
B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO 
T萎O 
------- 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc  

--------------- 

S嘘: 03/2017/TT-BGDAT Hà Nじi, ngày 13 tháng 01 n<m 2017 

  

THÔNG T姶 

BAN HÀNH CH姶愛NG TRÌNH GIÁO D影C QU渦C PHọNG VÀ AN NINH TRONG 
TR姶云NG TRUNG C遺P S姶 PH萎M, CAO A芋NG S姶 PH萎M VÀ C愛 S雲 GIÁO D影C A萎I 

H窺C 

C<n cと Luｆt Giáo dつc quぐc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 n<m 2013; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 123/2016/NA-CP ngày 01 tháng 9 n<m 2016 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa bじ, c¬ quan ngang bじ; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 32/2008/NA-CP ngày 19 tháng 3 n<m 2008 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 13/2014/NA-CP ngày 25 tháng 02 n<m 2014 cてa Chính phて quy đおnh chi 
tiｘt và biうn pháp thi hành Luｆt Giáo dつc quぐc phòng và an ninh; 

Theo Biên bＶn thｂm đおnh cてa Hじi đげng thｂm đおnh Ch⇔¬ng trình giáo dつc quぐc phòng và an ninh 
trong tr⇔ぜng trung cＸp s⇔ phＴm, cao đｌng s⇔ phＴm và c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc ngày 14 tháng 12 
n<m 2016; 

Theo đｚ nghお cてa Vつ tr⇔ぞng Vつ Giáo dつc Quぐc phòng; 

Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo ban hành Thông t⇔ Ban hành Ch⇔¬ng trình giáo dつc quぐc 
phòng và an ninh trong tr⇔ぜng trung cＸp s⇔ phＴm, cao đｌng s⇔ phＴm và c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc. 

Ai隠u 1. Ban hƠnh kèm theo Thông t逢 nƠy Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong 
tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

Ai隠u 2. Thông t逢 nƠy có hi羽u l詠c thi hƠnh k吋 t瑛 ngƠy 01 tháng 3 n<m 2017 vƠ thay th院 Quy院t 
đ鵜nh s嘘 80/2007/QA-BGDAT ngƠy 24 tháng 12 n<m 2007 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo 
t衣o Ban hƠnh Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng - an ninh trình đ瓜 trung c医p chuyên nghi羽p vƠ 
Thông t逢 s嘘 31/2012/TT-BGDAT ngƠy 12 tháng 9 n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo 
t衣o Ban hƠnh Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng - an ninh; 

Ai隠u 3. Chánh V<n phòng, V映 tr逢荏ng V映 Giáo d映c Qu嘘c phòng, V映 tr逢荏ng V映 Giáo d映c đ衣i 
h丑c, th栄 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o, hi羽u tr逢荏ng, giám đ嘘c các 
tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c ch鵜u trách nhi羽m thi 
hƠnh Thông t逢 nƠy. 



  

  

N¬i nhｆn: 
- Ban tuyên giáo Trung 逢挨ng; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Chính ph栄; 
- V<n phòng H瓜i đ欝ng qu嘘c gia GD& PTNL; 
- H瓜i đ欝ng GDQPAN Trung 逢挨ng; 
- Ki吋m toán nhƠ n逢噂c; 
- C映c KTVBQPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- UBND t雨nh, thƠnh ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 
- Công báo; 
- Nh逢 Ai隠u 3; 
- Website Chính ph栄; 
- Website B瓜 GDAT; 
- L逢u VT, V映 GDQP, V映 PC. 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
 
 
 

Bùi V<n Ga 

  

CH姶愛NG TRÌNH 

GIÁO D影C QU渦C PHọNG VÀ AN NINH TRONG TR姶云NG TRUNG C遺P S姶 PH萎M, 
CAO A芋NG S姶 PH萎M VÀ C愛 S雲 GIÁO D影C A萎I H窺C 

(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 03/2017/TT-BGDAT ngày 13 tháng 01 n<m 2017 cてa Bじ 
tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 

I. M影C TIÊU 

1. Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh cho h丑c sinh, sinh viên trong các tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, 
cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, đ衣i h丑c qu嘘c gia, đ衣i h丑c vùng (sau đơy g丑i lƠ c挨 
s荏 giáo d映c đ衣i h丑c) lƠ môn h丑c chính khóa. 

