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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN
VỀ HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Ngô Đăng Vinh - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Ngày nhận bài: 18/10/2019; ngày chỉnh sửa: 10/11/2019; ngày duyệt đăng: 29/11/2019.
Abstract: Raising students' awareness about political views, attitudes and beliefs about the cause
of building and defending the Socialist Fatherland is essential for educational institutions. Through
the module of Communist Party's Military Policy, the article proposes a number of measures to
raise awareness for students to equip them with strong political bravery, promote good sense,
responsibility, incessantly training and fostering morals, lifestyles, strictly observing discipline,
always being alert to all intrigue and action of entice, seduction of hostile forces in the current
situation.
Keywords: Awareness raising, student, military policy of the Party.
1. Mở đầu
Tình hình chính trị, xã hội của nước ta trong giai đoạn
hiện nay cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, vị thế
không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy
mạnh, đạt được kết quả tích cực. Bên cạnh thuận lợi,
chúng ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách
thức: các thế lực thù địch lợi dụng việc Quốc hội thảo
luận thông qua dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc
biệt, Luật An ninh mạng… đã kích động người dân tụ
tập, tuần hành, biểu tình, gây rối loạn ở một số địa
phương; lợi dụng những vấn đề nảy sinh trong xã hội
chưa được giải quyết, những hạn chế, khuyết điểm của
một số cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng và Nhà
nước, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta; tình hình
thiên tai, bão lũ, sạt lở đất diễn ra ở nhiều địa phương,
gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất và tinh thần cho
nhân dân.
Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã
chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành nỗ lực phấn
đấu, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ. Một trong những lực lượng đông
đảo và luôn tiên phong cũng như có nhiều đóng góp tích
cực chính là sinh viên (SV) Việt Nam - lực lượng xung
kích luôn đi đầu trong mọi hoạt động nhằm góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Chính vì vậy, SV cần được giáo dục, rèn luyện
thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức toàn diện, trước
hết là nâng cao nhận thức chính trị. Nhận thức chính trị
là nhận thức, quan điểm, thái độ, niềm tin chính trị của
SV đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, đối với Đảng, Tổ
quốc và nhân dân, qua đó thể hiện trách nhiệm chính trị

của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để giúp SV nắm vững được những kiến thức cơ bản
về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa trong tình hình hiện nay, ngoài các nhà trường,
học viện quân đội, công an thì ở các trung tâm, khoa, bộ
môn Giáo dục quốc phòng và An ninh trên cả nước cũng
đang thực hiện nhiệm vụ trang bị kiến thức quốc phòng và
an ninh cho SV, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức
trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các em.
SV là một bộ phận cơ bản của thanh niên Việt Nam.
Đây là lực lượng đông đảo, là lực lượng xung kích, đi
đầu trên các lĩnh vực hoạt động xã hội. Cũng như tuổi trẻ
cả nước, SV là lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén
nắm bắt cái mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm. Đặc biệt, SV luôn có ý thức tổ chức kỉ luật cao,
tự giác học tập, rèn luyện; có ý thức và trách nhiệm chính
trị cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, với họ, sự trải nghiệm
trong cuộc sống chưa nhiều, nhất là sự va chạm, ứng xử
với các vấn đề, các mối quan hệ chính trị - xã hội còn
nhiều hạn chế, vẫn còn một số bộ phận SV thiếu ý thức
rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong quá trình học tập cũng
như trong các hoạt động của nhà trường, địa phương…
Đặc biệt, gần đây còn có một số SV tham gia vào hoạt
động biểu tình, tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Hiện nay, do yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi SV
phải tiếp tục phấn đấu vươn lên phát huy tốt ý thức, trách
nhiệm chính trị, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi về đạo
đức, lối sống, giữ nghiêm kỉ luật, hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao, luôn luôn cảnh giác trước mọi âm
mưu và hành động lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch,
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đặc biệt trong tình hình các thế lực thù địch đang tích cực
đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá
cách mạng Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin của SV
đối với học phần Đường lối quân sự của Đảng trong tình
hình hiện nay, bài viết đề xuất một số nội dung, giải pháp
chủ yếu sau:
2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng và an ninh cho các giảng viên
trong học phần Đường lối quân sự của Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm
phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Người đã có
những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ,
nội dung và phương pháp giáo dục... nhằm phát triển một
nền giáo dục toàn diện. Những chỉ dẫn đó không chỉ có
giá trị trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục của đất nước
thời đó mà vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường
cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT của
nước ta hiện nay. Để đào tạo ra những thế hệ người Việt
Nam xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Người đã viết “Vì
lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm
thì phải trồng người”. Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí
Minh, giáo dục - sự nghiệp “trồng người” là một chiến
lược vừa cơ bản, lâu dài, vừa là quốc sách hàng đầu của
Đảng và Nhà nước ta. Điều này cũng đúng với tuyên bố
đưa ra năm 1994 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO): Không có một
sự tiến bộ và thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và
thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Những
quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và
khả năng cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả
thì số phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó
còn tồi tệ hơn cả sự phá sản.
Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho giảng viên
(GV) trong học phần Đường lối quân sự của Đảng là một
vấn đề rất quan trọng nhằm giáo dục về phẩm chất chính
trị cho là một yêu cầu tất yếu của ngành Giáo dục hiện
nay, phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà
nước; kiên định quan điểm với chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận rõ ý thức vai trò trách
nhiệm của bản thân trong công tác giáo dục, Nghị quyết
Đại hội Đảng XII xác định: “Đổi mới nội dung, phương
thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lí tưởng, truyền thống,
bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng
đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm
chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”

[1; tr 162]. Công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư
tưởng cho SV trước hết phải tập trung quán triệt, triển
khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị, nghị
quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cơ
quan Tổng cục Chính trị và phải đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo
của các cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp trong nhà
trường, đơn vị. Trọng tâm là thực hiện hệ thống nội dung,
chương trình giáo dục, quản lí, rèn luyện cho SV, cung
cấp giáo trình, tài liệu liên quan…; tổ chức và duy trì tốt
hoạt động thảo luận ở trên giảng đường và chế độ ôn
luyện cho SV.
Hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cơ
quan đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán
bộ, GV được tham gia vào các lớp bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng, an ninh, các hội thảo trong và ngoài nước,…
nhằm giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiêm lẫn nhau
để phục vụ cho công tác giảng dạy.
2.2. Nâng cao việc đảm bảo cơ sở vật chất trong quá
trình giảng dạy
Với mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực có chất
lượng thì trong quá trình dạy học, việc truyền tải kiến
thức tới người học là vô cùng quan trọng, không chỉ cung
cấp lí thuyết mà còn cần linh hoạt kết hợp với trực quan
sinh động, thực hành giúp người học dễ dàng tiếp thu
kiến thức và hình thành được kĩ năng ứng dụng lí thuyết
vào thực tiễn. Bên cạnh đó, việc đảm bảo cơ sở vật chất
cũng là thành tố cơ bản của quá trình dạy học, giúp việc
dạy học trở nên có hiệu quả hơn, cung cấp điều kiện vật
chất để quá trình dạy học diễn ra thuận lợi nhằm đạt được
mục đích đào tạo. Cơ sở vật chất dạy học là một trong
những yếu tố cơ bản hỗ trợ tối đa cho hoạt động dạy học.
Yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học tất
yếu kéo theo việc đổi mới cơ sở vật chất dạy học, đặc biệt
là hoạt động quản lí việc sử dụng thiết bị dạy học, quá
trình có tác động trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của
hoạt động dạy và học, thể hiện cụ thể nội dung dạy học
và hỗ trợ thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
Cơ sở vật chất trường học là tất cả phương tiện vật chất
được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt
động mang tính chất giáo dục khác nhằm đạt được mục
đích giáo dục. Cơ sở vật chất trường học bao gồm: - Giảng
đường; - Thiết bị dạy học; - Thư viện; Trong đó, thiết bị
dạy học chính là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến nội dung
và việc đổi mới phương pháp dạy học, là công cụ mà GV
trực tiếp sử dụng để thực hiện hoạt động dạy của mình,
thông qua đó, giúp SV lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ
năng, hoàn thiện nhân cách trong suốt quá trình học. Thiết
bị dạy học có nhiều tên gọi khác nhau như: phương tiện
dạy học, thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học,… Mặc dù có
sự khác nhau trong cách dùng từ để gọi tên nhưng nhìn
chung đều cùng đề cập đến một đối tượng có vị trí, vai trò
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nhất định và vô cùng quan trọng trong hoạt động dạy học
và đào tạo của nhà trường. Thiết bị dạy học là vật chất hữu
hình, tưởng như vô tri, vô giác nhưng dưới sự điều khiển
của GV đã thể hiện được những khả năng sư phạm của nó.
