Chương IV
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
(Giai đoạn từ năm 1994 đến 2021)
Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên
là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quan điểm chỉ
đạo của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân, góp
phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều
kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất tư cách
đạo đức và nhân cách, rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng
thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Giáo dục
quốc phòng và an ninh, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của mục tiêu
giáo dục đào tạo.
- Ngày 14/9/1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
ký Quyết định số 2674/QĐ-GDĐT thành lập Trung tâm Giáo
dục quốc phòng Hà Nội thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thể
dục TW số I.
- Năm 2006, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội đổi
tên thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I - Trường
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây theo Quyết định
2247/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Năm 2017, theo Quyết định số 1770/QĐ-BGDĐT ngày
19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi tên
Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I - Trường Đại học Sư
phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thành Trung tâm Giáo dục

quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể
thao Hà Nội.
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh là đơn vị sự
nghiệp lấy thu để chi, có nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy môn
học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung
học phổ thông trong khu vực Hà Nội; Đào tạo sỹ quan dự bị;
Thực nghiệm nghiên cứu khoa học Sư phạm Quân sự và sau
này đào tạo thêm: Đào tạo ngắn Giáo viên Giáo dục quốc
phòng và an ninh và đào tạo Giáo viên ghép môn Giáo dục Thể
chất với Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Trung tướng Nguyễn Thế Bôn Phó TTMT QĐNDVN
và thứ trưởn
Khánh thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội
I. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm qua các
thời kỳ
1. Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an
ninh các thời kỳ

a) Hiệu trưởng Nhà trường kiêm giữ chức vụ Giám đốc
Trung tâm các thời kỳ:

Phạm Khắc Học
(1994 - 2000)

Đào Ngọc Dũng
(2000 - 2007)

Phạm Xuân Thành
Nguyễn Duy Quyết
(2007-2017)
(10/2017 đến nay)
b) Phó giám đốc Trung tâm GDQPAN các thời kỳ:

Đại tá

Đại tá

Đại tá

Nguyễn Ngọc Hiệp
(1997-2010)

Đại tá
Nguyễn Minh Tiến
(11/2016 đến nay)

Đinh Tùng Sơn
(12/2009 -5/2016)

Vũ Tiến Đại
(3/2012 - 3/2017)

Đại tá
Nguyễn Văn Kha
(4/2017 đến nay)

2. Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Trung
tâm qua các thời kỳ
Chặng đường Trung tâm mới thành lập là thời kỳ đặt nền
tảng đầu tiên cho quá trình xây dựng và phát triển của Trung
tâm, chính vì vậy về tổ chức bộ máy thời kỳ đầu do PGSTS.NGƯT Phạm Khắc Học, Hiệu trưởng Nhà trường kiêm
nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm. Biên chế chỉ có một bộ
môn Giáo dục Quốc phòng gồm 02 đồng chí Nguyễn Ngọc
Hiệp, Đinh Tùng Sơn và 02 đồng chí tăng cường từ trường
Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương bổ sung đến. Bộ
môn do đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Hiệp làm Trưởng bộ
môn. Năm 1997 đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp được bổ nhiệm
làm Phó giám đốc. Đến năm 1998 Trung tâm đã bổ sung thêm
06 giảng viên (Nguyễn Văn Hùng, Vũ Văn Quý, Lưu Thanh
Sìn, Hoàng Văn Bàng, Nông Văn Bủng, Phùng Bá Sang). Vì
vậy Trung tâm phải huy động cả cán bộ, giảng viên của nhà

trường và Bộ môn Quân sự Nghệ thuật sang dạy như: Hoàng
Hữu Phúc, Quách Văn Tỉnh, Bùi Xuân Thành, Phạm Nguyên
Phùng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời
mời giáo viên thỉnh giảng ở các đơn vị đóng quân trên địa bàn:
Huyện đội Chương Mỹ, Trường Quân sự Hà Tây và Sư đoàn
bộ binh 301.
Trong năm 1999, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung thêm
Trung tâm 06 giảng viên (Thiếu tá Nguyễn Dũng Sỹ, Thiếu tá
Cao Đức Thanh, Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Đại úy Phạm
Ngọc Tuấn, Thượng úy Phạm Hồng Hải và Thượng úy Đỗ
Đức Thuận). Những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tiếp tục
tăng cường bổ sung giảng viên là cán bộ sĩ quan ở đơn vị quân
đội về Trung tâm giảng dạy môn học GDQPAN.
a. Kiện toàn bộ máy lần 1, từ 1999 đến 2004, theo
Quyết định số 375/QĐ/TCCB-CTCTTT, ngày 06/12/1999
gồm có:
- Ban giám đốc Trung tâm: 02 đồng chí
+ Hiệu trưởng nhà trường Phạm Khắc Học kiêm Giám
đốc Trung tâm đến năm 2000. Từ năm 2000 - 2007 Hiệu
trưởng nhà trường Đào Ngọc Dũng kiêm Giám đốc Trung
tâm.
+ Phó giám đốc Trung tâm: Thượng tá Nguyễn Ngọc
Hiệp
- Ban Kế hoạch Tổng hợp: Trung tá Đinh Tùng Sơn làm
Trưởng Ban, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng kiêm Phó Trưởng
ban.
- Bộ môn trực thuộc Ban Giám đốc:
+ Bộ môn Đường lối quân sự: Thiếu tá Nguyễn Văn
Hùng, Trưởng Bộ môn
+ Bộ môn Kỹ Chiến thuật Bộ binh: Thiếu tá Hoàng Văn
Bàng, Trưởng Bộ môn; Thiếu tá Lưu Thanh Sìn, Phó trưởng
Bộ môn.
+ Bộ môn Quân sự chung: Trung tá Vũ Văn Quý,
Trưởng Bộ môn.