2. H丑c sinh có nh英ng hi吋u bi院t ban đ亥u v隠 n隠n qu嘘c phòng toƠn dơn, an ninh nhơn dơn; v隠 truy隠n 
th嘘ng ch嘘ng gi員c ngo衣i xơm c栄a dơn t瓜c, l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn vƠ ngh羽 thu壱t quơn s詠 Vi羽t 
Nam; có ki院n th泳c c挨 b違n, c亥n thi院t v隠 phòng th栄 dơn s詠 vƠ k悦 n<ng quơn s詠; s印n sƠng th詠c hi羽n 
ngh┄a v映 quơn s詠, ngh┄a v映 công an b違o v羽 T鰻 qu嘘c. 

3. Sinh viên có ki院n th泳c c挨 b違n v隠 quan đi吋m c栄a A違ng, chính sách, pháp lu壱t c栄a NhƠ n逢噂c v隠 
qu嘘c phòng vƠ an ninh; xơy d詠ng n隠n qu嘘c phòng toƠn dơn, an ninh nhơn dơn, xơy d詠ng th院 tr壱n 
qu嘘c phòng toƠn dơn g逸n v噂i th院 tr壱n an ninh nhơn dơn, xơy d詠ng l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn; 
b鰻 sung ki院n th泳c v隠 phòng th栄 dơn s詠 vƠ k悦 n<ng quơn s詠; s印n sƠng th詠c hi羽n ngh┄a v映 quơn s詠, 
ngh┄a v映 công an b違o v羽 T鰻 qu嘘c. 

II. YÊU C井U 

1. H丑c sinh trung c医p s逢 ph衣m sau khi h丑c xong ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh 
hi吋u đ逢嬰c nh英ng n瓜i dung chính v隠 xơy d詠ng l詠c l逢嬰ng dơn quơn t詠 v羽, l詠c l逢嬰ng d詠 b鵜 đ瓜ng 
viên; ơm m逢u, th栄 đo衣n “di宇n bi院n hoƠ bình”, b衣o lo衣n l壱t đ鰻 c栄a các th院 l詠c thù đ鵜ch v噂i cách 
m衣ng Vi羽t Nam; nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 b違o v羽 an ninh qu嘘c gia vƠ b違o đ違m tr壱t t詠, an toƠn xư 



h瓜i, trong nhƠ tr逢運ng; thƠnh th衣o đ瓜i ng┡ ti吋u đ瓜i; bi院t đ瓜i ng┡ trung đ瓜i; các k悦 n<ng quơn s詠 vƠ 
ki院n th泳c chuyên ngƠnh công tác đ違ng, công tác chính tr鵜 c栄a quơn đ瓜i vƠ công an trên c挨 s荏 đó 
th詠c hi羽n t嘘t nhi羽m v映 h丑c t壱p vƠ s印n sƠng tham gia l詠c l逢嬰ng v┡ trang khi có yêu c亥u. 

2. Sinh viên sau khi h丑c xong ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh có hi吋u bi院t c挨 b違n 
v隠 ch栄 tr逢挨ng, đ逢運ng l嘘i qu嘘c phòng, an ninh c栄a A違ng, NhƠ n逢噂c v隠 xơy d詠ng n隠n qu嘘c phòng 
toàn dân, an ninh nhơn dơn, yêu ch栄 ngh┄a xư h瓜i. N逸m đ逢嬰c ki院n th泳c c挨 b違n v隠 công tác qu嘘c 
phòng vƠ an ninh trong tình hình m噂i. Th詠c hi羽n đ逢嬰c k悦 n<ng c挨 b違n v隠 k悦 thu壱t, chi院n thu壱t 
quơn s詠 c医p trung đ瓜i, bi院t s穎 d映ng súng ng逸n vƠ m瓜t s嘘 lo衣i v┡ khí b瓜 binh th逢運ng dùng. 

