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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta, 

là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, 

trong đó Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Trước yêu cầu của sự nghiệp 

xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình 

hình mới, đòi hỏi cấp thiết phải nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, tạo sự 

thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn quân. Một trong những vấn đề 

cốt lõi là phải nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong 

quân đội. Đây là một khâu căn bản, có ý nghĩa quan trọng hình thành nhân 

cách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Mặt khác, giáo dục 

pháp luật còn là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, nhằm 

trang bị bồi dưỡng tri thức, tình cảm, niềm tin và ý thức pháp luật cho quân 

nhân. Từ đó, giúp họ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật 

quân đội, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Có thể thấy, giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội 

nhân dân Việt Nam có vai trò quan trọng trong hình thành nhân cách, ý thức 

pháp luật cho cán bộ; học viên; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên 

chức quốc phòng; hạ sĩ quan, binh sĩ. Giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng, 

phát triển ý thức, hành vi pháp luật cho mọi quân nhân, củng cố những tri 

thức hiểu biết về pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật; tạo điều kiện 

thuận lợi xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, làm cơ sở nâng cao chất 

lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Quân đội. 

Trong những năm qua, công tác giáo dục pháp luật trong các Trường Sĩ 

quan khu vực phía Nam có những bước chuyển biến tích cực. Chủ trương đổi 
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mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật luôn 

được các cấp lãnh đạo, chỉ huy quan tâm nên đã đạt được nhiều kết quả quan 

trọng. Tuy nhiên, kết quả thu được chưa ngang tầm với tiềm năng, yêu cầu 

nhiệm vụ và vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể là: Công tác giáo dục pháp 

luật chưa thật sự có hiệu quả cao; kết quả học tập các môn pháp luật còn hạn 

chế, các quy định pháp luật đã được quán triệt nhiều, nhưng ý thức pháp luật 

của một bộ phận quân nhân vẫn chưa nghiêm, chưa trở thành thói quen, phẩm 

chất bền vững. Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, 

hạ sĩ quan, binh sĩ chưa thật sự phù hợp, thống nhất, chưa gắn giáo dục với hoạt 

động thực tiễn, nên còn một số hạn chế, bất cập chưa giải quyết được dứt điểm. 

Đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật còn thiếu và hạn chế về trình độ, phương 

pháp đánh giá còn hình thức. Các hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt 

động ngoại khóa còn nặng về hình thức, chưa gắn giáo dục pháp luật với rèn 

luyện kỷ luật trong hoạt động thực tiễn. Những vấn đề về nội dung, chương 

trình, hình thức giáo dục pháp luật, phương pháp giáo dục pháp luật và phương 

pháp đánh giá kết quả là những vấn đề cần phải nghiên cứu để tìm ra giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật và khắc phục những hạn chế còn tồn tại. 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Giáo dục 

pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ 

thực tiễn các Trường Sĩ quan khu vực phía Nam” là vấn đề mang tính cấp 

thiết cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Nghiên cứu về giáo dục pháp luật dưới góc độ khoa học pháp lý có rất 

nhiều các nhà khoa học quan tâm. Đến nay có rất nhiều công trình nghiên cứu, 

các bài báo, đề tài khoa học về giáo dục pháp luật của tập thể, cá nhân đã được 

công bố. 
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Qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật đã được 

công bố cho thấy, vấn đề giáo dục pháp luật được đề cập dưới nhiều góc độ khác 

nhau, song về cơ bản bao gồm các nhóm vấn đề sau: 

Nhóm 1: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về giáo dục như: 

Trần Ngọc Đường và Dương Thanh Mai (1995), Bàn về giáo dục pháp 

luật, Nxb Chính Trị quốc gia, Hà Nội. 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Chu Hồng Thanh chủ trì 

(2011), Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục giai đoạn 2010 – 

2020, Đề tài khoa học cấp Bộ. 

Viện Nhà nước và pháp luật - Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 

chủ trì (2007), Cơ sở khoa học của việc xây dựng ý thức pháp luật và lối sống 

theo pháp luật, Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.07-17.  

Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1994), Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới, Đề tài cấp 

Bộ, mã số 92-98-223-ĐT. 

Nhóm 2: Nghiên cứu giáo dục pháp luật đối với các đối tượng cụ thể 

nhằm lý giải những đặc thù và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục pháp luật cho từng đối tượng, gồm: 

Nguyễn Văn Hiên (2017), Giáo dục pháp luật từ thực tiễn tỉnh Cà Mau, 

Luận văn Thạc sĩ Luật học. 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Đổi mới giáo dục pháp 

luật trong hệ thống các trường chính trị ở nước ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp 

Bộ. 

Nguyễn Hoàng Huy (2008), Giáo dục pháp luật về quốc phòng cho cán 

bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học. 

Dương Thị Thanh Mai (1996), Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp 

ở Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội. 
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Lê Hồng Sơn (2004), Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong đào 

tạo sĩ quan Hậu cần hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học. 

Đinh Xuân Thảo (1996), Giáo dục pháp luật trong các trường đại học, 

chung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở nước ta hiện nay, Luận án Phó tiến sĩ 

Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

Võ Thị Mai Thi (2016), Giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng từ 

thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Luật học. 

Nhóm 3: Nghiên cứu giáo dục pháp luật trong mối quan hệ với các nội 

dung khác: 

Trần Ngọc Đường (1988), Giáo dục ý thức pháp luật với việc tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa, Luận án Phó tiến sĩ Luật học. 

Nguyễn Đình Lộc (1987), Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật ở Việt 

Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học. 