b. Kiện toàn bộ máy lần 2, từ 2004 đến 2010 (đề án
chia làm 2 giai đoạn)
Giai đoạn 1, từ 2004 đến 2006, theo Quyết định số
59/TCCB ngày 1/4/2004, tổ chức bộ máy Trung tâm có:
- Ban giám đốc Trung tâm:
+ Hiệu trưởng nhà trường Đào Ngọc Dũng kiêm Giám
đốc Trung tâm.
+ Phó giám đốc Trung tâm: Thượng tá Nguyễn Ngọc
Hiệp
- Các Ban chức năng trực thuộc Trung tâm:
+ Ban Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị: Thiếu
tá Nguyễn Dũng Sĩ, Trưởng ban.
+ Ban Đào tạo - Quản lý học viên: Trung tá Đinh Tùng
Sơn, Trưởng Ban; Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Trưởng
ban.
+ Ban Hậu cần - Kỹ thuật: Trung tá Nguyễn Văn Hùng,
Trưởng Ban.
- Các bộ môn trực thuộc Trung tâm:
+ Bộ môn Đường lối quân sự: Trung tá Nguyễn Văn
Hùng, kiêm Trưởng Bộ môn.
+ Bộ môn Kỹ Chiến thuật Bộ binh: Thiếu tá Hoàng Văn
Bàng, Trưởng Bộ môn; Thiếu tá Lưu Thanh Sìn, Phó trưởng
Bộ môn.
+ Bộ môn Khoa mục chung: Trung tá Vũ Văn Quý,
Trưởng Bộ môn; Thiếu tá Cao Đức Thanh, Phó trưởng Bộ
môn.
Giai đoạn 2, từ năm 2006 đến năm 2010, theo Quyết
định số 91/2006/QĐ/-TCCB ngày 8/4/2006, tổ chức bộ máy
Trung tâm có:
- Ban giám đốc Trung tâm:
+ Hiệu trưởng nhà trường kiêm Giám đốc Trung tâm:
Nhà giáo ưu tú Đào Ngọc Dũng (nghỉ hưu 2007) và Tiến sĩ
Phạm Xuân Thành (từ năm 2007 đến năm 2017).
+ Phó giám đốc Trung tâm: Đại tá Nguyễn Ngọc Hiệp.

- Các phòng chức năng trực thuộc Trung tâm:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị:
Trung tá Nguyễn Dũng Sĩ, Quyền trưởng phòng.
+ Phòng Đào tạo - Quản lý học viên: Thượng tá Đinh
Tùng Sơn, Trưởng phòng; Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Phó
trưởng phòng.
+ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật: Trung tá Nguyễn Văn
Hùng, Trưởng phòng; Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng
phòng.
- Các bộ môn trực thuộc Trung tâm:
+ Bộ môn Đường lối quân sự: Trung tá Nguyễn Văn
Hùng, kiêm trưởng Bộ môn; Đại úy Đinh Trọng Tuấn, Phó
trưởng Bộ môn.
+ Bộ môn Kỹ Chiến thuật Bộ binh: Trung tá Lưu Thanh
Sìn, Trưởng Bộ môn; Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh, Phó trưởng
Bộ môn.
+ Bộ môn Khoa mục chung: Trung tá Vũ Văn Quý,
trưởng Bộ môn; Trung tá Cao Đức Thanh, Phó trưởng Bộ
môn.
Năm 2007, bổ nhiệm:
1. Trung tá Nguyễn Dũng Sĩ: Trưởng phòng Hành chính
- Tổng hợp - Công tác chính trị.
2. Thiếu tá Đào Văn Minh: Phó trưởng phòng Hành
chính - Tổng hợp - Công tác chính trị.
3. Trung tá Cao Đức Thanh: Trưởng Bộ môn Khoa mục
chung.
4. Thiếu tá Hoàng Thanh Sơn: Phó trưởng Bộ môn Khoa
mục chung.
Năm 2008, bổ nhiệm:
1. Trung tá Phạm Hồng Hải: Trưởng phòng Hậu cần Kỹ thuật.
2. Trung tá Nguyễn Quốc Anh: Trưởng Bộ môn Kỹ Chiến thuật.