III. CH姶愛NG TRÌNH GIÁO D影C QU渦C PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TR姶云NG 
TRUNG C遺P S姶 PH萎M 

C<n c泳 m映c tiêu đƠo t衣o vƠ tính ch医t đ員c thù c栄a môn h丑c, ch逢挨ng trình môn h丑c Giáo d映c qu嘘c 
phòng vƠ an ninh trong các tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m g欝m 4 h丑c ph亥n v噂i t鰻ng th運i l逢嬰ng 120 
ti院t. 

1. H丑c ph亥n I: B鰻 sung ki院n th泳c giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trung h丑c ph鰻 thông (áp d映ng 
đ嘘i v噂i h丑c sinh có đ亥u vƠo t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏) 

STT Tên bài 
Th運i gian 

T鰻ng s嘘 
ti院t 

Lý 
thuy院t 

Th詠c 
hành 

1 A瓜i ng┡ t瑛ng ng逢運i không có súng 6 1 5 

2 Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh Vi羽t Nam 2 2   

3 Gi噂i thi羽u m瓜t s嘘 Lu壱t v隠 qu嘘c phòng vƠ an ninh 2 2   

4 Ki院n th泳c c挨 b違n v隠 Phòng không nhơn dơn 2 2   

5 
Gi噂i thi羽u m瓜t s嘘 lo衣i súng b瓜 binh, thu嘘c n鰻, v壱t c違n vƠ 
v┡ khí t詠 t衣o 

4 2 2 

6 K悦 thu壱t tháo l逸p súng ti吋u liên AK 5 1 4 

7 K悦 thu壱t s穎 d映ng l詠u đ衣n 4 1 3 

8. L嬰i d映ng đ鵜a hình đ鵜a v壱t 2   2 

9 Các t逢 th院, đ瓜ng tác c挨 b違n v壱n đ瓜ng trong chi院n đ医u 6   6 

10 K悦 thu壱t c医p c泳u vƠ chuy吋n th逢挨ng 4   4 

11 A瓜i hình chi院n đ医u c挨 b違n c栄a t鰻 b瓜 binh 2   2 

12 
B違o v羽 T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam xư h瓜i ch栄 ngh┄a sau n<m 
1975 

2 2   

13 
Gi英 gìn an ninh chính tr鵜 vƠ b違o đ違m tr壱t t詠 an toƠn xư 
h瓜i 4 4   



  C瓜ng 45 17 28 

2. H丑c ph亥n II: Ki院n th泳c qu嘘c phòng vƠ an ninh 

STT Tên bài 
Th運i gian 

T鰻ng s嘘 
ti院t 

Lý 
thuy院t 

Th詠c 
hành 

1 
Phòng, ch嘘ng chi院n l逢嬰c “di宇n bi院n hòa bình”, b衣o lo衣n 
l壱t đ鰻 c栄a các th院 l詠c thù đ鵜ch đ嘘i v噂i cách m衣ng Vi羽t 
Nam 

4 4   

2 V┡ khí công ngh羽 cao vƠ cách phòng ch嘘ng 4 4   

3 
Xơy d詠ng l詠c l逢嬰ng dơn quơn t詠 v羽, l詠c l逢嬰ng d詠 b鵜 
đ瓜ng viên vƠ đ瓜ng viên công nghi羽p qu嘘c phòng 

4 4   

4 Lu壱t Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh n<m 2013 2 2   

5 
Nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 b違o v羽 an ninh qu嘘c gia vƠ gi英 
gìn tr壱t t詠, an toƠn xư h瓜i trong giai đo衣n hi羽n nay 

4 4   

6 
Nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 đ医u tranh phòng ch嘘ng t瓜i ph衣m 
vƠ hƠnh vi vi ph衣m pháp lu壱t v隠 tr壱t t詠 xư h瓜i 4 4   