Thiết bị dạy học tăng tốc độ truyền thông tin, tạo ra sự lôi
cuốn, hấp dẫn, làm cho việc dạy học được văn minh hơn,
hiệu quả hơn,… Các thiết bị dạy học phải được bố trí an
toàn cho GV và SV trong và ngoài giờ học. Tùy theo điều
kiện phòng học, ánh sáng, khả năng nhìn của SV mà GV
lựa chọn sử dụng những thiết bị dạy học phù hợp, đảm bảo
hiệu quả khi sử dụng.
Sử dụng thiết bị dạy học trong một khoảng thời gian
hợp lí của giờ học, xác định độ dài thời gian sử dụng thiết
bị đó. Thiết bị dạy học được sử dụng phải phù hợp với
yêu cầu về nội dung, phương pháp giảng dạy và đối
tượng người học. Nguồn tài liệu ở thư viện phải bảo đảm
đáp ứng nhu cầu học tập của SV; phải luôn cập nhật
những tài liệu mới và chính xác để giúp SV có tài liệu tra
cứu và bổ sung kiến thức…
2.3. Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học để
giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nội dung bài học, sử
dụng phương pháp thảo luận tại lớp và triển khai các
bài tập lớn cho sinh viên về nhà soạn thảo theo hướng
dẫn của giảng viên
Đối với GV, cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy
theo hướng tích cực, “lấy người học làm trung tâm”. GV
không những phải chủ động, tích cực, thường xuyên đổi
mới nội dung, phương pháp giảng dạy của mình mà còn
phải giúp cho SV thấy được vị trí trung tâm của mình
trong quá trình học. Sử dụng phương pháp học tập tích
cực, GV đóng vai trò là “người hướng dẫn” giúp người
học thu được kết luận đúng thông qua sự chỉ dẫn, khuyến
khích cũng như thách thức SV đạt được mục đích học
tập. Khi áp dụng phương pháp học tích cực vào quá trình
dạy học, GV cần yêu cầu SV giải thích điều đã học dựa
trên quan điểm cá nhân của SV và chia sẻ ý kiến của
mình với bạn bè, sau cùng là SV sẽ tự mình rút ra kết
luận qua sự tương tác với bạn bè và GV. Tuy nhiên, GV
nên áp dụng hình thức dạy học thuyết trình kết hợp với
việc cho SV xem một số đoạn phim tư liệu minh họa,
tránh cách dạy theo lối áp đặt tư duy cho SV. Vì vậy, đòi
hỏi đội ngũ GV cần ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học, giúp nâng cao tính sáng tạo và trở nên linh hoạt
hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Cụ thể, GV
không chỉ bó buộc trong khối lượng kiến thức hiện có mà
còn phải tìm hiểu thêm nhiều nguồn tài liệu liên quan đến
bài giảng của mình để làm mới và phong phú trong
phương pháp giảng dạy, có kĩ năng sử dụng công nghệ
thông tin trong việc thiết kế bài giảng. Đồng thời, đội ngũ
GV cần chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, bài giảng với đồng
nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lượng giáo

án của mình. Đối với học phần Đường lối quân sự của
Đảng thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng
dạy là điều rất cần thiết. GV có thể sử dụng hình ảnh hoặc
sơ đồ minh họa, mô hình hóa…, hoặc cho SV xem một
số đoạn video phù hợp với nội dung mình giảng dạy
nhằm làm cho bài giảng sinh động, hấp dẫn, sát thực tế,
thu hút được sự chú ý và hứng thú cho SV. Chẳng hạn,
khi giảng dạy nội dung: “Xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân Việt Nam”, GV có thể chiếu một đoạn video
về nội dung “xây dựng Quân đội nhân dân chính quy,
tinh nhuệ, hiện đại” nhằm giúp SV lắng nghe, quan sát
và thấy được quá trình huấn luyện, diễn tập của các quân
binh chủng trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, trong quá trình lên lớp giới thiệu nội dung
bài giảng, GV cần chuẩn bị một số nội dung thảo luận liên
quan đến nội dung trọng tâm của bài học và sát với thực
tiễn tình hình đất nước ta hiện nay để tạo ra hứng thú tích