Các công trình nghiên cứu khoa học của tập thể, cá nhân từ nhiều góc độ 

và cách tiếp cận đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. 

Đây là nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phong phú, quý giá để tác giả nghiên 

cứu và kế thừa có chọn lọc. Song, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu 

một cách đầy đủ, có hệ thống về giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan 

từ thực tiễn các trường sĩ quan khu vực phía Nam. Vì vậy, đề tài “Giáo dục 

pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ 

thực tiễn các Trường Sĩ quan khu vực phía Nam” không trùng lặp với bất 

kỳ công trình khoa học nào đã được công bố. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật ở các 

trường sĩ quan khu vực phía Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm 
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nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội 

nhân dân Việt Nam nói chung và giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan 

khu vực phía Nam nói riêng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Phân tích cơ sở lý luận của việc giáo dục pháp luật trong các trường sĩ 

quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khái quát hóa mục đích, vai trò và nội 

dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phương pháp đánh giá kết quả của việc 

giáo dục pháp luật, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật 

trong các trường sĩ quan hiện nay làm cơ sở đánh giá thực trạng giáo dục pháp 

luật. 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về giáo dục pháp luật trong các trường sĩ 

quan khu vực phía Nam, bao gồm những mặt làm được và chưa làm được, xác 

định nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế thiếu sót. 

Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam từ thực tiễn 

các trường sĩ quan khu vực phía Nam. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục pháp luật cho sĩ quan, học viên; quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong các trường sĩ quan khu 

vực phía Nam. 

Đề tài nghiên cứu quá trình giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan 

khu vực phía Nam. Các tư liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu giới hạn từ năm 

2012 đến nay. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài thực hiện dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng 
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Nhà nước pháp quyền và công tác giáo dục pháp luật; các văn kiện, nghị 

quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công 

tác giáo dục pháp luật. 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả sử 

dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của các khoa học chuyên ngành 

và liên ngành, trong đó chú trọng các phương pháp: phân tích, tổng hợp; lôgíc 

và lịch sử; phương pháp thống kê, so sánh; điều tra xã hội học, tổng kết thực 

tiễn và phương pháp chuyên gia. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận, 

thực tiễn; cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho lãnh đạo, chỉ huy các 

cấp cũng như đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý trong tổ 

chức, thực hiện giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

Đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập môn Nhà nước và Pháp luật trong các trường sĩ quan quân đội. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Luận văn bao gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận,và danh mục tài 

liệu tham khảo. Nội dung chính của 3 chương gồm: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật trong các Trường Sĩ 

quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chƣơng 2: Thực trạng giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan khu 

vực phía Nam. 

Chƣơng 3: Những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

trong các Trường Sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ thực tiễn các 

Trường Sĩ quan khu vực phía Nam. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC 

TRƢỜNG SĨ QUAN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

1.1.  Khái niệm, mục đích, vai trò của giáo dục pháp luật trong các 

trƣờng sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam 

1.1.1. Khái niệm giáo dục pháp luật 

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, để nâng cao hiệu lực quản lý 

của Nhà nước thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hết 

sức quan trọng, đóng vai trò thiết yếu để mọi chủ thể trong xã hội thực thi 

pháp luật nghiêm minh và chính xác. Giáo dục pháp luật là một trong những 

lĩnh vực hoạt động của Nhà nước với sự tham gia của các thiết chế xã hội. Có 

rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau về giáo dục pháp luật. Nhìn 

chung, giáo dục pháp luật được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộng, giáo dục pháp luật là quá trình tác động, ảnh hưởng 

của những điều kiện khách quan của đời sống xã hội, môi trường sống, điều 

kiện sống, làm việc của con người, của cả những yếu tố chủ quan, sự tự giác, 

tự ý thức, các định hướng xã hội… Giáo dục pháp luật là quá trình hình thành 

ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của các thành viên xã hội, quá trình đó 

chịu sự tác động của những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, trong 

đó điều kiện khách quan (Chế độ chính trị, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, 

môi trường sống…) là nhân tố ảnh hưởng, nó có thể tác động tự phát theo 

chiều tích cực hoặc tiêu cực, còn nhân tố chủ quan bao giờ cũng là sự tác 

động tự giác, tích cực, có ý thức, có chủ định theo định hướng xác định nhằm 

đạt được mục đích của chủ thể tác động. Theo nghĩa hẹp, giáo dục pháp luật 

là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ đích của các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức xã hội và cá nhân (chủ thể giáo dục) tác động đến đối tượng 

giáo dục nhằm cung cấp tri thức pháp luật, bồi dưỡng tình cảm pháp luật và 

tạo lập thói quen tuân thủ pháp luật [19, tr.10]. 
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Giáo dục pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức, có 

kế hoạch, theo nội dung và thông qua những phương pháp, hình thức nhất 

định từ phía chủ thể giáo dục pháp luật, tác động đến đối tượng tiếp nhận 

GDPL nhằm làm hình thành và phát triển ở họ hệ thống tri thức pháp luật, 

trình độ hiểu biết pháp luật; làm hình thành tình cảm, thói quen và hành vi xử 

sự tích cực theo pháp luật [22, tr.54]. GDPL là lĩnh vực hoạt động bao gồm 

tất cả các giai đoạn như định hướng GDPL, xây dựng chương trình, kế hoạch, 

xác định nội dung GDPL, phương pháp và hình thức GDPL; triển khai thực 

hiện chương trình GDPL; kiểm tra, đánh giá kết quả GDPL… 

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu có tính khách quan, cấp 

thiết, là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới cung cấp, trang 

bị cho cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 

quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ những kiến thức, hiểu biết nhất định về pháp 

luật; từ đó hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, biết tuân thủ, chấp hành 

pháp luật, kỷ luật quân đội, chế độ quy định của đơn vị; sử dụng pháp luật 

một cách chủ động, tích cực và đúng đắn; góp phần phát huy vai trò, hiệu lực 

của pháp luật nói chung, điều lệnh, điều lệ của quân đội nói riêng trong hoạt 

động thực tiễn, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam. 

