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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

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

Số: 40/2012/TT-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá  

kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh   

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

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị 

định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng;  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tổ chức 

dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tổ chức dạy, học và đánh 

giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

Điều 2. Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2013 

và thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học 

tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và 

đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; 

-Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Tuyên giáo TW; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL); 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ GD&ĐT; 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDQP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

                    

 

  

 

 

 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

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

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

QUY ĐỊNH 

 Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập 

môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh   

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT 

 ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

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

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về tổ chức dạy, học; đánh giá kết quả học tập và cấp 

chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây viết tắt là GDQP-AN).  

2. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên GDQP-AN; sinh viên 

các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường 

cao đẳng, đại học); học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông; trung tâm 

GDQP-AN và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 2. Vị trí, mục tiêu môn học 

1. Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc đối với học 

sinh các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp; sinh viên các trường 

cao đẳng, đại học; là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân. 

2. Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, 

sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối 

với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà 

nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự để tham gia vào sự nghiệp 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. 

Điều 3. Chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo trình  

1. Chương trình GDQP-AN thể hiện mục tiêu GDQP-AN; quy định chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, phạm vi, thời gian và cấu trúc nội dung môn học của các cấp học 

và trình độ đào tạo; bao gồm:  

a) Chương trình GDQP-AN cấp trung học phổ thông;  

b) Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp;  

c) Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng.  

2. Sách giáo khoa GDQP-AN thuộc hệ thống sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông, sử dụng cho học sinh cấp trung học phổ thông; gồm có: GDQP-AN 10, 

GDQP-AN 11, GDQP-AN 12. Sách giáo viên GDQP-AN quy định nội dung, thời 
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gian và phương pháp giảng dạy từng bài trong sách giáo khoa GDQP-AN, sử dụng 

cho giáo viên GDQP-AN cấp trung học phổ thông. 

3. Giáo trình GDQP-AN thuộc giáo trình sử dụng chung trong các trường 

trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, gồm có: 

a) Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp;  

b) Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng. 

Điều 4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP-AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy 

định trong Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN các trường đại 

học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông). Các trường khi tổ chức học thực hành 

kỹ năng quân sự phải có thao trường tổng hợp. 

2. Các trường có trung tâm GDQP-AN hoặc khoa, bộ môn giáo dục quốc 

phòng, tùy theo quy mô thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN để xây dựng phòng học 

chuyên dùng và thao trường tổng hợp. Các trường không bảo đảm điều kiện về cơ sở 

vật chất, về đội ngũ giáo viên, thực hiện theo Quy định về liên kết GDQP-AN của 

các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

3. Vũ khí bắn tập và trang thiết bị kèm theo phải thực hiện chế độ quản lý, bảo 

quản hàng ngày theo quy định quản lý vũ khí hiện hành; khi di chuyển phải đăng ký 

với cơ quan công an sở tại.  

Chương II 

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC 

 

Điều 5. Nguyên tắc, yêu cầu dạy, học  

1. Dạy, học GDQP-AN phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, 

giữa dạy học lý thuyết với dạy học thực hành, phù hợp với quy chế tổ chức đào tạo 

của từng trình độ; dạy kỹ năng chuyên môn phải gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức 

kỷ luật, tinh thần tập thể; giáo dục tại trường, tại trung tâm GDQP-AN phải gắn kết 

với giáo dục thực tế tại các đơn vị quân đội, quân binh chủng và bảo tàng lịch sử. 

2. Giáo viên, giảng viên dạy học đúng chuyên ngành được đào tạo; thực hiện 

đúng, đủ kế hoạch dạy học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giảng dạy tại 

giảng đường hoặc thực hành trên thao trường phải mang mặc trang phục theo quy 

định; giáo viên, giảng viên sĩ quan biệt phái mang mặc theo Điều lệnh Quân đội. 

3. Học sinh, sinh viên khi học tập phải mang mặc gọn gàng, thống nhất theo 

hướng dẫn của giáo viên, giảng viên; khi thực hành các kỹ năng quân sự phải mang 

mặc trang phục theo quy định; tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo an 

toàn về người, vũ khí, trang bị. 

Điều 6. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học 

1. Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN: 

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, 

trường sĩ quan quân đội, công an; 

b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài; 
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c) Học sinh, sinh viên đào tạo văn bằng 2, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 

đại học, cao đẳng.  

2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần: 

Học sinh, sinh viên chuyển trường, sinh viên đào tạo liên thông hoặc hoàn 

thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi các học phần đã học.  

3. Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự: 

a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo;  

b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính 

làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và 

tương đương trở lên;  

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do 

đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.  

4. Đối tượng được tạm hoãn học: 

a) Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập 

tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt 

Nam; 

b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; 

c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản 

theo quy định hiện hành; 

Hiệu trưởng các trường xem xét tạm hoãn cho các đối tượng quy định tại điểm 

b, c khoản 4 Điều này. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh 

viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học. 

Điều 7. Quản lý môn học và tổ chức dạy, học 

1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định 

của pháp luật về GDQP-AN cho học sinh các trường trung học phổ thông, trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông và trường trung cấp 

chuyên nghiệp tại địa phương.  

2. Trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức bộ môn hoặc bộ môn ghép phải có 

biên chế giáo viên để quản lý và tổ chức dạy, học GDQP-AN. Những trường chưa tổ 

chức bộ môn, cử cán bộ quản lý chương trình GDQP-AN để tổ chức liên kết đào tạo.  