7 Xơy d詠ng phong trƠo toƠn dơn b違o v羽 an ninh T鰻 qu嘘c 4 4   

8 
Chính sách tôn giáo vƠ đ衣i đoƠn k院t dơn t瓜c c栄a A違ng vƠ 
NhƠ n逢噂c ta 

2 2   

9 M瓜t s嘘 v医n đ隠 v隠 an ninh phi truy隠n th嘘ng 2 2   

  C瓜ng 30 30   

3. H丑c ph亥n III: K悦 n<ng quơn s詠 

STT Tên bài 
Th運i gian 

T鰻ng s嘘 
ti院t 

Lý 
thuy院t 

Th詠c 
hành 

1 
A瓜i ng┡ đ挨n v鵜 (đ瓜i hình ti吋u đ瓜i vƠ gi噂i thi羽u đ瓜i hình 
trung đ瓜i) 6 1 5 

2 K悦 thu壱t b逸n súng ti吋u liên AK 14 1 13 

3 Ti吋u đ瓜i b瓜 binh trong chi院n đ医u ti院n công 6   6 

4 Ti吋u đ瓜i b瓜 binh trong chi院n đ医u phòng ng詠 4   4 

  C瓜ng 30 2 28 

4. H丑c ph亥n IV: Chuyên ngƠnh Khoa h丑c xư h瓜i nhơn v<n 



STT Tên bài 
Th運i gian 

T鰻ng s嘘 
ti院t 

Lý 
thuy院t 

Th詠c 
hành 

1 
Gi噂i thi羽u n瓜i dung c挨 b違n v隠 công tác đ違ng, công tác 
chính tr鵜 trong Quơn đ瓜i nhơn dơn vƠ Công an nhơn dơn 

4 4   

2 
Gi噂i thi羽u chung v隠 t鰻 ch泳c A違ng trong Quơn đ瓜i nhơn 
dân và Công an nhân dân 

2 2   

3 
Gi噂i thi羽u chung v隠 công tác dơn v壱n c栄a A違ng C瓜ng 
s違n Vi羽t Nam 

2 2   

4 
Tham quan các h丑c vi羽n, nhƠ tr逢運ng, đ挨n v鵜, vi院t thu 
ho衣ch 

7 1 6 

  C瓜ng 15 9 6 

IV. CH姶愛NG TRÌNH GIÁO D影C QU渦C PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TR姶云NG 
CAO A芋NG S姶 PH萎M VÀ C愛 S雲 GIÁO D影C A萎I H窺C 

C挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c bao g欝m: A衣i h丑c vùng, đ衣i h丑c qu嘘c gia, tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n. C<n 
c泳 m映c tiêu đƠo t衣o vƠ tính ch医t đ員c thù c栄a môn h丑c, ch逢挨ng trình môn h丑c Giáo d映c qu嘘c 
phòng vƠ an ninh trong các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c g欝m 4 h丑c 
ph亥n v噂i t鰻ng th運i l逢嬰ng 165 ti院t. 

1. H丑c ph亥n I: A逢運ng l嘘i qu嘘c phòng vƠ an ninh c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam 

STT N瓜i dung 

Th運i gian (ti院t) 

T鰻ng s嘘 Lý thuy院t Th詠c 
hành 

1 A嘘i t逢嬰ng vƠ ph逢挨ng pháp nghiên c泳u môn h丑c 2 2   

2 
Quan đi吋m c挨 b違n c栄a Ch栄 ngh┄a Mác- Lênin, t逢 
t逢荏ng H欝 Chí Minh v隠 chi院n tranh, quơn đ瓜i vƠ b違o 
v羽 T鰻 qu嘘c 

6 6   

3 
Xơy d詠ng n隠n qu嘘c phòng toƠn dơn, an ninh nhơn 
dơn b違o v羽 T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam xư h瓜i ch栄 ngh┄a 