Xuất phát từ khái niệm GDPL, để đưa ra khái niệm GDPL trong các 

trường sĩ quan của QĐND Việt Nam thì nhất thiết phải đề cập đến các khía 

cạnh sau: 

Thứ nhất, GDPL là hoạt động thể hiện sự tương tác giữa chủ thể GDPL 

và đối tượng GDPL. Theo nguyên tắc đó, GDPL cho SQ, HV, QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam cũng là 
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hoạt động thông qua sự tác động qua lại giữa chủ thể và đối tượng. Chủ thể 

GDPL ở đây chính là lãnh đạo, chỉ huy nhà trường, các phòng, khoa, cơ quan, 

đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật, đội ngũ cán bộ quản lý. Đối tượng tiếp 

nhận ở đây chính là SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS đang học tập và 

công tác trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam.  

Thứ hai, GDPL trong  các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là hoạt 

động có định hướng, có mục đích, bao hàm những tác động tự giác, tích cực, 

tuân theo kế hoạch đã được xác định của chủ thể GDPL lên đối tượng GDPL 

là SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS tương ứng với các nội dung cụ thể. 

Tính có định hướng, có mục đích trong hoạt động của chủ thể GDPL mang 

tính khách quan, phản ánh những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống về 

kiến thức, hiểu biết pháp luật của SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS, 

được chủ thể GDPL truyền đạt, chuyển hóa nó thành nhu cầu tự thân của đối 

tượng là SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS trong  các trường sĩ quan 

của QĐND Việt Nam. Quá trình GDPL cho SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS chỉ đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra khi SQ, HV, QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam thực sự 

tự giác, tích cực biến những yêu cầu pháp luật khách quan thành nhu cầu nội 

tại của bản thân. 

Thứ ba, quá trình GDPL cho SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS  

luôn tuân theo nội dung chương trình cụ thể, dựa trên các phương pháp GDPL 

khoa học, hiện đại và các hình thức GDPL phù hợp với đặc điểm tình hình 

của từng đơn vị nhằm hiện thực hóa tối ưu các mục tiêu GDPL. Quá trình 

GDPL phải có kế hoạch, nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng 

cụ thể. 

Thứ tư, GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam, suy cho 

cùng, phải đạt được mục tiêu, hiệu quả mà chủ thể GDPL đặt ra và cũng là 

những tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác này.  



10 
 

Trên cơ sở phân tích các khía cạnh nêu trên, có thể đưa ra định nghĩa: 

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là hoạt 

động có định hướng, có tổ chức, do các chủ thể GDPL tiến hành theo chương 

trình, nội dung, phương pháp và hình thức nhất định, phù hợp với đặc điểm 

của từng đối tượng GDPL nhằm hình thành và phát triển ở sĩ quan, HV, 

QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS hệ thống tri thức pháp luật, trình độ hiểu biết 

pháp luật, ý thức pháp luật, tình cảm pháp luật và hành vi phù hợp với các 

yêu cầu của pháp luật. 

1.1.2. Mục đích của giáo dục pháp luật 

Việc xác định rõ mục đích của GDPL có vai trò rất quan trọng, bởi lẽ 

nếu xác định không rõ ràng, đúng đắn mục đích thì chủ thể GDPL không thể 

đưa ra nội dung, phương pháp, hình thức GDPL phù hợp, việc thực hiện 

GDPL sẽ không hiệu quả. Mục đích của GDPL được xem xét trên nhiều góc 

độ tùy thuộc vào đối tượng giáo dục, cấp độ giáo dục cũng như hình thức giáo 

dục. Mục đích GDPL phải đạt được ba vấn đề cụ thể sau: 

Một là, GDPL phải đạt được mục tiêu nhận thức. GDPL cho bất kỳ đối 

tượng nào, trước hết, cũng đều nhằm cung cấp, trang bị những thông tin, kiến 

thức, hiểu biết pháp luật, góp phần hình thành, củng cố và nâng cao ý thức 

pháp luật. Đây là mục đích quan trọng đầu tiên mà hoạt động GDPL phải đạt 

được; bởi lẽ sự hiểu biết pháp luật sẽ là cơ sở để đối tượng GDPL tin tưởng 

vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự phát triển tư duy pháp 

lý, định hướng các hành vi của chủ thể trên thực tế. 

Để có lòng tin vào các giá trị pháp luật, các chuẩn mực pháp lý cần 

thiết giúp cho các chủ thể chủ động xác lập hành vi và chịu trách nhiệm về 

hành vi thì nhất thiết phải có tri thức pháp luật. Tri thức pháp luật không thể 

là sự hiểu biết đơn giản, phiến diện về một khía cạnh pháp luật nào đó mà nó 

mang tính hệ thống, logic. Vì vậy, GDPL là hoạt động nhằm mở rộng khối 
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lượng tri thức pháp lý, nâng cao khả năng hiểu biết pháp luật một cách toàn 

diện, thống nhất đối với chủ thể. 

