
Với nhiệm Vụ chính là tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ 
chương trình giáo dục Quốc phòng cho sinh Viên đhQghn 
cũng như các cơ sở đào tạo khác theo đúng Quy định 
nhà nước, nhiều năm Qua, những cán bộ Và giảng Viên 
“chiến sĩ” của trung tâm giáo dục Quốc phòng, đhQghn 
(gdQp đhQghn) bằng tấm lòng tận tụy, yêu nghề đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè, đồng nghiệp Và các 
thế hệ sinh Viên. 
nhân dịp lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (3/2004 - 3/2009), ông 
nguyễn Văn oánh - giám đốc trung tâm đã trả lời phòng 
Vấn bản tin đhQghn:
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được biết, tháng 3/2009 này, 
trung tâm giáo dục Quốc 
phòng đhQghn sẽ tổ chức lễ 
kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. 
Xin ông cho biết Vài nét Về Quá 
trình Xây dựng Và phát triển 
của trung tâm?

Ông Nguyễn Văn Oánh: trong chiến 
lược xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân của đảng ta thì nhiệm vụ giáo 
dục quốc phòng cho toàn dân là 1 nội 
dung hết sức quan trọng, đặc biệt đối 
với thế hệ trẻ nói chung và học sinh - 
sinh viên nói riêng. trong bối cảnh đó, 
ngày 2/3/2004, giám đốc đhQghn 
đã ký quyết định số 97/tccb thành lập 
trung tâm gdQp đhQghn trên cơ sở 
tổ chức, sắp xếp lại khoa gdQp của 
trường đhkhXh&nV và khoa gdQp 
của trường đh ngoại ngữ. những 
ngày đầu thành lập, chúng tôi đã 
phải đối mặt với rất nhiều những khó 
khăn như: mô hình mới với tính đặc 
thù cao, phần lớn cán bộ là biệt phái, 
đơn vị sử dụng cán bộ lại không phải 
là đơn vị quản lý cán bộ, kinh phí hoạt 
động chưa có, cơ sở vật chất không 
đáng kể, văn phòng làm việc, hội họp 
phải nhờ trường đhkhXh&nV và 
trường đh ngoại ngữ, việc bộ Quốc 
phòng chưa thống nhất về một đầu 
mối quản lý sĩ quan biệt phái đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến công tác quản 
lý và tâm lý cán bộ. công tác nhân sự 
rất phụ thuộc vào các đơn vị quản lý 
sĩ quan biệt phái nên việc chủ động về 
sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và đặc biệt 
là tăng cường lực lượng giảng viên 
gặp rất nhiều khó khăn... đứng trước 
những thách thức như vậy song với 
tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua” 
ngay từ phiên họp đầu tiên, lãnh đạo 
trung tâm đã rất quyết tâm bằng mọi 
biện pháp phải nhanh chóng ổn định 
tổ chức để tiến từng bước vững chắc 
theo một lộ trình xác định mà hội 
đồng khoa học và đào tạo đã đặt ra.

năm học 2004-2005, trung tâm tập 
trung vào việc kiện toàn bộ máy tổ 

chức, quan tâm đặc biệt tới việc hòa 
nhập giữa quân đội và dân sự, giữa lục 
quân và hóa học, giữa khối giảng dạy 
và khối phục vụ, đi học hỏi các trung 
tâm bạn để có thêm kinh nghiệm, tổ 
chức giảng dạy tập trung theo mô hình 
mới cho toàn đhQghn và các đơn vị 
liên kết. kết thúc năm học này, chúng 
tôi đã cơ bản ổn định, có một bộ máy 
quản lý tốt, đủ năng lực để điều hành 
trung tâm. năm học 2005-2006, tuy 
gặp rất nhiều khó khăn về thời gian vì 
cường độ giảng dạy cao song trung 
tâm đã bắt đầu chú trọng đến chuyên 
môn, quyết tâm nâng cao chất lượng 
giảng dạy, bằng nhiều biện pháp như 
dự giờ, phân loại giờ giảng, thi giảng 
viên dạy giỏi, quy định về phê duyệt 
giáo án... phấn đấu nhanh chóng đưa 
chất lượng giờ giảng lên 1 bước rõ rệt. 