4 4   

4 
Chi院n tranh nhơn dơn b違o v羽 T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam xư 
h瓜i ch栄 ngh┄a 

4 4   

5 Xơy d詠ng l詠c l逢嬰ng V┡ trang nhơn dơn Vi羽t Nam 4 4   

6 
K院t h嬰p phát tri吋n kinh t院, xư h瓜i v噂i t<ng c逢運ng 
qu嘘c phòng, an ninh vƠ đ嘘i ngo衣i 4 4   

7 
Nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 l鵜ch s穎 ngh羽 thu壱t quơn s詠 
Vi羽t Nam 

6 6   



  C瓜ng 30 30   

2. H丑c ph亥n II: Công tác qu嘘c phòng vƠ an ninh 

STT N瓜i dung 

Th運i gian (ti院t) 

T鰻ng s嘘 Lý thuy院t Th詠c 
hành 

1 
Phòng, ch嘘ng chi院n l逢嬰c “di宇n bi院n hòa bình”, b衣o 
lo衣n l壱t đ鰻 c栄a các th院 l詠c thù đ鵜ch đ嘘i v噂i cách 
m衣ng Vi羽t Nam 

4 4   

2 
Xơy d詠ng l詠c l逢嬰ng dơn quơn t詠 v羽, l詠c l逢嬰ng d詠 b鵜 
đ瓜ng viên vƠ đ瓜ng viên công nghi羽p qu嘘c phòng 

6 6   

3 
Xơy d詠ng vƠ b違o v羽 ch栄 quy隠n bi吋n, đ違o, biên gi噂i 
qu嘘c gia trong tình hình m噂i 4 4   

4 
M瓜t s嘘 n瓜i dung c挨 b違n v隠 dơn t瓜c, tôn giáo, đ医u 
tranh phòng ch嘘ng các th院 l詠c thù đ鵜ch l嬰i d映ng v医n 
đ隠 dơn t瓜c, tôn giáo ch嘘ng phá cách m衣ng Vi羽t Nam 

4 4   

5 
Nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 b違o v羽 an ninh qu嘘c gia vƠ 
b違o đ違m tr壱t t詠, an toƠn xư h瓜i 4 4   

6 
Nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n v隠 đ医u tranh phòng ch嘘ng t瓜i 
ph衣m vƠ t羽 n衣n xư h瓜i 2 2   

7 
Xơy d詠ng phong trƠo toƠn dơn b違o v羽 an ninh T鰻 
qu嘘c 

2 2   

8 
An ninh phi truy隠n th嘘ng vƠ đ医u tranh phòng ch嘘ng 
các đe d丑a an ninh phi truy隠n th嘘ng 荏 Vi羽t Nam 

4 4   

  C瓜ng 30 30   

3. H丑c ph亥n III: Quơn s詠 chung, chi院n thu壱t, k悦 thu壱t b逸n súng ng逸n vƠ s穎 d映ng l詠u đ衣n 

STT N瓜i dung 

Th運i gian (ti院t) 

T鰻ng s嘘 
ti院t Lý thuy院t Th詠c 

hành 

1 A瓜i ng┡ đ挨n v鵜 (trung đ瓜i) 6   6 

2 S穎 d映ng b違n đ欝 đ鵜a hình quơn s詠 8 4 4 

3 
Phòng ch嘘ng đ鵜ch ti院n công b茨ng v┡ khí công ngh羽 
cao 

8 6 2 

4 Ba môn quơn s詠 ph嘘i h嬰p 6 2 4 

5 Trung đ瓜i b瓜 binh ti院n công 14 2 12 



6 Trung đ瓜i b瓜 binh phòng ng詠 12 2 10 

7 K悦 thu壱t b逸n súng ng逸n 21 2 19 

8 Th詠c hƠnh s穎 d映ng m瓜t s嘘 lo衣i l詠u đ衣n Vi羽t Nam 10 2 8 

  C瓜ng 85 20 65 

4. H丑c ph亥n IV: Hi吋u bi院t chung v隠 quơn, binh ch栄ng 

STT N瓜i dung 

Th運i gian (ti院t) 