3. Đại úy Đinh Trọng Tuấn: Trưởng Bộ môn Đường lối
quân sự.
c. Kiện toàn bộ máy lần 3 theo Quyết định số 98/QĐ,
ngày 10/3/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội ký quyết định thành lập Khoa Quân sự và
Khoa Chính trị
- Ban giám đốc Trung tâm: 03 đồng chí
+ Phó giáo sư- Tiến sĩ Phạm Xuân Thành, Hiệu trưởng
nhà trường kiêm Giám đốc Trung tâm từ năm 2007 đến năm
2017.
+ Phó giám đốc Trung tâm: Đại tá Đinh Tùng Sơn
(2009-2016).
+ Phó giám đốc Trung tâm: Đại tá Vũ Tiến Đại (20122017).
- Các phòng chức năng trực thuộc Trung tâm:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị:
Trung tá Nguyễn Văn Vốn, Trưởng phòng.
+ Phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên: Trung tá Nguyễn
Minh Tiến, Trưởng phòng; Trung tá Vũ Đình Khanh, Phó
trưởng phòng.
+ Khoa Quân sự gồm có 03: Bộ môn Quân sự chung; Bộ
môn Chiến thuật Bộ binh và Bộ môn Kỹ thuật Bộ binh. Đồng
chí Trung tá Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Trưởng khoa,
Trung tá Nguyễn Dũng Sỹ giữ chức vụ Phó trưởng khoa.
+ Khoa Chinh trị gồm có: Bộ môn Đường lối quân sự và
Bộ môn Công tác quốc phòng và an ninh, Đồng chí Thiếu tá
Đinh Trọng Tuấn giữ chức vụ Trưởng khoa và Trung tá Đào
Văn Minh giữ chức vụ Phó trưởng khoa.
Năm 2010, bổ nhiệm:
1. Thiếu tá Nguyễn Đắc Năm, Trưởng Bộ môn Kỹ Chiến thuật.
Năm 2012, bổ nhiệm:
1. Trung tá Đỗ Ánh Thiên, Trưởng Bộ môn Đường lối
quân sự.

2. Trung tá Đỗ Năng Dương, Phó trưởng phòng Hậu cần
- Tài chính - Kỹ thuật.
3. Trung tá Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Bộ môn Chiến
thuật bộ binh.
4. Trung tá Hoàng Tuấn Hào - Phó trưởng Phòng Hành
chính - Tổng hợp - Công tác chính trị.
Năm 2016, bổ nhiệm:
1. Đại tá Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Trung tâm
GDQPAN.
2. Thượng tá Nguyễn Đắc Năm, Trường phòng Đào tạo
và Quản lý sinh viên.
3. Thượng tá Hoàng Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Hành
chính, Tổ chức.
4. Trung tá Hoàng Tuấn Hào - Trưởng bộ môn Chiến
thuật bộ binh.
5. Trung tá Lê Văn Quyết, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật bộ
binh.
6. Trung tá Lê Văn Duẩn, Trưởng Bộ môn Quân sự
chung.
Năm 2018, bổ nhiệm:
1. Trung tá Đỗ Đức Thuận Phó Trưởng phòng Hậu cần Tài chính - Kỹ thuật.
Năm 2020, bổ nhiệm:
1. Trung tá Nguyễn Đức Tiến, Phó trường phòng Đào tạo
và Quản lý sinh viên.
2. Thượng tá Vũ Đình Khanh, Phó trường Khoa Quân
sự.
3. Trung tá Chu Văn Hạc, Trưởng Bộ môn Công tác
quốc phòng và an ninh.
Về đội ngũ Giảng viên là các đồng chí Sỹ quan biệt phái
Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) được
điều động về công tác tại Trung tâm. Thời kỳ đầu do số lượng
giảng viên ít, những khóa số lượng sinh viên đông, Trung tâm

mời thêm một số đồng chí giảng viên của Học viện Chính trị
và Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng tham gia thỉnh
giảng.
Về nội dung chương trình đào tạo: theo đúng quy định
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiện nay Trung tâm thực
hiện tổ chức đào tạo, giảng dạy theo Thông tư số 05/2020/TTBGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục quốc
phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư
phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Thời gian đào tạo: Mỗi khóa học tập trung là 01 tháng.
II. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm hiện
nay

Tập thể Cán bộ, Giảng viên, công nhân viên Trung tâm
Tổng số biên chế của Trung tâm hiện có: 39 đồng chí.
Trong đó: 01 đ/c Hiệu trưởng kiêm Giám đốc; 23 đồng chí là
Sỹ quan biệt phái; 07 giảng viên GDQPAN văn bằng 2 và 08
người là chuyên viên, cán sự, nhân viên phục vụ.