Hai là, GDPL có mục đích hình thành, khơi dậy tình cảm và niềm tin 

đối với pháp luật. Đây cũng là mục đích rất quan trọng; bởi vì, nếu được trang 

bị kiến thức pháp luật mà không tạo được tình cảm, niềm tin vào tính công 

bằng, nghiêm minh của pháp luật thì con người rất dễ mắc phải các hành vi 

sai lệch, xa rời các nguyên tắc, quy định của pháp luật để theo đuổi lợi ích 

riêng. GDPL để hình thành cảm xúc pháp luật chính là giáo dục tình cảm 

công bằng, tình cảm trách nhiệm và tình cảm không khoan nhượng đối với 

các hành vi phạm tội. 

Giáo dục tình cảm công bằng là giáo dục biết nhìn nhận, đánh giá một 

hành vi nào đó xảy ra là đúng hay sai để từ đó, bày tỏ thái độ bất bình, phê 

phán, lên án cái sai; bênh vực, ủng hộ và đấu tranh bảo vệ cái đúng dựa trên 

cơ sở kiến thức, hiểu biết pháp luật có được. Pháp luật là một trong những 

chuẩn mực, thước đo về sự công bằng; vì vậy, khi tham gia vào các quan hệ 

xã hội cụ thể, chủ thể phải biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp 

với các quy định của pháp luật. 

Giáo dục tình cảm trách nhiệm là giáo dục để đối tượng GDPL biết 

được bổn phận, nghĩa vụ pháp lý của mình, để thực hiện các hành vi sao cho 

phù hợp với quy định của pháp luật, biết rõ trách nhiệm pháp lý của mình và 

luôn hoàn thành trách nhiệm đó trong mối quan hệ với các chủ thể khác. 

Giáo dục tình cảm không khoan nhượng đối với các hành vi phạm tội, 

về thực chất là giáo dục cho đối tượng GDPL nhận thức đầy đủ về tính nguy 

hiểm cho xã hội của các hành vi phạm tội, rằng tội phạm không chỉ xâm hại 

lợi ích của Nhà nước, tập thể, cộng đồng; mà còn xâm hại tới tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 

công dân. Từ đó có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng trước 

các hành vi phạm tội 
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Ba là, GDPL có mục đích cụ thể là hình thành hành vi xử sự tích cực 

theo pháp luật. Mục đích về nhận thức và mục đích về thái độ, tình cảm suy 

cho cùng, đều nhằm phục vụ cho mục đích hình thành hành vi xử sự tích cực 

theo các quy định pháp luật. Việc cung cấp kiến thức pháp luật, giáo dục niềm 

tin sâu sắc vào sự cần thiết phải tuân theo các quy định của pháp luật là những 

yếu tố quan trọng nhằm làm hình thành hành vi pháp luật tích cực. Những 

tình cảm công bằng, ý thức trách nhiệm và tinh thần không khoan nhượng 

trước các hành vi phạm tội là những yếu tố tâm lý, cảm xúc không thể tách rời 

việc hình thành hành vi pháp luật tự giác và tích cực. V.I. Lênin đã khẳng 

định: “Thiếu cảm xúc, con người không thể và không bao giờ tìm kiếm được 

chân lý” [33, tr112].  

1.1.3. Vai trò của giáo dục pháp luật 

Một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN là 

pháp luật luôn được đặt ở vị trí thượng tôn, không một cơ quan, tổ chức hay cá 

nhân nào có thể đứng ngoài hay đứng trên pháp luật. “Nhà nước được tổ chức và 

hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp 

luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” [20. khoản 1, Đ.8]. Trong nhà nước 

pháp quyền, pháp luật là một trong những phương tiện hàng đầu để Nhà nước 

quản lý xã hội, là công cụ để công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp cũng 

như nghĩa vụ của mình. GDPL là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp 

luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Đây là một quá trình tác 

động thường xuyên, liên tục và lâu dài của chủ thể giáo dục lên đối tượng được 

giáo dục. Nghị quyết Đại hội V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đều xác định vị trí vai trò của công tác GDPL và trách nhiệm của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc phổ biến 

GDPL, tăng cường pháp chế XHCN. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng nhấn mạnh: Coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, giải 
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thích pháp luật… Cán bộ quản lý các cấp, từ trung ương đến đơn vị cơ sở phải 

có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết pháp luật. Cần sử dụng nhiều 

hình thức và biện pháp để giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật và làm tư vấn 

pháp luật cho nhân dân [12, tr.121]. Nghị quyết Đại hội VII của Đảng ta lại tiếp 

tục khẳng định “thường xuyên GDPL , xây dựng ý thức sống và làm việc theo 

pháp luật” [13, tr.135].  

Đối với các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam là nơi đào 

tạo nguồn cán bộ cho quân đội. Do đó, vai trò hết sức quan trọng của GDPL là 

góp phần cung cấp, trang bị, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, 

HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS; từ đó hình thành ý thức tự giác trong chấp 

hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội, 

biểu hiện ở những nội dung sau: 

Một là, giáo dục pháp luật góp phần bồi dưỡng, nâng cao tri thức, tình 

cảm, niềm tin vào pháp luật cho SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS, từ 

đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

Pháp luật chỉ có thể được thực hiện nghiêm chỉnh và thực sự phát huy 

hiệu lực, hiệu quả khi SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS tin tưởng vào 

nguyên tắc, quy định của pháp luật. Chỉ khi nào nhận thức đúng đắn, đầy đủ 

các nguyên tắc, quy định của pháp luật thì mới có thể thực hiện pháp luật một 

cách tự giác mà không cần một biện pháp cưỡng chế nào từ phía Nhà nước. 

Từ vai trò cung cấp thông tin, nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật 

cho sĩ quan, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS ; GDPL góp phần xây dựng, 

củng cố niềm tin của SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS đối với pháp 

luật. 