T鰻ng s嘘 ti院t Lý thuy院t Th詠c 
hành 

1 
Gi噂i thi羽u chung v隠 t鰻 ch泳c l詠c l逢嬰ng các quân, 
binh ch栄ng (theo 4 nhóm ngƠnh) 6 6   

2 
L鵜ch s穎, truy隠n th嘘ng quơn, binh ch栄ng (theo 4 
nhóm ngành) 

4 4   

3 
Tham quan các h丑c vi羽n, nhƠ tr逢運ng, đ挨n v鵜, b違o 
tàng... 

8   8 

4 Thu ho衣ch 2   2 

  C瓜ng 20 10 10 

V. T蔚 CH永C TH衛C HI烏N 

1. A嘘i v噂i Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m 

a) H丑c sinh trung c医p s逢 ph衣m có đ亥u vƠo t嘘t nghi羽p trung h丑c c挨 s荏 h丑c 4 h丑c ph亥n: I, II, III, 
IV; h丑c sinh trung c医p s逢 ph衣m có đ亥u vƠo t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻ng thông h丑c 3 h丑c ph亥n: II, 
III và IV; 

b) TƠi li羽u gi違ng d衣y vƠ nghiên c泳u c栄a giáo viên, h丑c sinh do B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh. 
Giáo viên qu嘘c phòng vƠ an ninh đ逢嬰c t壱p hu医n v隠 n瓜i dung ch逢挨ng trình, thi院t k院 bƠi gi違ng, 
ph逢挨ng pháp gi違ng d衣y; 

c) Thi院t b鵜 d衣y h丑c môn h丑c Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh th詠c hi羽n theo Thông t逢 s嘘 
33/2009/TT-BGDAT ngƠy 13 tháng 11 n<m 2009 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban 
hƠnh Danh m映c thi院t b鵜 d衣y h丑c t嘘i thi吋u môn h丑c giáo d映c qu嘘c phòng - an ninh trong các 
tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng, trung c医p chuyên nghi羽p, trung h丑c ph鰻 thông vƠ tr逢運ng ph鰻 thông có 
nhi隠u c医p h丑c (có c医p trung h丑c ph鰻 thông) do B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh vƠ Thông t逢 s嘘 
05/2013/TT-BGDAT ngƠy 01 tháng 3 n<m 2013 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o s穎a đ鰻i, 
b鰻 sung m映c I.6, II.6, III.6 c栄a Danh m映c thi院t b鵜 d衣y h丑c t嘘i thi吋u môn h丑c giáo d映c qu嘘c phòng 
- an ninh trong các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng, trung c医p chuyên nghi羽p, trung h丑c ph鰻 thông vƠ 
tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c (có c医p trung h丑c ph鰻 thông) ban hƠnh kèm theo Thông t逢 s嘘 
33/2009/TT-BGDAT ngƠy 13 tháng 11 n<m 2009 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o; 



d) Khi gi違ng d衣y th詠c hƠnh các k悦 n<ng quơn s詠, v噂i các tr逢運ng ch逢a có đi隠u ki羽n t鰻 ch泳c h丑c 
th詠c hƠnh, ph違i liên k院t v噂i các đ挨n v鵜 quơn đ瓜i ho員c công an. Trong khóa h丑c giáo d映c qu嘘c 
phòng vƠ an ninh các tr逢運ng t鰻 ch泳c cho h丑c sinh tham quan b違o tƠng l鵜ch s穎; các đ挨n v鵜 quơn 
đ瓜i ho員c công an theo đi隠u ki羽n c映 th吋; 

e) Aánh giá k院t qu違 h丑c t壱p môn h丑c giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong các tr逢運ng trung c医p 
s逢 ph衣m đ逢嬰c th詠c hi羽n theo Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 18/2015/TTLT-BGDAT-BLATBXH ngƠy 08 
tháng 9 n<m 2015 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o vƠ B瓜 tr逢荏ng B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng 
binh vƠ Xư h瓜i Quy đ鵜nh t鰻 ch泳c d衣y, h丑c vƠ đánh giá k院t qu違 h丑c t壱p môn h丑c giáo d映c qu嘘c 
phòng vƠ an ninh trong các c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