Về trình độ: Tiến sĩ: 02 đ/c; Thạc sĩ có 07 đ/c; Đại học
có: 30 đ/c (trong đó có 09 đồng chí đang học Chương trình
đào tạo thạc sĩ, dự kiến hoàn thành năm 2022)
Trình độ lý luận chính trị có: 04 cao cấp và 20 trung cấp
Tổ chức bộ máy:
1. Ban Giám đốc Trung tâm
- Tiến sĩ Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng kiêm Giám
đốc Trung tâm (10/2017).
- Đại tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc (11/2016).
- Đại tá Nguyễn Văn Kha, Phó Giám đốc (4/2017).
2. Biên chế tổ chức bộ máy các phòng
- Phòng Hành chính, Tổ chức:
+ Biên chế gồm có 04 đồng chí (02 sỹ quan và 02 nhân
viên), do Thượng tá Nguyễn Văn Vốn- Trưởng phòng (2010).
+ Các thành viên của phòng gồm: Trung tá Lý Hoài Nam
- Giảng viên kiêm Trợ lý tổng hợp; Chu Thị Bích - chuyên
viên; Nguyễn Thị Huệ - cán sự.
- Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên:
+ Biên chế gồm có: 07 đồng chí (03 sỹ quan và 05 nhân
viên), do Đại tá Nguyễn Đắc Năm - Trưởng phòng (2016).
Trung tá Nguyễn Đức Tiến - Phó trưởng phòng (2019).
+ Các thành viên của phòng có: Trung tá Nguyễn Ngọc
Sơn - Giảng viên kiêm Trợ lý Kế hoạch tổng hợp; Chuyên
viên gồm có: Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Thị Thơm; Đinh
ThịTuyết Mai; Hoàng Thị Nga.
- Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật:

+ Biên chế gồm 06 đồng chí (04 sỹ quan và 02 nhân
viên), do Đại tá Nguyễn Quốc Anh - Trưởng phòng (2021);
Thượng tá Hoàng Tuấn Hào - Phó trưởng phòng (2021).
+ Các thành viên gồm: Trung tá Vũ Văn Tuấn - Giảng
viên kiêm Trợ lý kế hoạch, vật tư; Trung tá Nguyễn Công
Long- Giảng viên kiêm Trợ lý Vât chất ký túc xá; Nguyễn Thị
Mỹ - Chuyên viên; Nguyễn Minh Đức - nhân viên Tài chính.
3. Biên chế tổ chức các khoa, bộ môn
3.1. Khoa Quân sự: Có nhiệm vụ giảng dạy nội dung về
Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật cho
Sinh viên theo chương trình kế hoạch đào tạo và nghiên cứu
khoa học sư phạm quân sự.
- Biên chế của khoa có 11 đồng chí: 07 sĩ quan, 04 giảng
viên GDQPAN. Trình độ: Thạc sỹ: 03; Đại học: 08.
- Trưởng khoa: Đại tá Phạm Hồng Hải (2021)
- Phó trưởng khoa: Thượng tá Vũ Đình Khanh (2019)
- Trong khoa gồm có 03 Bộ môn:
+ Bộ môn Quân sự chung biên chế có 04 đồng chí:
Trưởng Bộ môn Thượng tá Lê Văn Duẩn; Trung tá Đặng Minh
Lợi và 02 giảng viên GDQPAN (Đoàn Khắc Hà và Mai Thiện
Chí).
+ Bộ môn Chiến thuật bộ binh có 02 đồng chí: Trưởng
Bộ môn Thượng tá Nguyễn Quang Đạt và Trung tá Bùi Văn
Trang.
+ Bộ môn Kỹ thuật bộ binh có 03 đồng chí: Trưởng Bộ
môn Thượng tá Lê Văn Quyết và 02 giảng viên GDQPAN
(Dương Đăng Kiển và Phùng Thị Tâm Tình)

3.2. Khoa Chính trị: Có nhiệm vụ: giảng dạy các nội
dung về Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Công tác quốc phòng và an ninh cho sinh viên các
trưởng liên kết; giảng dạy các nội dung thuộc khối kiến thức
xã hội nhân văn quân sự và an ninh cho sinh viên đào tạo giáo
viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Tổ chức nghiên cứu
khoa học sư phạm quân sự.
- Biên chế của khoa có 08 đồng chí, gồm 05 Sỹ quan và
03 giảng viên GDQPAN (Trình độ: Tiến sĩ 01; Thạc sỹ: 03;
Đại học: 04).
- Trưởng khoa: Đại tá Đinh Trọng Tuấn.
- Phó Trưởng khoa: Đại tá Đào Văn Minh.
- Trong khoa gồm có 02 Bộ môn:
+ Bộ môn Đường lối Quân sự: Trưởng Bộ môn - Thượng
tá Đỗ Ánh Thiên; 02 Giảng viên GDQPAN Tạ Việt Thanh và
giảng viên Nguyễn Tất Quân.
+ Bộ môn Công tác quốc phòng và an ninh: Trưởng Bộ
môn- Thượng tá Chu Văn Hạc; Đại úy Chu Hữu Sơn và giảng
viên GDQPAN Vũ Thị Linh.
Ngoài đội ngũ Giảng viên được biên chế cho các khoa,
bộ môn nói trên, tất cả các đồng chí sỹ quan làm công tác
quản lý từ Phó Giám đốc đến các phòng chức năng đều tham
gia giảng dạy tại các khoa, bộ môn. Trung tâm duy trì mạng
lưới giảng viên thỉnh giảng là các giảng viên của Học viện
Chính trị; trường Sỹ quan Chính trị và các thầy giảng viên của
Trung tâm đã nghỉ hưu.
4. Về tổ chức Đảng, Đoàn thể
4.1. Tổ chức Đảng

