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CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Nguyễn Ngọc Cường - Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng
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Abstract: In order to meet the requirements of building an Army “Revolutionary, regular, elite,
step by step modern”; a number of military and armed forces are becoming more and more modern,
meeting the requirements and tasks of national defense in the new situation. The important tasks
to be done are to foster and improve moral qualities of lecturers. The article proposes a number of
measures to improve the professional ethics of teaching staffs at Academies under the Ministry of
National Defense.
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1. Mở đầu
Đạo đức nghề nghiệp là những quan điểm, quy tắc và
chuẩn mực hành vi đạo đức xã hội có tính đặc thù, cụ thể,
đòi hỏi phải tuân theo trong các hoạt động nghề nghiệp.
Đạo đức nghề nghiệp có vai trò quan trọng, là phẩm chất
cốt lõi hàng đầu đối với đội ngũ giảng viên, là nền tảng,
động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi giảng
viên phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình,
xứng danh với nghề cao quý mà cả xã hội tôn vinh. Theo
đó, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên các học
viện trực thuộc Bộ Quốc phòng là hệ thống những quy
tắc, chuẩn mực trong hoạt động sư phạm tạo nên giá trị
nhân cách và uy tín, góp phần định hướng và điều chỉnh
hành vi của giảng viên, là cơ sở nâng cao ý thức, trách
nhiệm đối với công việc; tích cực, chủ động trong công
tác, giúp giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT của
quân đội.
Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao đạo đức
nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên ở các học viện trực
thuộc Bộ Quốc phòng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp của
đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ
Quốc phòng
Các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng (gồm Học
viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục
quân, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y và Học viện
Kĩ thuật quân sự) vừa là cơ sở đào tạo nằm trong hệ thống
các nhà trường quân đội, vừa là một bộ phận của hệ thống
giáo dục quốc dân. Đội ngũ giảng viên học viện trực
thuộc Bộ Quốc phòng là một bộ phận cán bộ của Đảng
trong quân đội có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực
và điều kiện về chức danh nghề nghiệp theo quy định của
Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ giảng
dạy và nghiên cứu khoa học; là lực lượng nòng cốt trực

tiếp, quyết định chất lượng GD-ĐT của các học viện trực
thuộc Bộ Quốc phòng trong tình hình mới. Nhận thức rõ
vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên - nhân tố quyết định
chất lượng GD-ĐT, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám
đốc các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng luôn quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển và kiện toàn
đội ngũ giảng viên; trong đó, thường xuyên làm tốt công
tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ
giảng viên theo các tiêu chuẩn, chuẩn chức danh nghề
nghiệp. Nhiều giảng viên đã tích cực chủ động học tập,
nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lí luận
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, năng
lực nghiên cứu khoa học; chấp hành nghiêm các quy chế,
quy định, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhân cách và hình
mẫu “mô phạm” của nhà giáo; luôn tận tâm, tận tụy, sáng
tạo, có ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, cố
gắng phấn đấu vì nhiệm vụ GD-ĐT của quân đội. Tuy
nhiên, hiện nay trước tác động từ mặt trái của nền kinh tế
thị trường đã xuất hiện số ít giảng viên chưa thực sự
gương mẫu trong công việc; tính tự giác trong tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức nghề nghiệp chưa thường xuyên; do
đó, phần nào ảnh hưởng đến phát triển phẩm chất nghề
nghiệp cũng như vị thế của đội ngũ nhà giáo quân đội.
Trong khi đó, hiện nay, các học viện trực thuộc Bộ
Quốc phòng cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam
theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến lên hiện
đại; thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng
tinh gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, bảo đảm số lượng
hợp lí, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng tập trung
quy hoạch lại hệ thống nhà trường quân đội theo hướng
tinh gọn; đầu tư xây dựng một số học viện, trường sĩ quan
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theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tập trung đầu tư
xây dựng theo hướng “Nhà trường thông minh, tiếp cận
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu
khoa học, chú trọng nâng cao chất lượng dạy, học theo
hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học, kết
hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp
với bồi dưỡng năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, rèn
luyện kĩ năng tổ chức chỉ huy, huấn luyện bộ đội và tiến
hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tích
cực tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu
cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho
quân đội.