Hai là, GDPL là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật 

vào cuộc sống.  

Pháp luật là công cụ chủ yếu để thiết lập, duy trì trật tự, kỷ cương xã 

hội xã hội chủ nghĩa; là công cụ, phương tiện chủ yếu của Nhà nước trong tổ 
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chức, quản lý, điều hành các hoạt động của bộ máy nhà nước và những lĩnh 

vực cơ bản của đời sống xã hội; là phương tiện chủ yếu để nhân dân thực hiện 

quyền làm chủ đối với xã hội. Chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật, điều 

lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị là một tiêu chí, thước đo 

phẩm chất của mỗi quân nhân. Để pháp luật đi vào cuộc sống thì giáo dục 

pháp luật là một hoạt động cần thiết, không thể thiếu. Đó là cầu nối giữa ban 

hành chính sách, pháp luật và thực hiện chính sách, pháp luật. 

Ba là, Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam   

góp phần nâng cao trình độ chính quy, xây dựng Nhà trường tiên tiến, hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Quy định của pháp luật luôn là những chuẩn mực chung cho hành vi 

của mỗi tập thể, cá nhân. Nắm vững các quy định của pháp luật, có tình cảm 

pháp luật đúng đắn là cơ sở trực tiếp góp phần nâng cao giác ngộ về mục tiêu, 

lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cho mỗi SQ, HV, QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS; là cơ sở thuận lợi để mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, khắc phục những yếu kém, ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực 

trong Nhà trường và xã hội. Làm tốt công tác GDPL góp phần xây dựng môi 

trường văn hóa pháp luật lành mạnh trong đơn vị; tạo ra môi trường nuôi 

dưỡng, hoàn thiện nhân cách con người. 

1.2. Đối tƣợng, chủ thể làm công tác giáo dục pháp luật trong các 

trƣờng sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam 

1.2.1. Đối tượng làm công tác giáo dục pháp luật 

Đối tượng GDPL là SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS tiếp nhận 

trực tiếp hoặc gián tiếp tác động của các hoạt động giáo dục pháp luật do các 

chủ thể GDPL tiến hành nhằm đạt được các mục đích đặt ra. Nói cách khác, 

đối tượng của giáo dục pháp luật là những cá nhân chịu sự tác động của hoạt 

động GDPL, trực tiếp tham gia vào quá trình GDPL để tiếp thu, lĩnh hội 
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những thông tin, kiến thức pháp luật xuất pháp từ nhu cầu hoặc yêu cầu hình 

thành, tích lũy hay củng cố vốn kiến thức, hiểu biết pháp luật của bản thân 

nhằm đáp ứng những đòi hỏi nhất định của thực tiễn cuộc sống.  

Đối tượng GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam phân 

thành hai nhóm đối tượng là: học viên và sĩ quan, QNCN, CNVVCQP, HSQ, 

BS. Trong đó từng đối tượng có những đặc thù riêng tác động đến GDPL như 

đối tượng học viên có trình độ nhận thức và nội dung GDPL khác với QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS. Do mỗi nhóm có những đặc trưng riêng nên hoạt động 

GDPL đối với từng nhóm đối tượng cần có những nội dung, hình thức bảo 

đảm phù hợp, để đạt được các mục đích, yêu cầu của GDPL. 

Đối tượng là học viên đào tạo bao gồm học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy 

cấp phân đội trình độ đại học, trình độ cao đẳng và học viên là sĩ quan đào tạo 

sau đại học, sĩ quan đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Đây là đối tượng có trình 

độ nhận thức nên cách thức, phương pháp GDPL phải phù hợp để đạt được 

mục đích, yêu cầu của GDPL. 

Đối tượng SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS có nội dung GDPL khác 

với đối tượng học viên. Trong đó QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS là đối tượng 

có trình độ nhận thức hạn chế, hoạt động công tác theo lĩnh vực chuyên môn, 

nghề nghiệp. Theo Thông tư 42/2016 của Bộ Quốc phòng quy định “Quân 

nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, người lao động hợp 

đồng trong Quân đội có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm 

chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp có 

trách nhiệm bảo đảm, tạo điều kiện cho quân nhân, công nhân quốc phòng, 

viên chức quốc phòng, người lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị mình 

thực hiện quyền được thông tin về pháp luật” [7, khoản 3. Điều 3]. 

Đặc biệt đối tượng là sĩ quan họ vừa là đối tượng GDPL, vừa là chủ thể 

GDPL. Trong mối quan hệ GDPL cho sĩ quan thì họ là đối tượng của GDPL. 



16 
 

Với vai trò là đối tượng của GDPL họ phải bảo đảm các yêu cầu, mục đích 

GDPL, song với vai trò là cán bộ, sĩ quan trong mối quan hệ với cán bộ, sĩ 

quan cấp dưới, với HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS thì họ trở thành chủ 

thể của GDPL, có tác động rất lớn đến sự hiểu biết, nhận thức, thái độ tình 

cảm của HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS đối với pháp luật. Do đó, trong 

GDPL cho cán bộ, sĩ quan ngoài nội dung còn phải cung cấp cho họ phương 

pháp GDPL. 

1.2.2. Chủ thể làm công tác giáo dục pháp luật 

Chủ thể làm công tác GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND Việt 

Nam rất đa dạng, đó là cán bộ, sĩ quan làm công tác quản lý; là giảng viên, 

bao gồm cả giảng viên dạy pháp luật và các giảng viên khác; là những người 

làm công tác phổ biến GDPL. Trong những chủ thể đã nêu, chủ thể có vai trò 

quan trọng nhất, chủ yếu nhất làm công tác GDPL trong các trường sĩ quan 

của QĐND Việt Nam đó là những giảng viên dạy pháp luật. 