Chi bộ được tách ra từ chi bộ Đào tạo - Các môn chung
ngày 07/11/1998, cấp ủy lâm thời:
1. Nguyễn Ngọc Hiệp - Bí thư chi bộ
2. Đinh Tùng Sơn - Phó Bí thư chi bộ
Đại hội Chi bộ lần thứ nhất ngày 05/12/1998, bầu chi ủy
gồm:
1. Nguyễn Ngọc Hiệp - Bí thư chi bộ
2. Nông Văn Bủng - Phó Bí thư chi bộ
Nhiệm kỳ 2005-2008:
Ban Chi ủy gồm: đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp- Bí thư;
đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó bí thư; đồng chí Đinh Tùng
Sơn - Chi ủy viên.
Nhiệm kỳ 2008-2012:
Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Ngọc
Hiệp- Bí thư; đồng chí Đinh Tùng Sơn- phó bí thư; đồng chí
Nguyễn Dũng Sỹ- Chi ủy viên.
Nhiệm kỳ 2012-2015:
Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Đinh Tùng SơnBí thư; đồng chí Vũ Tiến Đại- phó Bí thư; đồng chí Nguyễn
Quốc Anh- Chi ủy viên.
Nhiệm kỳ 2015-2017:
Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Vũ Tiến Đại,
Đảng ủy viên- Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Minh Tiếnphó Bí thư; đồng chí Phạm Hồng Hải- Chi ủy viên.
Nhiệm kỳ 2017-2020:
Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Minh
Tiến, Đảng ủy viên- Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Khaphó Bí thư; đồng chí Đinh Trọng Tuấn- Chi ủy viên.
Nhiệm kỳ 2020-2023:

Ban Chi ủy gồm 05 đồng chí: đồng chí Nguyễn Minh
Tiến, Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Kha
- phó Bí thư; đồng chí Phạm Hồng Hải, đồng chí Nguyễn
Quốc Anh và đồng chí Đỗ Ánh Thiên - Chi ủy viên.
Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trực
thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà
Nội có 28 đồng chí, trong đó 100% giảng viên sỹ quan là
Đảng viên. Chi bộ Trung tâm luôn giữ vai trò là hạt nhân lãnh
đạo đơn vị. Hàng tháng Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo bám sát
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung tâm. Vì vậy chất
lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị và cá nhân ngày càng
được nâng cao; nội bộ đoàn kết, có sự đồng thuận nhất trí cao,
công tác xây dựng và phát triển Đảng viên được đẩy mạnh.
Liên tục được Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà
Nội tặng giấy khen công nhận là Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ”.
4.2. Tổ chức Công đoàn Bộ phận
Thời kỳ đầu thành lập do đồng chí Lưu Thanh Sìn làm
Chủ tịch, sau đó là đồng chí Nguyễn Văn Hùng, làm Chủ tịch.
Nhiệm kỳ 2007-2009: Đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ làm
Chủ tịch.
Nhiệm kỳ 2009-2013: Ban chấp hành gồm: Đỗ Đức
Thuận, làm Chủ tịch; Đỗ Ánh Thiên; Chu Thị Bích, là ủy viên
Nhiệm kỳ 2014-2017: Ban chấp hành gồm: đồng chí Đỗ
Đức Đức Thuận, làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Đức Tiến và
đồng chí Chu Thị Bích, ủy viên.
Nhiệm kỳ 2017-2022: Ban chấp hành gồm 05 đồng chí
Đinh Trọng Tuấn - Chủ tịch; đồng chí Lê Văn Duẩn - Phó chủ

tịch; Các ủy viên gồm các đồng chí: Vũ Văn Tuấn, Chu Thị
Bích, Nguyễn Thị Hiền.
5. Kết quả công tác đào tạo
a. Nhiệm vụ giảng dạy môn học GDQPAN
Đây là một trong những thành tích nổi bật nhất của trung
tâm, vừa khẳng định vị thế trung tâm trong hệ thống Trung
tâm GDQPAN cả nước, vừa khẳng định uy tín, sự tin tưởng
đối với các trường liên kết khi đưa sinh viên vào học tại trung
tâm. Thành tích được thể hiện qua quy mô đào tạo, chất lượng
đào tạo ngày càng tăng.
Quá trình 5 năm hoạt động (1994-1999):
Khắc phục mọi khó khăn, Trung tâm đã đào tạo được 38
khóa học, với tổng số 16.000 sinh viên của các trường: Đại
học Công đoàn, Đại học Kiến trúc, Đại học Dân lập Phương
đông; Viện Đại học mở, Đại học Thương mại, Đại học Luật
Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Cao đẳng Sư phạm Nhạc- Họa
TW, Cao đẳng Sư phạm Thể dục TW1, với lưu lượng từ 600700 sinh viên /khóa.
Tuy những năm đầu gặp không ít khó khăn song với sự
đoàn kết thống nhất, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
và đã được Đảng, Nhà nước, các Cơ quan Bộ, Ngành ghi
nhận. Năm 1997, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen
và UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 1999.
Sau 10 năm hoạt động (từ 1994-2004):
Trung tâm được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của
Đảng ủy- Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Thể dục
Thể thao Hà Tây (nay là Trường Đại học Sư phạm Thể dục
Thể thao Hà Nội); sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm và tạo