Để đáp ứng được các nhiệm vụ đó, các học viện trực
thuộc Bộ Quốc phòng cần tiếp tục kiện toàn, phát triển
đội ngũ nhà giáo, định hướng đến năm 2030, phấn đấu:
“100% giảng viên các học viện, trường sĩ quan đạt chuẩn
theo quy định, trong đó tiến sĩ đạt 25% trở lên, 100% đội
ngũ nhà giáo đã qua cương vị chỉ huy, quản lí đơn vị phù
hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng”
[1; tr 6]. Hơn nữa, theo Điều 38, Thông tư số
51/2016/TT-BQP, quy định đội ngũ nhà giáo ở các nhà
trường trong quân đội nhân dân Việt Nam phải “có phẩm
chất, đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
năng lực sư phạm và phương pháp giảng dạy; có sức
khỏe phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, đạt tiêu
chuẩn nhà giáo theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc
phòng” [2; tr 20].
Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế
và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0, sự biến đổi thang giá trị nhân cách và các
chuẩn giá trị nhân cách hiện nay diễn ra rất nhanh chóng
đã và đang đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho các học viện
trực thuộc Bộ Quốc phòng phải tiếp tục giáo dục, bồi
dưỡng các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ
giảng viên; từ đó, làm chuyển biến, phát triển cao hơn,
đáp ứng yêu cầu “chuẩn hóa” đội ngũ nhà giáo quân đội
trong thời gian tới.
2.2. Một số biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp
của đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ
Quốc phòng hiện nay
2.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò đạo đức nghề
nghiệp của đội ngũ giảng viên
Các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng cần làm tốt
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức
về vị trí, vai trò đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ
giảng viên; trong đó cần tiếp tục quán triệt nghiên cứu,
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết,
kết luận, chiến lược, quy định về GD-ĐT, trọng tâm là

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT; Quyết định số 16/2008/QĐBGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về đạo
đức nhà giáo; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức
nhà giáo; Quyết định số 2523/QĐ-BQP về Chiến lược
phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020;
Đề án về kiện toàn phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lí giáo dục Quân đội giai đoạn 2015-2020 và những
năm tiếp theo; Thông tư số 51/2016/TT-BQP, ngày
20/4/2016 của Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ Công tác
nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam,...; từ đó giúp cho
đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ Quốc
phòng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và những nội
dung cơ bản của các chỉ thị, tiêu chuẩn, quy định về đạo
đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức, chủ động, tích cực hơn
nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.
Để nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng
viên, các học viện cần chú trọng nâng cao nhận thức, thái
độ, động cơ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ giảng viên
về các mặt:
- Xác định đúng vị trí, vai trò của mình trong hoạt
động GD-ĐT, nghiên cứu khoa học;
- Xây dựng niềm tin yêu nghề nghiệp để tạo thêm sức
mạnh và lòng say mê, hứng thú không ngừng học tập, tu
dưỡng về mọi mặt;
- Nhận thức rõ hơn vị trí của nghề sư phạm trong quân
đội và xã hội, về giá trị của nghề dạy học; thấy rõ vinh
dự, tự hào và trách nhiệm của người giảng viên, sự cần
thiết cần phải giáo dục, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề
nghiệp và nâng cao thái độ, trách nhiệm trong giảng dạy
và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, thực sự
tâm huyết yêu nghề, yêu người, hết lòng với học viên.
Các học viện tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ
giảng viên theo yêu cầu “chuẩn hóa”, nâng cao trình độ,
năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy,
nghiên cứu khoa học, năng lực tư duy lí luận, nhạy bén
trong xử lí những vấn đề thực tiễn trong hoạt động quân
sự, bồi dưỡng những kĩ năng ứng xử, các kĩ năng giao
tiếp, kĩ năng quản lí cảm xúc, kĩ năng xử lí tình huống sư
phạm. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng đạo đức, trách
nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên gắn với xây
dựng môi trường văn hóa sư phạm ngày càng tốt đẹp,
lành mạnh; từ đó, tạo ra phong trào tôn vinh rộng rãi vị
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thế của đội ngũ giảng viên; đồng thời, tích cực đấu tranh,
ngăn chặn những nhận thức không đúng về nghề dạy học,
cùng những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín,
phẩm giá, tư cách của đội ngũ giảng viên.
