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1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Khoa Quân sự - Trường Đại học Mỏ - Địa chất (nay là khoa Giáo dục quốc phòng) được thành
lập theo Quyết định số 1363/QĐ ngày 20/12/1982 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học
chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tiền thân của khoa Giáo dục quốc phòng là phòng Quân sự - Thể dục, được thành lập năm
1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Năm 1970, phòng Quân sự - Thể dục được tách ra thành Ban Quân sự và Bộ môn Thể dục.

- Ngày 20/12/1982 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quyết định thành lập
khoa Quân sự tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa Quân sự gồm 16 đ/c do Thiếu tá Hoàng
Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, Thiếu tá Nguyễn Nghinh nguyên Trưởng ban Quân sự
làm Phó Trưởng khoa.

- Tháng 3/2000, Trung tá Đỗ Kim Chiến được bổ nhiệm làm Trưởng khoa. Khoa tổ chức biên
chế thành 02 bộ môn theo các chuyên ngành: Đường lối quân sự và Kỹ thuật quân sự.

- Ngày 15/7/2002, khoa Quân sự đổi tên thành khoa Giáo dục quốc phòng theo Quyết định số
287/MĐA-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ngày 20/12 hàng năm là ngày
truyền thống của khoa.

- Tháng 12/2011, Thượng tá. ThS Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

2. Chức năng nhiệm vụ của Khoa
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- Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên;

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Quản lý cán bộ, viên chức trong khoa và sĩ quan biệt phái;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối vũ khí trang bị được giao theo quy định pháp luật;

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quốc phòng, quân sự;

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ vững trật tự trị an trong Nhà trường.

3. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Khoa

- Tổng số cán bộ, viên chức: 11 đ/c, gồm: 09 cán bộ giảng dạy là sĩ quan biệt phái (01 Đại tá,
02 Thượng tá, 04 Trung tá, 01 Thiếu tá, 01 Đại úy) và 02 chuyên viên. Đại tá.ThS Nguyễn Văn
Quảng làm Trưởng khoa, Thượng tá.ThS Phạm Quốc Đảm làm Phó Trưởng khoa. Khoa tổ chức
thành 02 bộ môn: Bộ môn Đường lối quân sự do Trung tá.ThS Trần Bắc Bộ làm Chủ nhiệm; Bộ
môn Kỹ thuật quân sự do Trung tá.ThS Vũ Quang Hay làm Chủ nhiệm.

- Về tổ chức Đảng: Khoa được tổ chức 01 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, gồm: 11 đ/c đảng
viên chính thức.

- Về tổ chức đoàn thể: Khoa có 01 Tổ công đoàn trực thuộc Ban Chấp hành Công đoàn Trường,
với 01 Tổ trưởng và 10 công đoàn viên.

2/5

Lịch sử phát triển

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 08:26

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo:

Trong những năm qua, khoa Giáo dục quốc phòng đã thực hiện Giáo dục quốc phòng - an ninh
cho hàng ngàn lượt sinh viên chính quy từ khóa 01 đến khóa 63 của Nhà trường theo chương
trình, nội dung quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, không để xảy
ra thất thoát hư hỏng.

- Tham mưu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương:

Khoa Giáo dục quốc phòng đã cùng với Ban chỉ huy quân sự Trường tham mưu cho Đảng uỷ,
Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo đúng
quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh, kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự
các cấp.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Khoa đã thực hiện 21 đề tài NCKH cấp trường, 25 báo cáo
khoa học tại hội nghị khoa học trường, 30 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tài liệu: Sách, giáo trình và bài giảng: Giáo dục quốc phòng - an ninh tập 1 và 2; NXB Giáo
dục

- Công tác Đảng, công tác chính trị:

Lãnh đạo, chỉ huy khoa luôn quan tâm, chú ý đến công tác tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính
trị cho cán bộ, viên chức. Do vậy, cán bộ, viên chức trong Khoa luôn có lập trường tư tưởng
kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, Quân đội; Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn
sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
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- Công tác đoàn thể:

Trong những năm qua, Tổ công đoàn khoa đã cùng lãnh đạo, chỉ huy khoa làm tốt công tác
chính sách của khoa, từng bước chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức trong khoa.

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng
dẫn của cấp trên về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác quốc phòng, quân sự
địa phương.

- Tham mưu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò làm
tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa
phương.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia
báo cáo khoa học và viết bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tài liệu: Tiếp tục soạn thảo tài liệu tham khảo dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên.

- Công tác Đảng, công tác chính trị: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho
cán bộ, viên chức và sinh viên tạo sự chuyển biến về mọi mặt, xây dựng lực lượng tự vệ Nhà
trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch
vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện.

- Công tác đoàn thể: Tiếp tục phát huy vai trò Tổ công đoàn khoa , cùng chỉ huy khoa làm tốt
công tác chính sách của khoa, từng bước chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức
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trong khoa.

- Công tác cán bộ: Xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái đủ số lượng, chất lượng tốt. Xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng cán bộ chỉ huy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đào tạo, phấn đấu đến năm
2020 có trên 70% sĩ quan biệt phái đạt trình độ thạc sĩ.

6. Khen thưởng

- Tập thể:

Khoa được tặng 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng; 02 Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng Pháo binh. Tập thể khoa được
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn khoa được
Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

- Cá nhân:

Các cán bộ, viên chức trong khoa được tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công hạng Nhất,
Nhì, Ba; 03 Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; 01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp vũ trang quần
chúng; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
11 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 03 Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng
Pháo binh; 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và nhiều cán bộ, viên chức trong khoa được công nhận
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Nhà trường và Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ
Liêm.
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