điều kiện của các đơn vị trong Nhà trường, Trung tâm phát
triển tương đối vững chắc:
* Kết quả đào tạo: Trong 10 năm Trung tâm đã đào tạo
được 83 khóa học, với tổng số gần 60.000 học sinh, sinh viên
của 17 trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp
khu vực Hà Nội vào học tại Trung tâm. Cụ thể có 10 trường
Đại học: Đại học Công đoàn; Đại học dân lập Đông đô; Đại
học Hà Nội; Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đại học Mở; Đại học
Thương mại; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Sư phạm Nghệ
thuật TW; Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây; Học viện Ngân
hàng và 07 Trường Cao đẳng: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; Cao
đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội;
Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình; Cao đẳng Xây dựng số 1; Cao
đẳng Thương mại và Du lịch; Trung học Sư phạm Hà Tây.
Riêng trong 5 năm (1999-2004), lưu lượng Học sinhSinh viên hàng năm trung bình từ 9.000 - 12.000SV (so với
thời gian đầu tăng gấp 2 đến 3 lần).
Sau 15 năm thành lập Trung tâm (1994-2009)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy
phát biểu tại Lễ Khai mạc TTGDQP của Nhà trường
* Kết quả đào tạo:
Trung tâm đã đào tạo được 142 khóa học, với tổng số
gần 150.000 học sinh, sinh viên của 21 trường Đại học, Cao
đẳng và Trung học chuyên nghiệp khu vực Hà Nội vào học.
Cụ thể trong 5 năm (2004-2009), Trung tâm đã liên kết đào
tạo với 12 trường Đại học: Đại học Luật Hà Nội; Đại học
Công đoàn; Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại
học dân lập Đông đô; Đại học Đại nam; Đại học Mỹ thuật
Công nghiệp; Đại học Sư phạm nghệ thuật TW; Đại học Sư
phạm TDTT Hà Nội; Đại học Thành Tây; Học viện Y dược
học cổ truyền Việt Nam; Học viện Ngân hàng và 09 trường
Cao đẳng, Trung cấp: Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà; Cao đẳng
Cộng đồng Hà Nội; Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; Cao đẳng
Kinh tế Kỹ thuật Thương mại; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội;
Cao đẳng Thương mại và Du lịch; Cao đẳng Xây dựng số 1;
Trung cấp nghề Quốc tế Việt Úc; Trung cấp Thương mại và
Du lịch Hà Nội.
Trung tâm đã là một địa chỉ tin cậy để các nhà trường
liên kết gửi gắm, đưa sinh viên vào học tập tại trung tâm.
Sau 20 năm hoạt động (từ 1994-2014)
* Kết quả đào tạo:
- Trung tâm đã đào tạo được 209 khóa học, với tổng số
gần 228.000 sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và
Trung học chuyên nghiệp khu vực Hà Nội vào học tại trung
tâm. Trong 5 năm (2009-2014) tiếp theo, Trung tâm đã thực

hiện liên kết theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được
12 Trường Đại học: Đại học Công đoàn; Đại học dân lập
Đông Đô; Đại học Hà Nội; Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đại học
Luật Hà Nội; Đại học Thành Tây; Đại học Sư phạm Nghệ
thuật TW; Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội; Đại học Mỹ thuật
công nghiệp; Học viện Ngân hàng; Học viện Y dược học cổ
truyền Việt Nam; Học viện Công nghệ và Bưu chính viễn
thông và 05 Trường Cao đẳng: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
Thương mại; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Cao đẳng Xây
dựng số 1; Cao đẳng Thương mại và Du lịch; Cao đẳng thực
hành FPT.
- Lưu lượng hàng năm trung bình từ 15.000 - 18.000
Sinh viên.
Sau 25 năm hoạt động (từ 1994-2019)
* Kết quả đào tạo: Số lượng sinh viên sau 25 năm Trung
tâm đã đào tạo được 253 khóa học, cấp chứng chỉ môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 303.000 sinh viên.
Trong 5 năm (2014-2019), Trung tâm tiến hành tổ chức đào
tạo 55 khóa học giáo dục tập trung theo mô hình Quân đội cho
82.570 sinh viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ
môn học GDQPAN; đã thực hiện mở rộng liên kết đào tạo với
23 trường Đại học, Cao đẳng có nhu cầu đưa sinh viên vào
học. Cụ thể các trường: Đại học Công đoàn; Đại học Kiến trúc
Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Đông
Đô; Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; Đại học Sư phạm Nghệ
thuật TW; Đại học Thành Tây; Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông; Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam;
Học viện Ngân hàng; Đại học Nội Vụ; Học viện Tòa Án; Đại

