trong việc
tham gia xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
7.3.1 Nhận thức đúng đắn đầy
đủ về trách nhiệm công
dân đối với công cuộc bảo
vệ an ninh trật tự của Tổ
quốc.
7.3.2 Tự giác chấp hành các quy
định về đảm bảo an ninh
trật tự của nhà trường và
của địa phương nơi cư trú.
7.3.3 Tích cực tham gia vào các
phong trào bảo vệ an ninh
trật tự của địa phương.
7.3.4 Nêu cao ý thức cảnh giác,
tích cực tham gia hoạt
động phòng chống tội
phạm, phát hiện những
hiện tượng tiêu cực, những
hành vi vi phạm pháp luật
xẩy ra trong nhà trường và
nơi cư trú.
Những vấn đề cơ bản về
8
đấu tranh phòng chống
tội phạm và tệ nạn xã
hội.
Những vấn đề cơ bản về
8.1
đấu tranh phòng chống
tội phạm.
8.1.1 Khái niệm và các hướng
cơ bản phòng ngừa tội

xây dựng phong
trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ
quốc.
- Nhận thức về
trách nhiệm của
học sinh, sinh viên
trong việc tham gia
xây dựng phong
trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ
quốc. Tự giác chấp
hành và tích cực
tham gia các phong
trào bảo vệ an ninh
trật tự.

- Nắm được khái
niệm, mục đích,
nội dung, nhiệm
vụ, nguyên tắc và
biện pháp của công
tác phòng chống tệ
nạn xã hội.
- Nắm được khái
niệm, đặc điểm, nội
9
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phạm.
8.1.2 Mục đích, nội dung và
nhiệm vụ phòng chống tội
phạm.
8.1.3 Chủ thể phòng ngừa tội
phạm.
8.1.4 Nguyên tắc tổ chức phòng
ngừa tội phạm.
8.1.5 Các biện pháp phòng ngừa
tội phạm.
8.1.6 Trách nhiệm của sinh viên.
8.2
Công tác phòng chống tệ
nạn xã hội.
8.2.1 Khái niệm và đặc điểm.
8.2.2 Công tác phòng chống tệ
nạn xã hội.
8.2.3 Chủ trương quan điểm
phòng chống tệ nạn xã hội.
8.2.4 Các loại tệ nạn xã hội phổ
biến ở Việt Nam:
-Tệ nạn ma túy.
-Tệ nạn mại dâm.
-Tệ nạn cờ bạc.
-Tệ nạn mê tín dị đoan.
8.2.5 Trách nhiệm của nhà
trường và sinh viên trong
phòng chống tệ nạn xã hội.
An ninh phi truyền thống và
9
đấu tranh phòng chống các
đe dọa an ninh phi truyền
thống ở Việt Nam
9.1

1.1. An ninh truyền thống
(ANTT)

9.2

An ninh phi truyền thống
(ANPTT)

9.2.1

dung, chủ trương
của công tác phòng
chống tệ nạn xã
hội.
- Nắm được một số
loại tệ nạn xã hội
phổ biến ở Việt
Nam hiện nay.

Khái niệm an ninh phi
truyền thống

9.2.2 Nhận diện an ninh phi
truyền thống
Những mối nguy và sự tác
10

9.2.3 động của an ninh phi
truyền thống
9.2.4

Những mối nguy của an
ninh phi truyền thống

9.2.5 Tác động của an ninh phi
truyền thống
9.3

Quan điểm và giải pháp cơ
bản phòng ngừa, ứng phó
với các mối đe dọa từ các
vấn đề ANPTT ở Việt
Nam hiện nay

9.3.1 Quan điểm của Đảng, Nhà
nƣớc ta trong giải quyết
các vấn đề về an ninh phi
truyền thống
- Đối với các vấn đề xã
hội,
- Đối với vấn đề môi
trƣờng tự nhiên
9.3.2 Giải pháp cơ bản phòng
ngừa, ứng phó với các mối
đe dọa từ các vấn đề
ANPTT ở Việt Nam hiện
nay

7. Tài liệu dạy và học:
STT Tên tác giả Tên tài liệu

1

Bộ

Giáo trình Giáo

Năm
Nhà
Địa chỉ
xuất bản xuất bản khai
thác tài
liệu
2008

Giáo
11

Thư

Mục đích sử
dụng
Tài
Tham
liệu
khảo
chính
x

GD&ĐT
2

3

4

5

6

7

dục Quốc phòng –
An ninh
Bộ
Biển, Đại dương
2012
GD&ĐT
và chủ quyền
biển, đảo VN
Nguyễn
Giáo trình Trắc
2002
Trọng San, địa cơ sở
Đào
Quang
Hiếu, Đinh
Công Hòa
Nhóm tác Từ điển bách
2004
giả
khoa quân sự Việt
Nam
Tạ Ngọc
Giáo trình Giáo
2012
Vãng, Bùi dục An ninh –
Văn Thịnh, Trật tự
Phạm Đình
Xinh,
Nguyễn
Hoàng
Minh,
Phan Tân
Hoài, Đinh
Tuấn Anh
Nhóm tác Các văn bản hiện 2010
giả
hành về GDQPAN và công tác
quốc phòng trong
ngành GDĐT
Mạng
Trang wed của Vụ
Internet
GDQPAN- Bộ
GD&ĐT

8

Vụ GDQP- Biển, đại dương
2012
Bộ
và chủ quyền biển
GD&ĐT
đảo VN

9

Mạng
Internet

dục

viện

Hà Nội

Thư
viện

X

NXB
Xây
dựng

Thư
viện

X

Quân
đội nhân
dân
Giáo
dục VN

Thư
viện

X

Quân
đội ND

Thư
viện

Thư
viện

http://w
ww.quo
cphonga
nninh.ed
u.vn
Lưu
Thư
hành nội viện,
bộ
Thư
viện, VP
Trung
tâm
GDQP&
AN
http://w
ww.Quo
cphonga
nninh.ed
u.vn

Luật An ninh biên
giới, Luật phòng
chống ma túy,
Luật phòng chống
mại dâm
12

x

X

X

X

X

10

Mạng
Internet

Luật GDQPAN,
Luật Dân quân tự
vệ, Luật biển Việt
Nam

http://w
ww.Quo
cphonga
nninh.ed
u.vn
Trung
tâm
GDQP

Tìm hiểu chính
2015
NXB
sách Quốc phòng
Lao
toàn dân trong
động
tình hình mới
12
Vụ GDQP- Các văn bản hiện 2010
NXB
Trung
Bộ
hành về GDQPQuân
tâm
GD&ĐT
AN và Công tác
đội
GDQP
QPAN trong
Nhân
ngành GD Đào
dân
tạo
8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Mang mặc đồng phục thống nhất theo quy định.
- Đọc nội dung bài trước khi đến lớp.
- Đi học chuyên cần.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
Lần
Tiết
Hình thức
kiểm
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
thứ
kiểm tra
tra
1
8
Trắc nghiệm Các nội dung trong học phần.
11

LG. Vũ
Đình
Quyền

X

X

X

Nhằm đạt
KQHT
Kiểm tra
mức độ hiểu
và nắm kiên
thức của
sinh viên.

9.2 Thang điểm học phần:
STT
Hình thức đánh giá
1 Kiểm tra đánh giá quá trình

2
3

Nhằm đạt KQHT
Kiểm tra mức độ
hiểu và nắm kiến
thức của sinh
viên.

Trọng số (%)
30%

Chuyên cần/thái độ
Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan.
- Đề mở:



Đề đóng:

10%
60%



TRƢỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)
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