Theo điều 54, Luật giáo dục đại học, giảng viên trong cơ sở giáo dục 

đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe 

theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ 

chuẩn các chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ trở lên. 

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ 

thạc sĩ trở lên làm giảng viên. Như vậy giảng viên GDPL là người có kiến 

thức rộng, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với hoạt động giảng dạy, 

giảng viên còn có hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện hàng năm. 

Bên cạnh đó, giảng viên phải định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý 

luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Đối với 

giảng viên dạy pháp luật, một yêu cầu khác được đặt ra là giảng viên phải cập 

nhật kịp thời những quy định mới của pháp luật, những văn bản pháp luật sửa 

đổi, bổ sung để phổ biến cho người học.  
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Đối với các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam ngoài việc thực hiện 

Luật Giáo dục đại học còn thực hiện theo Thông tư 42/2016 “Bộ Quốc phòng 

bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù 

hợp với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Quân đội và tình hình nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng” [7, khoản 1. Điều 3]. 

1.3. Nội dung, hình thức, phƣơng pháp giáo dục, phƣơng pháp 

đánh giá kết quả giáo dục pháp luật trong các trƣờng sĩ quan của Quân 

đội nhân dân Việt Nam 

1.3.1. Nội dung giáo dục pháp luật 

Nội dung và mục đích giáo dục có quan hệ hữu cơ với nhau, vì vậy 

GDPL luôn nhằm định hướng cả về tri thức, tình cảm và hành vi cho đối 

tượng giáo dục. Nội dung giáo dục pháp luật là yếu tố quan trọng trong quá 

trình GDPL. Xây dựng nội dung giáo dục pháp luật phù hợp sẽ giúp GDPL có 

hiệu quả; hiệu quả cho cả việc học và khả năng ứng dụng của người học. Để 

xây dựng nội dung chương trình GDPL tốt phải căn cứ vào nhiều yếu tố, như 

căn cứ vào đối tượng học, mục tiêu của giáo dục đối với từng đối tượng, mục 

tiêu đào tạo ngành. Nội dung GDPL không phải cố định mà phải hiệu chỉnh, 

thay đổi cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực 

tiễn của xã hội. Vì thế chủ thể GDPL luôn phải cập nhật những vấn đề mới, 

những thay đổi trong thực tiễn xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước, những nhu cầu của xã hội đối với các chủ thể trong 

quan hệ xã hội để xây dựng, điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp, giúp 

đối tượng GDPL cập nhật được kiến thức và có khả năng ứng dụng kiến thức 

vào trong hoạt động thực tiễn. 

Nội dung giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong các trường sĩ quan  

cụ thể là: 

1.3.1.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho học viên: 
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- Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Quy định tại 

Đ.24, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 

năm 2012). Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước và pháp luật. 

Trên cơ sở đó học viên xác định rõ vai trò của nhà nước và pháp luật trong 

đời sống xã hội, xây dựng niềm tin trong học viên vào bộ máy  Nhà nước Việt 

Nam. 

- Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật. 

Mục tiêu trang bị cho học viên hiểu được khái niệm quy phạm pháp luật, phân 

biệt quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội, trình bày hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật ở nước ta, so sánh quan hệ pháp luật với quan hệ xã 

hội. 

- Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Phần này, mục tiêu chính là học viên hiểu rõ về hành vi vi phạm pháp luật, 

các yếu tố cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó biết điều chỉnh 

hành vi của mình theo chuẩn mực pháp luật. 

- Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các 

ngành luật: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự; Luật Dân sự và Tố tụng Dân 

sự; Luật Hôn nhân và gia đình… Đây là nhóm các ngành luật quan trọng phải 

có trong chương trình học của học phần, nhằm trang bị cho học viên những 

kiến thức pháp luật cơ bản nhất về một số ngành luật cụ thể thiết thực trong 

hoạt động thực tiễn của đời sống xã hội. 

- Ngày 12 tháng 6 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 

10/CT-TTg về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại 

các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013 – 2014. Ngày 13 tháng 8 năm 2013 

Bộ Giáo dục Đào tạo có văn bản số 5571/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đối với các cơ sở 



19 
 

giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: 

Nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học 

Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Như 

vậy, ngoài kiến thức chung về Nhà nước và pháp luật, học viên còn được tìm 

hiểu về pháp luật phòng chống tham nhũng, góp phần vào công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng và củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở 

giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Quốc phòng có Công văn số 

5966/VP-PC ngày 05-8-2013 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà 

trường trong toàn quân triển khai thực hiện Chỉ thị. Cục Nhà trường làm đầu 

mối để phối hợp với các cơ quan chức năng của Thanh tra Chính phủ thực 

hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Công văn số 1710/TTCP-PC 

ngày 26-7-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện giảng dạy nội dung 

phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong quân đội. 

Bộ Quốc phòng có Chỉ thị số 01/CT-BQP ngày 13-01-2014 về việc 

điều chỉnh, bổ sung chương trình khung, chương trình đào tạo. Trong đó, tiếp 

tục triển khai thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 02-12-2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng 

vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong tất cả các cơ sở đào tạo; thời lượng 

15 tiết cho các đối tượng của các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, 

trường cao đẳng; 10 tiết đối tượng đào tạo trong các trường trung cấp, trường 

quân sự, trường nghề. 