học Sư phạm TDTT Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Cao
đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại; Cao đẳng Nghệ thuật Hà
Nội; Cao đẳng Xây dựng số 1; Cao đẳng Thực hành FPT; Cao
đẳng quốc tế BTEC-FPT; Cao đẳng Y tế Hà Nội; Cao đẳng
nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ; Cao đẳng
Thương mại và Du lịch.
Sau 27 năm hoạt động (từ 2019 đến nay)
* Kết quả đào tạo:
- Trong 2 năm (2019-2021), Trung tâm thực hiện đào tạo
17 khóa học cho 28.997 sinh viên hoàn thành khóa học được
cấp chứng chỉ, chứng nhận môn học GDQPAN; đã thực hiện
mở rộng liên kết đào tạo với 20 trường Đại học, Cao đẳng có
nhu cầu đưa sinh viên vào học. Cụ thể các trường: Đại học
Kiến trúc Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại
học Đông Đô; Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; Đại học Sư
phạm Nghệ thuật TW; Đại học Phenikaa; Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông; Học viện Y dược học cổ truyền Việt
Nam; Học viện Tòa Án; Học viện Kỹ thuật mật mã; Đại học
Sư phạm TDTT Hà Nội; Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương
mại; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Cao đẳng Xây dựng số 1;
Đại học FPT; Đại học Kiểm sát; Cao đẳng Y tế Hà Nội; Cao
đẳng Kinh tế- Công nghiệp Hà Nội; Cao đẳng Kinh tế- Kỹ
thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.
Qua 27 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã đào
tạo được 269 khóa học, cấp chứng chỉ chứng nhận môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 340.000 học sinh
sinh viên. Sinh viên sau khi học tập tại trung tâm đã trưởng
thành hơn trong cuộc sống, nhận thức tốt hơn về trách nhiệm

bảo vệ Tổ quốc, dành nhiều tình cảm cho trung tâm nói riêng
và người lính nói chung. Trung tâm đã khẳng định vị thế trung
tâm trong hệ thống Trung tâm GDQP, vừa khẳng định uy tín,
sự tin tưởng đối với các trường liên kết khi đưa sinh viên vào
học tại trung tâm. Thành tích được thể hiện qua quy mô đào
tạo, chất lượng đào tạo ngày càng tăng.
* Về hoạt động giao lưu, ngoại khoá:
Ngoài hoạt động giảng dạy, Trung tâm tổ chức được
nhiều hoạt động giao lưu, ngoại khoá trong khóa học để nâng
cao đời sống tinh thần cho sinh viên như: Tổ chức Chương
trình “Sinh viên - Chiến sĩ”; thi đấu tập thể khỏe (kéo co nam
nữ, bóng đá, đá cầu, cầu lông); thi khéo tay (gấp chăn màn
đẹp) và thi đồng diễn thể dục; hoạt động VHVN,... với các tiết
mục giao lưu văn nghệ đặc sắc, giao lưu tiếng hát của thầy và
trò để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc.
* Các hoạt động khác:
- Năm 2014, trong những ngày cả nước hướng về Biển
Đông: Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981- Trung Quốc xâm
phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,
gây xôn xao dư luận quốc tế và khu vực. Cán bộ Sĩ quan, Viên
chức và Sinh viên Trung tâm đã ủng hộ 30 triệu đồng cho lực
lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, biên giới quốc gia.
- Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ
miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” của Mặt trận Tổ quốc Việt
nam; với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc "thương
người như thể thương thân", "tương thân tương ái", “lá lành
đùm lá rách” Trung tâm GDQPAN đã kêu gọi SQ, VC, người
lao động gây quỹ ủng hộ và Sinh viên trường Đại học Kiến
trúc Hà Nội khóa 263; Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội và Học

viện Công nghệ bưu chính viến thông khóa 264 quyên góp số
tiền 55 triệu đồng đến Trường tiểu học Phú Hồ- Phú VangThừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt và tổ chức
thăm hỏi, động viên, chia buồn đến gia đình liệt sỹ Thiếu
tướng Nguyễn Hữu Hùng - Cục phó Cục cứu nạn cứu hộBTTM-BQP đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo
phòng chống lũ lụt miền Trung năm 2020.
Năm 2019, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động
hạng Ba cho Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
b. Kết quả đào tạo Giáo viên Giáo dục quốc phòng và
an ninh
- Năm học 2005-2006, Trung tâm Giáo dục quốc phòng
và an ninh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao được
Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên ghép
môn Giáo dục Thể chất với Giáo dục quốc phòng và an ninh
cho các trường THPT và TCCN. Trung tâm đã nhanh chóng
triển khai làm công tác chuẩn bị như: đội ngũ giảng viên, giáo
trình tài liệu, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập,... đảm bảo tốt
nhất cho công tác đào tạo. Trung tâm đã đào tạo tốt nghiệp
được 07 khoá (từ 38Q1 đến 44Q7). Kết quả có 487 sinh viên
đã tốt nghiệp ra trường, góp phần giải quyết tình trạng thiếu
giáo viên dạy môn học GDQPAN cho các trường trung học
phổ thông.
- Từ năm 2008, Trung tâm tổ chức 03 khóa đào tạo giáo
viên ngắn hạn giáo dục quốc phòng và an ninh (từ NH-K1 đến
NH-K3) cho 208 học viên. Giúp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
tuyển chọn 60 học viên đào tạo đủ tiêu chuẩn đào tạo Sĩ quan
dự bị theo Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 về Sĩ

quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh viên sau khi tốt
nghiệp đã đảm nhiệm tốt cương vị công tác được giao.
Một số hình ảnh về học tập tại Trung tâm Giáo dục
quốc phòng và an ninh