cũng trong năm học này, trung tâm 
đã bắt đầu triển khai mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học, viết và in giáo 
trình, soạn đề thi trắc nghiệm, làm đề 
tài khoa học... năm học 2006-2007, 
trung tâm tiếp tục củng cố bộ máy tổ 
chức sau hơn 2 năm hoạt động cho 
hợp lý và hiệu quả hơn, tập trung nâng 
cao chất lượng giảng dạy, chuẩn bị cho 
giảng dạy theo tín chỉ, soạn giáo án 
điện tử, tăng cường cơ sở vật chất phục 
vụ cho giảng dạy, tìm mọi biện pháp 
để nâng cao đời sống cán bộ. trong 

2 năm học 2007-2008 và 2008-2009, 
chủ trương của lãnh đạo trung tâm là 
đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, giảng 
dạy tốt theo phương thức tín chỉ, cải 
tiến mô hình, học cụ, đổi mới phương 
pháp giảng dạy, xây dựng thương hiệu 
của trung tâm trong hệ thống các 
trung tâm gdQp của cả nước, khẳng 
định vị thế của mình trong đhQghn, 
chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn 
hoạt động tại hòa lạc... 

như vậy, chỉ mới có 5 năm tuổi đời 
nhưng cho đến nay trung tâm gdQp 
đhQghn đã đạt được nhiều thành 
tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
mô hình của trung tâm đã được 
đhQghn đánh giá cao và chủ trương 
nhân rộng cho việc giảng dạy các 
môn chung trong toàn đhQghn. 
bên cạnh đó, bằng những kết quả cụ 
thể của mình, trung tâm còn nhận 
được sự khen ngợi, biểu dương rất 
lớn từ phía bộ gd&đt, hội đồng 
gdQp trung ương và hệ thống các 
trung tâm gdQp trong cả nước.

được biết, trung tâm gdQp là 
một đơn Vị đặc biệt Quan tâm 
đến công tác Quản lý, đào tạo 
một đội ngũ cán bộ Vừa có kỷ 
luật cao, Vừa có năng lực 
chuyên môn, nghiệp Vụ Vững 
Vàng. ông có thể cho bạn đọc 
biết rõ hơn Về Vấn đề này?

Ông Nguyễn Văn Oánh: chúng tôi 
luôn ý thức sâu sắc rằng xây dựng đội 
ngũ cán bộ mạnh có ý nghĩa quyết 
định sự thành bại của trung tâm. chủ 
trương của chi ủy trung tâm là xây 
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt thật sự 
mẫn cán, tâm huyết, ý thức tổ chức 
kỷ luật cao, năng lực chuyên môn  và 
năng lực quản lý tốt, liêm khiết, làm 
nhiều hơn nói, coi việc làm gương là 
mệnh lệnh không lời có sức mạnh 
cao nhất. chúng tôi đã thành công 
trong việc thực hiện chủ trương này 
và có thể nói đó là 1 trong những 
nguyên nhân của mọi nguyên nhân 
làm nên những thành tích đáng ghi 
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nhận trong 5 năm qua.     

theo ông thì trung tâm gdQp 
có những kinh nghiệm hay nói 
cách khác là “bí Quyết” gì để 
phát huy thế mạnh riêng của 
mình so Với các đơn Vị đào tạo 
khác trong đhQghn?
 
Ông Nguyễn Văn Oánh: lợi thế 
đầu tiên không thể không nhắc tới 

đó là đội ngũ cán bộ của trung tâm 
có trên 90% là đảng viên nên chi bộ 
trung tâm rất mạnh cả về số lượng và 
chất lượng. đảng viên đã qua chiến 
đấu khoảng 20%, số đảng viên là sĩ 
quan quân đội khoảng 72% trong đó 
phần lớn là sỹ quan cao cấp (đại tá và 
thượng tá), 4 đảng viên từ 30 đến 37 
năm tuổi đảng, ý thức tổ chức kỷ luật 
nghiêm, nên ngay sau khi thành lập, 
chi bộ đã thể hiện rất tốt vai trò lãnh 
đạo và là nhân tố quyết định làm nên 
những thành tích của trung tâm. một 
lợi thế nữa mà chúng tôi rất tự hào 
đó là trung tâm có đội ngũ sỹ quan 
biệt phái với tuổi đời, tuổi đảng, tuổi 
quân, tuổi nghề ở độ lý tưởng, tính kỷ 
luật của quân đội rất cao, giàu lòng 
tự trọng, sống nhân văn, mẫu mực. 
bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân sự 
của trung tâm cũng được tuyển chọn 
cẩn thận nên chất lượng rất tốt, mọi 
người đều có tinh thần trách nhiệm 
cao, nhiệt tình, đoàn kết, gắn bó với 
tập thể, có năng lực quản lý và năng 
lực chuyên môn tốt. nói đến trung 