3. Trường cao đẳng, đại học hoặc trường quân sự có trung tâm GDQP-AN, tổ 

chức quản lý và thực hiện toàn diện môn học GDQP-AN cho sinh viên. Các trường 

cao đẳng, đại học không có trung tâm GDQP-AN, tổ chức khoa, bộ môn và thực hiện 

theo quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

Điều 8. Giáo viên,  giảng viên  

1. Giáo viên, giảng viên GDQP-AN là người làm nhiệm vụ giảng dạy, phải 

có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có tinh thần 

trách nhiệm của người thầy, người cán bộ quản lý giáo dục và người chỉ huy; có 

trình độ chuyên môn được đào tạo theo quy định hiện hành. 

2. Giáo viên giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông; trường trung cấp chuyên nghiệp 

phải được đào tạo chuyên ngành GDQP-AN trình độ đại học, hoặc cử nhân sư 
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phạm có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN; cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng 

ghép môn. 

3. Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; trung tâm GDQP-

AN phải được đào tạo chuyên ngành GDQP-AN trình độ đại học trở lên hoặc giảng 

viên là sĩ quan Quân đội biệt phái có trình độ đại học trở lên, đã được đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

Điều 9. Quản lý, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên 

1. Các trường thực hiện quản lý đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN  như 

giáo viên, giảng viên môn học khác. Giảng viên GDQP-AN là sĩ quan Quân đội biệt 

phái do cơ quan, đơn vị biệt phái sĩ quan và các trường quản lý theo quy định của 

Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

2. Các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc 

phòng, an ninh, phương pháp dạy học và chuyển loại trình độ cho giáo viên, giảng 

viên, bảo đảm chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu giảng dạy ở 

các cấp học và trình độ đào tạo. 

Điều 10. Tổ chức dạy, học 

1. Tổ chức dạy học GDQP-AN: 

a) Trường trung học phổ thông tổ chức dạy, học GDQP-AN theo phân phối 

chương trình.  

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức dạy, học theo kế hoạch đào tạo 

chung của từng trường hoặc dạy học tập trung trong một thời gian phù hợp do nhà 

trường tự chủ hoặc liên kết giảng dạy với các trường khác.  

c) Các trường cao đẳng, đại học tổ chức dạy, học theo kế hoạch đào tạo của 

trường, bảo đảm sinh viên hoàn thành chương trình GDQP-AN trước khi tốt nghiệp. 

Các trung tâm GDQP-AN tổ chức dạy, học toàn bộ chương trình trong một thời gian 

liên tục theo kế hoạch đào tạo của trung tâm; kết hợp giữa dạy, học với rèn luyện 

ngoại khoá.  

2. Lớp học lý thuyết nếu bố trí lớp ghép phải phù hợp với phương pháp dạy, 

học và quy định của từng trường; lớp học thực hành không quá 40 học sinh, sinh 

viên.  

 

Chương III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ GDQP-AN  

 

Điều 11. Đánh giá kết quả học tập 

1. Đánh giá kết quả học tập GDQP-AN đối với học sinh cấp trung học phổ 

thông, thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông hiện hành.  

2. Đánh giá kết quả học tập GDQP-AN đối với học sinh trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hiện hành.  

3. Đánh giá kết quả học tập GDQP-AN cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại 

học theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, đồng thời 

thực hiện quy định tại Điều 12, 13, 14 của Văn bản này.  
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Điều 12. Điểm kết thúc học phần, môn học  

1. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần theo quy định; mỗi lần 

kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt nghe giảng lý thuyết 

trên lớp và thực hành tại thao trường sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. 

Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình.  

2. Đối với hình thức đào tạo theo niên chế: 

a) Điểm tổng hợp đánh giá học phần tính theo thang điểm 10, bao gồm điểm 

kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ và điểm thi kết thúc học phần. Trong 

đó điểm thi kết thúc học phần phải có trọng số không dưới 50% của điểm học phần. 

Điểm học phần phải đạt từ 5 trở lên và làm tròn đến một chữ số thập phân. 

b) Kết quả học tập môn học GDQP-AN là điểm trung bình cộng của điểm 

các học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân.  

3. Đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ: 

a) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số 

thập phân. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

 b) Kết quả học tập môn học GDQP-AN là điểm trung bình chung tổng các 

điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; không tính kết quả học tập môn 

học GDQP-AN theo điểm chữ.  

Điều 13. Điều kiện cấp chứng chỉ  

1. Chứng chỉ GDQP-AN cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập  môn 

học GDQP-AN. Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN khi điểm trung bình 

chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên 

không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ GDQP-AN là một trong những 

điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 

2. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn học toàn bộ 

chương trình GDQP-AN.  

3. Sinh viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDQP-AN (trừ trường 

hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự) các trường bố trí ngay học kỳ phụ tiếp 

sau đó và thông báo cho sinh viên biết thời gian học tập để hoàn thành chương trình 

theo quy định. 

Điều 14. Thẩm quyền cấp chứng chỉ và quản lý chứng chỉ  

1. Giám đốc trung tâm GDQP-AN: cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên 

theo quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

2. Thủ trưởng các trường được phép tổ chức dạy, học GDQP-AN thì được 

phép cấp chứng chỉ GDQP-AN. 

3. Các cơ sở giáo dục đào tạo có sổ theo dõi cấp chứng chỉ GDQP-AN. Việc 

in ấn, cấp phát, quản lý chứng chỉ GDQP-AN thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

KT.  BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

                       Bùi Văn Ga 
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