6. Cơ sở vật chất của Trung tâm
Thời gian đầu thành lập Trung tâm chưa được đầu tư về
nhà ở, nhà làm việc. Hệ thống giảng đường, thao trường, bãi
tập chưa được quy hoạch, xây dựng; Cơ sở vật chất phục vụ
cho công tác giáo dục - đào tạo còn rất hạn chế, thiếu thốn,
vẫn phụ thuộc vào cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường.
Từ năm 2011 được nhà nước cấp kinh phí, Nhà trường đã
xây dựng được thêm: 03 nhà ở ký túc xá 5 tầng cho Sinh viên
vào học tại Trung tâm, đáp ứng đủ chỗ ở cho khoảng từ 1.500
SV đến 2.000 SV; 01 nhà Công vụ 3 tầng cho Sỹ quan và
giảng viên; 01 khu nhà làm việc 03 tầng và 01 giảng đường 5
tầng được bố trí đầy đủ phòng học; 01 khu thao trường tập
ngắm bắn súng và 01 khu thao trường chiến thuật,…

Quang cảnh khu vực tập trung, giảng đường, nhà làm việc
Đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện
đồ dùng học cụ để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập
tương đối đầy đủ, hiện đại như: Máy bắn điện tử, hệ thống
tăng âm loa đài, máy chiếu màn hình lắp đặt tại các phòng
học, mua sắm đầy đủ hàng nghìn bộ quần áo, mũ, chăn màn,
quân tư trang khác… để trang bị cho sinh viên vào học theo
đúng trang phục đồng bộ chính quy.
7. Một số thành tích đã được khen thưởng
Trong 27 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2021), Trung
tâm Giáo dục quôc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đã được
Đảng, Nhà nước và các cơ quan Bộ, ngành trao tặng nhiều phần
thưởng cao quý:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
- Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì năm 2011.

- Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba năm 2005.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004, 2009,
2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1997,
2001, 2012
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2002; 2004,
2005; 2009; 2012; 2018; 2019; 2020; 2021.
- Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 1999; 2010
- Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2005;
2010; 2018; 2019.
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2003;
2004; 2009.
Danh hiệu thi đua: Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng
danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong các năm học: 20092010; 2011-2012; 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020. Cá
nhân có 15 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi môn
học GDQPAN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra còn có
nhiều đơn vị tập thể, cá nhân của Trung tâm được Đảng, Nhà
nước, các cơ quan Bộ, Ngành và Hiệu trưởng Nhà trường tặng
bằng khen, giấy khen; nhiều đồng chí liên tục đạt danh hiệu
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt và Thứ trưởng Bộ
GD&ĐT Trần Chí Đáo đến thăm và làm việc tại Trung tâm

Thiếu tướng Nguyễn Bắc Việt, cố` Vụ trưởng
Vụ GDQP&AN – Bộ GD&ĐT về dự và phát biểu giao nhiệm
vụ cho Trung tâm

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm

KẾT LUẬN CHƯƠNG
Kể từ ngày thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và
an ninh Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, trong suốt
27 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2021), dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Cục dân quân Tự vệ - Cơ quan thường trực
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Bộ Tư
lệnh Thủ đô Hà Nội, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của
Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhà trường, sự
phối kết hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị đoàn thể,
các đơn vị trong nhà trường và các trường liên kết, sự đoàn kết
nhất trí của toàn thể đội ngũ cán bộ sỹ quan, giảng viên và
viên chức của Trung tâm, đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực
quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được
giao. Góp phần không nhỏ vào quá trình thực hiện tốt hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của đất nước và nhiệm
vụ Giáo dục Quốc phòng toàn dân, theo Chỉ thị số 12/TW của
Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo về công tác Quốc phòng
và An ninh. Xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển vững
mạnh toàn diện cả về số lượng và chất lượng, uy tín vị thế của
Trung tâm Nhà trường ngày được nâng cao, được các cấp Bộ,
Ngành, các đơn vị Nhà trường ghi nhận đánh giá cao. Được
Đảng, Nhà nước và các cơ quan Bộ, Ngành trao tặng nhiều
phần thưởng cao quý, trong đó có 02 Huân chương Bảo vệ Tổ
quốc hạng Nhì và hạng Ba và 01 Huân chương Lao động hạng

Ba; được Chính phủ, các cấp Bộ, Ngành tặng thưởng nhiều
bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân của Trung tâm.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm
Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo môn học
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho Sinh viên. Trung tâm
tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban CHQS Nhà
trường trong lãnh đạo, chỉ đạo Công tác quốc phòng và an
ninh và Quân sự địa phương. Đồng thời phối kết hợp với các
đơn vị Phòng,Ban của nhà trường để tổ chức, triển khai thực
hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
và an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 của nhà trường theo quy
định; Làm tốt việc xây dựng lực lượng Dự bị động viên; Dân
quân Tự vệ. Hàng năm tổ chức tốt công tác huấn luyện lực
lượng Tự vệ, tham gia các kỳ thi Hội thao đều giành thứ hạng
cao, duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ
quan… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội. Ban CHQS Nhà trường được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng, và nhiều Bằng khen, Giấy
khen trong phong trào thi đua, công tác quốc phòng và an
ninh, công tác Quân sự địa phương.