cực cho SV tham gia thảo luận ngay tại lớp để từ đó giúp
cho SV phát huy hết vai trò, trách nhiệm và khả năng học
tập cũng như khả năng làm chủ nội dung trước tập thể…
2.4. Tạo sự đồng thuận của Bộ môn trong quá trình
dạy học
Ngoài việc phát huy vai trò trách nhiệm, tâm huyết
của đội ngũ cán bộ GV và các công cụ hỗ trợ cho việc
giảng dạy cho SV thì việc phối hợp giữa các phòng, khoa
chức năng và đoàn thể là một yêu cầu rất quan trọng để
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho SV, cụ thể:
- Đối với cán bộ quản lí SV, phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm của mình, thường xuyên làm tốt công tác
kiểm tra, nhắc nhở SV ôn luyện theo kế hoạch. Trong các
buổi sinh hoạt chính trị thì cán bộ quản lí cần nhắc nhở
và quán triệt cho SV thực hiện đầy đủ, đúng các quy định,
chế độ, nền nếp, tác phong, kỉ luật cho SV.
- Đối với các hoạt động đoàn thì cán bộ đoàn phải
thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa thể dục thể thao,
giao lưu văn nghệ cho SV trong nhà trường hoặc tổ chức
giao lưu văn nghệ, thể thao với các cơ quan, đơn vị gần
với nhà trường nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, giao
lưu học hỏi giữa SV, cán bộ trong nhà trường với ngoài
xã hội. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên nên tổ chức các hoạt
động tham quan, dã ngoại cho SV, đặc biệt tới giao lưu,
tham quan, học hỏi tại các đơn vị Quân đội đóng trên địa
bàn để SV có cơ hội trực tiếp được tham gia một số hoạt
động trong môi trường quân ngũ như: chế độ, nền nếp,
tác phong, môi trường rèn luyện,… để từ đó gắn chặt tình
đoàn kết quân với dân, giúp cho SV nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ vô
cùng thiêng liêng và cao cả, là trách nhiệm, nghĩa vụ của
mỗi công dân Việt Nam yêu nước…
(Xem tiếp trang 275)
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC…
(Tiếp theo trang 282)
3. Kết luận
Như vậy, việc nâng cao nhận thức cho SV đối với học
phần Đường lối quân sự của Đảng là một nhiệm vụ hết sức
quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm giáo
dục ý thức chính trị, giúp SV nắm vững những kiến thức
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức
đúng về nguồn gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm
của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến
hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa. Kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường
củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó, góp phần nâng
cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp SV bước đầu tìm hiểu nghệ
thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, giúp SV bước đầu nhận rõ bản chất, âm
mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch, phản động đang luôn tìm cách lợi dụng,
tiếp cận vào các điểm yếu của SV như: tuổi trẻ còn thiếu
chín chắn, thiếu kinh nghiệm trong phân biệt đúng - sai
từ các vấn đề chính trị xã hội, tư tưởng hay dao động, bản
lĩnh chính trị, bản lĩnh cuộc sống còn chưa thực sự vững
vàng,…, nhất là trong điều kiện bùng nổ thông tin nhiều
chiều, đa dạng, phức tạp như hiện nay. Vì vậy, việc nâng
cao nhận thức cho SV về học phần Đường lối quân sự
của Đảng cũng gắn với việc trang bị phương pháp, cách
thức tiếp cận nắm bắt thông tin, biết phân tích để từ đó
phân biệt được đúng - sai và có thái độ đúng đắn với sự
việc, không mắc phải nguy cơ bị các thế lực thù địch
phản động lừa bịp, lợi dụng, kích động,… dẫn tới những
việc làm và hành động sai trái, gây ảnh hưởng tới bản
thân, gia đình và xã hội.
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