2. A嘘i v噂i Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong các tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ 
c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c 

a) Ch逢挨ng trình giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ c挨 s荏 giáo 
d映c đ衣i h丑c dùng cho sinh viên không chuyên ngƠnh giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong các 
tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m vƠ c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c h羽 chính quy vƠ không chính quy; các c挨 s荏 
giáo d映c đ衣i h丑c liên k院t đƠo t衣o v噂i n逢噂c ngoƠi; 

b) Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh lƠ môn h丑c đ員c thù th運i gian th詠c hi羽n ch逢挨ng trình đ逢嬰c 
quy đ鰻i t瑛 hình th泳c đƠo t衣o theo h羽 th嘘ng tín ch雨 sang hình th泳c đƠo t衣o theo h丑c ch院 niên ch院 
c<n c泳 Quy院t đ鵜nh s嘘 43/2007/QA-BGD&AT ngƠy 15 tháng 8 n<m 2007 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo 
d映c vƠ AƠo t衣o v隠 vi羽c ban hƠnh Quy ch院 đƠo t衣o đ衣i h丑c vƠ cao đ鰯ng h羽 chính quy theo h羽 
th嘘ng tín ch雨 vƠ Thông t逢 s嘘 57/2012/TT-BGDAT ngƠy 27 tháng 12 n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 
Giáo d映c vƠ AƠo t衣o s穎a đ鰻i b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Quy ch院 đƠo t衣o đ衣i h丑c vƠ cao đ鰯ng h羽 
chính quy theo h羽 th嘘ng tín ch雨 Ban hƠnh kèm theo Quy院t đ鵜nh s嘘 43/2007/QA-BGDAT ngƠy 15 
tháng 8 n<m 2007 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o. T鰻ng th運i l逢嬰ng c栄a 4 h丑c ph亥n trong 
ch逢挨ng trình lƠ 165 ti院t, không bao g欝m th運i gian ôn thi, ki吋m tra; 

c) H丑c ph亥n IV ngoƠi ch逢挨ng trình quơn s詠 chung quy đ鵜nh sinh viên thu瓜c các nhóm ngƠnh đƠo 
t衣o trong các c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c nh逢 sau: 

- Sinh viên thu瓜c nhóm ngƠnh xư h瓜i nhơn v<n h丑c n瓜i dung công tác đ違ng, công tác chính tr鵜 
c栄a quơn đ瓜i vƠ công an; 

- Sinh viên thu瓜c nhóm ngƠnh khoa h丑c k悦 thu壱t h丑c n瓜i dung v隠 quơn, binh ch栄ng t逢挨ng 泳ng; 

- Sinh viên thu瓜c nhóm ngƠnh kinh t院, nông, lơm, ng逢 nghi羽p, y, d逢嬰c h丑c n瓜i dung h壱u c亥n 
quơn đ瓜i vƠ công an; 

- Sinh viên thu瓜c nhóm ngƠnh th吋 ch医t h丑c n瓜i dung binh ch栄ng h嬰p thƠnh, trinh sát, đ員c nhi羽m 
quơn đ瓜i vƠ công an. 

C<n c泳 vƠo các ngƠnh đƠo t衣o, hi羽u tr逢荏ng, giám đ嘘c các c挨 s荏 đƠo t衣o th嘘ng nh医t v噂i các trung 
tơm Giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh, các đ挨n v鵜 liên k院t phơn nhóm ngƠnh h丑c phù h嬰p v噂i các 
n瓜i dung h丑c ph亥n IV. 



d) Aánh giá k院t qu違 h丑c t壱p môn h丑c giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong các tr逢運ng trung c医p 
s逢 ph衣m vƠ c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n theo Thông t逢 liên t鵜ch s嘘 18/2015/TTLT-
BGDAT-BLATBXH ngƠy 08 tháng 9 n<m 2015 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o vƠ B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i quy đ鵜nh t鰻 ch泳c d衣y, h丑c vƠ đánh giá k院t qu違 h丑c 
t壱p môn h丑c giáo d映c qu嘘c phòng vƠ an ninh trong các c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, c挨 s荏 giáo 
d映c đ衣i h丑c. 