2.2.2. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định về đạo
đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên
Tính chất đặc thù của hoạt động nghề nghiệp sư phạm
(đó là sự mẫu mực, mô phạm, khuôn phép; vừa dạy
người, dạy chữ và dạy nghề) cùng với năng lực sư phạm
và năng lực nghiên cứu khoa học,… đòi hỏi đội ngũ
giảng viên phải có phẩm chất đạo đức, lối sống hội tụ đầy
đủ các tiêu chuẩn về sự tận tâm, tận tụy, có kiến thức
chuyên môn sâu rộng, ham hiểu biết tri thức mới và
không ngừng nâng cao trình độ, có nghiệp vụ sư phạm
vững vàng, có sức ảnh hưởng lớn về nhân cách tới người
học. Thực tế hiện nay, các quy định về đạo đức nhà giáo
đã được hướng dẫn một cách chặt chẽ và đầy đủ, nếu
thực hiện tốt có thể hạn chế, kiểm soát được các hành vi,
vi phạm đạo đức nghề. Tuy nhiên, một số quy định vẫn
còn chung chung, thiếu điều kiện thực hiện, thiếu chế tài,
cơ chế kiểm tra kiểm soát, dẫn tới quá trình thực hiện
trong thực tế có lúc, có nơi chưa hiệu quả.
Để đảm bảo các quy chế, quy định được triển khai và
thực hiện sát với điều kiện thực tế ở các nhà trường quân
đội nói chung và các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng
nói riêng, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, rà soát, bổ
sung tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của giảng viên; nhất
là xây dựng các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, văn
hóa sư phạm trong nhà trường quân đội cho phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của mỗi học viện. Trên cơ sở những
quy định về tiêu chuẩn giảng viên tại Thông tư liên tịch
số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của
Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục đại học công lập và Thông tư số 66/2017/TTBQP ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban
hành tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kĩ thuật
- nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các học
viện cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện, bổ
sung các quy định về phẩm chất đạo đức nhà giáo; bộ
quy tắc ứng xử trong đội ngũ giảng viên đảm bảo tính
khả thi, dễ thực hiện, dễ nhớ; quy định rõ những điều cần
làm, không được làm; quy định chế tài cụ thể, trách
nhiệm thực hiện theo phân cấp.
Từ việc nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các quy định
về đạo đức nghề nghiệp của giảng viên, các học viện trực
thuộc Bộ Quốc phòng (nhất là Học viện Chính trị, Học
viện Lục quân có đào tạo giảng viên) cần gắn đổi mới
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên với xây
dựng chuẩn đầu ra đối với chuyên ngành sư phạm; trong
đó, coi trọng xây dựng chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối

với các đối tượng đào tạo giảng viên khoa học quân sự,
giảng viên khoa học xã hội và nhân văn. Cùng với đó,
trong công tác tạo nguồn, tuyển chọn đội ngũ giảng viên,
các học viện cần thực hiện tốt các khâu, các bước trong
quy trình tạo nguồn, tuyển chọn đảm bảo chặt chẽ,
nghiêm túc; từ đó, lựa chọn được đội ngũ giảng viên có
đủ phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, sức khoẻ,
có xu hướng phát triển nghề nghiệp sư phạm quân sự,
nhất là có động cơ phấn đấu trở thành giảng viên với
mong muốn được cống hiến, phục vụ sự nghiệp GD-ĐT
trong quân đội. Mặt khác, các học viện cần thực hiện tốt
công đánh giá, quản lí giảng viên, chủ động nắm bắt các
thông tin về đội ngũ giảng viên, nhất là việc vi phạm đạo
đức nhà giáo, từ đó kịp thời giải quyết các phản ánh,
khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo; đồng
thời, có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời
không để xảy ra tình trạng đội ngũ giảng viên trong các
học viện vi phạm đạo đức.
2.2.3. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương về đạo đức
và nhân cách của đội ngũ giảng viên
Nhà sư phạm lỗi lạc người Nga, K.D.Usinxki nhấn
mạnh: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh
hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể
thay thế bằng bất kì cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu
chuyện châm ngôn đạo đức, bất kì một hệ thống khen
thưởng hay trách phạt nào khác” [3; tr 190]. Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng nhấn mạnh: ”Nhiệm vụ của các cô giáo,
thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn
nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt,
không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường
chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến
bộ” [4; tr 747]. Nhận thức vị trí, vai trò của nhà giáo, Hồ
Chí Minh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức
của người xưa: “Dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo”
(nghĩa là trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống
của chính mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói). Do
đó, mỗi giảng viên phải là một nhân cách, là những “tấm
gương sáng” để học viên phấn đấu rèn luyện noi theo, tu
dưỡng đạo đức, phát triển các phẩm chất nghề nghiệp.