 1.3.1.2. Nội dung giáo dục pháp luật cho sĩ quan, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS: 
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- Những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về pháp 

luật; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ 

Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; 

- Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp và một số 

đạo luật quy định; 

- Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, tổ chức bộ máy 

nhà nước, thực thi pháp luật, cơ chế bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 

công dân; 

- Một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động thực tiễn, có tác 

động trực tiếp đến đời sống xã hội như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ 

luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và 

gia đình…  

- Cập nhật những thông tin pháp luật mới ban hành, đặc biệt là những 

thông tin pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động quân sự, các 

bản tin pháp luật, bản tin về tình hình thế giới và khu vực có ảnh hưởng trực 

tiếp đến quốc phòng và an ninh. 

- Học tập quán triệt các Pháp lệnh, Thông tư như: Pháp lệnh quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư của Bộ Quốc phòng quy 

định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Quân đội; 

Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và 

tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ; Thông tư của Bộ Quốc 

phòng ban hành Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị 

bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự… 

1.3.2. Hình thức giáo dục pháp luật 

Dạy học là quá trình hoạt động tương tác giữa giảng viên và người học, 

là hoạt động có chương trình, nội dung, có phương pháp dạy học mang tính 
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khoa học, kỹ thuật và nhất thiết phải được diễn ra bằng các hình thức tổ chức 

dạy học phù hợp. Hình thức dạy học là cách thức tổ chức, sắp xếp các giờ học 

cho phù hợp với mục tiêu bài học, môn học phù hợp điều kiện và môi trường 

lớp học, nhằm làm cho quá trình dạy học đạt kết quả tốt nhất. 

Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số: 14/2012/QH13 ngày 20 

tháng 6 năm 2012 quy định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gồm:  

- Họp báo, thông cáo báo chí. 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; 

cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, 

Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải 

thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin 

của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 

- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các 

cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở. 

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức 

chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn 

hóa khác ở cơ sở. 

- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục 

của hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối 

tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng 

để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả. 

1.3.2.1. Hình thức giáo dục cho học viên  
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Hình thức giáo dục cho học viên được thông qua hai hoạt động đó là: 

hoạt động chính khóa và hoạt động ngoại khóa. 

- Giáo dục chính khóa thông qua học tập môn học Nhà nước và Pháp 

luật theo quy định của Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; là môn học bắt 

buộc quy định trong chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội trình 

độ đại học, cao đẳng; sĩ quan đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. 

- Giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Với 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, hiện nay trong quân đội có hình thức hoạt động 

“Ngày pháp luật” được tổ chức vào chiều 15 hàng tháng (trường hợp ngày 15 

rơi vào ngày nghỉ thì tổ chức vào ngày tiếp sau đó); “Ngày văn hóa chính trị 

tinh thần” được tổ chức vào chiều thứ 5 của tuần cuối tháng; đây là hoạt động 

mang tính chất bắt buộc. Ngoài ra học viên còn tham gia câu lạc bộ pháp luật, 

tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do nhà trường tổ chức hoặc do địa 

phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức, lồng ghép vào các hoạt động như biểu 

diễn văn nghệ, giao lưu kết nghĩa làm công tác dân vận, các buổi nói chuyện 

chuyên đề… 

1.3.2.2. Hình thức giáo dục cho sĩ quan, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS   

Thông qua các buổi học tại chức theo kế hoạch từng tháng, từng quý, 

năm học, theo nội dung đã được định sẵn của Tổng cục Chính trị và nội dung 

xác định của nhà trường. Thông qua các buổi thông báo thời sự, tình hình 

chính trị nội bộ, tình hình an ninh khu vực và trên thế giới từ đó quán triệt các 

quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật có 

liên quan để nâng cao trình độ nhận thức pháp luật của cán bộ, sĩ quan, 

QNCN, CNVVCQP trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

1.3.3. Phương pháp giáo dục pháp luật 

Hệ thống pháp luật nói chung, từng văn bản quy phạm pháp luật nói 

riêng không tự đến được với đối tượng GDPL, mà phải thông qua những 
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phương pháp GDPL khác nhau nhằm truyền đạt nội dung thông tin pháp luật 

đến chủ thể cần GDPL. Phương pháp GDPL trong các trường sĩ quan của 

QĐND Việt Nam  là tổng hợp cách thức tổ chức hoạt động được các chủ thể 

làm công tác giáo dục pháp luật sử dụng nhằm truyền đạt, chuyển giao những 

nội dung pháp luật nhất định cho SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS 

trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam phù hợp với mục đích, nhiệm 

vụ mà chủ thể đặt ra, đồng thời phù hợp với năng lực, nhu cầu tiếp thu tri thức 

pháp luật của từng đối tượng. 

1.3.3.1. Phương pháp giáo dục pháp luật cho học viên 

Phương pháp GDPL cho học viên là tổng hợp các biện pháp mà chủ thể 

làm công tác GDPL sử dụng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức 

pháp lý, tình cảm pháp luật, thói quen, ý thức điều chỉnh hành vi của mình 

theo chuẩn mực của pháp luật. 