tâm gdQp đhQghn có lẽ lợi thế lớn 
nhất là về nguồn lực con người và 
chúng tôi đã biết khai thác, tận dụng 
thành công những lợi thế đó.

ông đánh giá thế nào Về 
những thuận lợi Và cả những 
khó khăn mà trung tâm đã, 
đang Và sẽ phải đối mặt? 

ông nguyễn Văn oánh: Quả thực 

trong thời gian tới, tôi cho rằng khó 
khăn sẽ rất khó khắc phục, rất khó 
tháo gỡ do việc này không phụ thuộc 
vào riêng đhQghn hay riêng trung 
tâm mà phần lớn phụ thuộc vào bộ 
Quốc phòng. chẳng hạn vấn đề thiếu 
giảng viên giáo dục quốc phòng trầm 
trọng là tình trạng chung của cả nước, 
vấn đề quy về một đầu mối quản lý 
sỹ quan biệt phái 5 năm vừa qua, 
đhQghn đã có 4 lần gửi công văn 
đề nghị bộ Quốc phòng giải quyết 
nhưng không thấy hồi âm, vấn đề 
thời hạn biệt phái của sỹ quan chỉ có 
5 năm thì rất khó thay đổi, vấn đề cơ 
sở vật chất, văn phòng làm việc cũng 
sẽ rất chậm được khắc phục do điều 
kiện chung... tuy vậy, với những lợi 
thế như tôi đã chia sẻ cộng với 5 năm 
tích lũy kinh nghiệm, đang trên đà 
phát triển tốt, tôi tin rằng trung tâm 
sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong 
tương lai...

trên cơ sở những thuận lợi Và 
khó khăn đó Xin ông cho biết 

Về chiến lược, kế hoạch phát 
triển của trung tâm gdQp 
trong giai đoạn tới là gì?

ông nguyễn Văn oánh: chúng tôi 
ý thức sâu sắc rằng, trước mắt là cả 
1 chặng đường gian nan, đầy thách 
thức. song bằng tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, bằng tình cảm và 
lương tâm của những cán bộ đã được 
tôi luyện, bằng phẩm chất cao đẹp 
của bộ đội cụ hồ, bằng kinh nghiệm 
quý báu đã tích lũy được trong 5 năm 
qua, với sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả 
của các cơ quan hữu quan, chúng tôi 
nhất định sẽ biến thách thức thành 
thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, đoàn 
kết xây dựng trung tâm vững mạnh, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 
trong giai đoạn tới, những định 
hướng lớn của chúng tôi là: bằng mọi 
biện pháp, nâng trình độ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học của trung tâm 
lên 1 bước rõ rệt (đặc biệt là giảng 
dạy theo chương trình mới của bộ 
gd&đt và theo phương thức tín chỉ); 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, 
kiên quyết nói không với bệnh thành 
tích và tiêu cực; chuẩn bị đầy đủ về 
mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ 
quản lý và cán bộ giảng dạy với quan 
điểm gọn nhưng tinh và hiệu quả, 
phân cấp rất mạnh, tăng quyền tự 
chủ cho cấp dưới, tăng cường cơ sở 
vật chất và các điều kiện khác để khi 
lên hòa lạc hoạt động đư¬ợc ngay; 
nâng cao từng bư¬ớc đời sống vật 
chất của cán bộ.

Xin cảm ơn ông. chúc ông Và 
toàn thể cán bộ trung tâm 
gdQp đhQghn luôn mạnh khỏe, 
hạnh phúc Và đạt được nhiều 
thành tích mới trên chặng 
đường tiếp theo.

>> minh trường (thực hiện)
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