Thực tế cho thấy, một người thầy giáo giỏi ngoài trình
độ, chuyên môn thì cần phải có nhân cách đạo đức trong
sáng. Hình ảnh của giảng viên chính là một tấm gương
phản chiếu đến học trò, sự tận tụy của nhà giáo, tấm
gương học tập và rèn luyện cùng nhân cách trong sáng
của người thầy sẽ tạo dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm
hồn các thế hệ học viên. Theo đó, với tư cách là nhà giáo
dục, những “kĩ sư tâm hồn”, người đi xây dựng phẩm
chất đạo đức, nhân cách của người khác thông qua đạo
đức của chính mình, đội ngũ giảng viên các học viện
quán triệt nghiêm túc Quy định 08-QĐi/TW về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,.. và Cuộc vận
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động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”, thực hiện “nói đi đôi với làm”; tận tụy,
tâm huyết với công việc để hoàn thành chức trách của
người giảng viên; luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt
động sư phạm, chuẩn mực trong quan hệ giao tiếp, ứng
xử, có thái độ, hành vi, tác phong mẫu mực của nhà giáo
quân đội; luôn tích cực chủ động, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bản thân mỗi giảng
viên, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ phải xây dựng cho
mình một phong cách sống khiêm tốn, coi trọng tu
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, từng bước hoàn
thiện nhân cách nhà giáo; tích cực đấu tranh với mọi biểu
hiện quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thiếu gương mẫu,
thực hiện tốt phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”,
khi có bệnh thì phải kiên quyết “trị bệnh cứu người”,
không được có tư tưởng dễ dãi, bao che hoặc tranh công,
đổ tội dẫn đến vi phạm đạo đức nhà giáo.
2.2.4. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức
nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên không những là người thầy mà
còn là người đồng chí, đồng đội, thậm chí là những đồng
nghiệp với người học. Phẩm chất và năng lực của đội ngũ
giảng viên các học viện được tạo nên bởi nhiều yếu tố;
trong đó, tự tư dưỡng, rèn luyện, tinh thần ham học tập,
rèn luyện giúp họ khắc phục được những hạn chế, khuyết
điểm, không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt. Hồ
Chí Minh khẳng định: ”Người huấn luyện phải học thêm
mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình,...
Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi,
thì người đó dốt nhất” [5; tr 46]. Do vậy, mỗi giảng viên
phải thường xuyên tự bồi dưỡng, rèn luyện nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực
nghiên cứu khoa học; đồng thời, tích cực đấu tranh với
những nhận thức lệch lạc về nghề dạy học, những biểu
hiện tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh
cũng như phẩm giá, tư cách vị thế của đội ngũ giảng viên
trong các học viện.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, khóa XII và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của
Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong Đảng bộ quân đội và toàn quân, mỗi giảng viên cần
xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định nội dung, biện
pháp cụ thể, phù hợp làm cơ sở để nâng cao nhận thức,
điều chỉnh hành vi, xác định ý chí quyết tâm, nhất là trong
những tình huống khó khăn, phức tạp, chi phối đến tình
cảm. Đội ngũ giảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn
luyện, luôn “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nâng cao
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm
việc khoa học, thực sự là người luôn có bản lĩnh chính trị
kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng,

với Tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu theo các tiêu chuẩn
về đạo đức của nhà giáo; tích cực học hỏi kinh nghiệm
của đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp để nâng cao phẩm
chất, năng lực, trình độ chuyên môn, phong cách sư
phạm; gắn giáo dục, bồi dưỡng của tổ chức với đề cao ý
thức của cá nhân trong tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, nhân
cách của đội ngũ nhà giáo quân đội.
3. Kết luận
Sứ mệnh “trồng người” là hết sức thiêng liêng, cao
quý nhưng cũng hết sức nặng nề được đặt lên vai
người thầy. Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải
tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo nói
chung, đội ngũ giảng viên các học viện trực thuộc Bộ
Quốc phòng nói riêng có đủ đức - tài, đáp ứng yêu cầu
của sự nghiệp đổi mới GD-ĐT trong bối cảnh hội nhập
quốc tế. Bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ; mỗi học viện cần thực hiện tốt và
đồng bộ các biện pháp bồi dưỡng, nâng cao đạo đức
nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên.
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