Phương pháp giảng dạy của giảng viên thể hiện trình độ nghiệp vụ sư 

phạm của giảng viên, nó có tính khoa học, tính kỹ thuật và tính đạo đức sư 

phạm. Tính khoa học thể hiện ở cách tiếp cận đối tượng, tính kỹ thuật thể hiện 

ở quy trình, tính nghệ thuật thể hiện bằng sự khéo léo khi giải quyết các tình 

huống dạy học, tính đạo đức thể hiện ở thái độ, tâm huyết của nhà giáo. Do 

vậy mà xã hội yêu cầu nhà giáo phải có phẩm chất của công dân và năng lực 

sư phạm. [32, tr.47] 

Để phát huy vai trò của người học trong việc phát huy tính tích cực chủ 

động, khai thác tiềm năng trí tuệ, giảng viên cần phải tạo được môi trường 

tranh luận sôi nổi để người học được thực sự phát huy khả năng tư duy của 

mình, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Do đó, các nhóm 

phương pháp thường được sử dụng là: 

- Nhóm các phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ: phương pháp diễn 

giảng (thuyết trình); phương pháp thảo luận; phương pháp vấn đáp; phương 

pháp sử dụng sách giáo khoa, tài liệu; phương pháp dạy học nêu vấn đề. 
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- Nhóm các phương pháp dạy học trực quan, là phương pháp dạy học 

mà giảng viên huy động các giác quan của người học tham gia vào quá trình 

học tập, làm cho việc nhận thức trở nên cụ thể, dễ dàng chính xác hơn. Nhóm 

này bao gồm các phương pháp như: phương pháp minh họa (bằng hình ảnh, 

số liệu, bảng thống kê, video clip, những tình huống, sự kiện pháp lý..); 

phương pháp quan sát thực tế; phương pháp dạy học sử dụng phương tiện hỗ 

trợ (máy tính, máy chiếu). 

- Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp thực hành như giao bài tập; tổ 

chức trò chơi pháp lý; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; 

phương pháp thông tin pháp luật; phương pháp tọa đàm, trao đổi pháp luật… 

1.3.3.2. Phương pháp giáo dục pháp luật cho SQ, QNCN, CN và 

VCQP, HSQ, BS. 

Tùy thuộc vào mục đích, nội dung GDPL cho SQ, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS; chủ thể GDPL có thể sử dụng phương pháp GDPL phù hợp với 

từng đối tượng. Đối với đối tượng SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS có thể 

sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật: Các chủ thể sử dụng 

phương pháp này khi cần phổ biến một văn bản QPPL mới được ban hành, 

cần thiết phải đưa nội dung cơ bản của văn bản pháp luật đó nhanh chóng đến 

với SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS để triển khai thực hiện. 

- Phương pháp thông tin pháp luật: Sử dụng các phương tiện thông tin 

đại chúng như sách báo, tạp chí, truyền thanh nội bộ, truyền hình, các loại 

hình nghệ thuật được sử dụng để truyền tải thông tin về tình hình, kết quả 

thực hiện pháp luật nói chung hoặc trong một lĩnh vực pháp luật cụ thể nói 

riêng. Đó là những thông tin về thực tiễn đời sống pháp luật mà chủ thể 

GDPL muốn truyền đạt đến đối tượng GDPL. 

- Phương pháp nêu gương: Lựa chọn những tấm gương “người tốt, việc 

tốt” điển hình của đơn vị về tôn trọng, thực hiện và bảo vệ pháp luật trong 
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phạm vi đơn vị mình hoặc gương điển hình của đơn vị bạn để giới thiệu trong 

toàn đơn vị biết. Có tác dụng giúp SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS nhận 

thức học tập, noi gương; tránh những cái xấu, các biểu hiện tiêu cực coi 

thường pháp luật. 

- Phương pháp nói chuyện, trao đổi về pháp luật: Chủ thể GDPL tổ 

chức cho SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS nghe nói chuyện, tọa đàm hoặc 

trao đổi về một vấn đề, sự kiện, tình huống pháp luật xảy ra trong thực tiễn xã 

hội. 

- Phương pháp rèn luyện, thực hành pháp luật: Chủ thể GDPL giúp 

SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS rèn luyện, thực hành các kỹ năng vận 

dụng kiến thức pháp luật vào giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong 

đời sống thực tế; qua đó giúp SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS biết cách 

lựa chọn và thực hiện những hành vi pháp luật đúng đắn, phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

1.3.4. Phương pháp đánh giá kết quả giáo dục pháp luật 

Đánh giá kết quả giáo dục pháp luật là một khâu quan trọng trong quá 

trình GDPL. Việc kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục pháp luật không chỉ 

nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình học tập, tiếp thu kiến thức pháp 

luật của SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS  mà còn là nguồn thông tin 

ngược (phản hồi) giúp chủ thể làm công tác GDPL nắm bắt được chất lượng, 

phương pháp của việc giảng dạy để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho 

công tác giảng dạy của mình. Như vậy việc đánh giá kết quả GDPL của người 

học có mối quan hệ chặt chẽ với việc giảng dạy của chủ thể làm công tác 

GDPL.  

Đánh giá kết quả của giáo dục pháp luật phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, tính quy chuẩn: Phải đảm bảo mục tiêu hoạt động dạy và 

học, đảm bảo lợi ích của người được đánh giá và phát triển được. 
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Thứ hai, tính khách quan: là yêu cầu đương nhiên của mọi cuộc đánh 

giá. Nếu việc đánh giá khách quan sẽ có tác dụng kích thích động cơ và tính 

tích cực học tập của người học. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ 

thân thiện, đoàn kết giữa các học viên. Ngược lại nếu đánh giá thiếu tính 

khách quan sẽ dễ nảy sinh các tác động xấu, tiêu cực đến hoạt động của người 

học, làm giảm hiệu quả đích thực của học tập. Tính khách quan của việc đánh 

giá phụ thuộc vào phẩm chất, năng lực nghiệp vụ của người đánh giá, phụ 

thuộc vào tính quy chuẩn của việc đánh giá và phụ thuộc vào quan điểm, 

phương pháp, phương tiện đánh giá. 

Thứ ba, tính xác nhận và phát triển: Tính xác nhận là việc đánh giá phải 

khẳng định được nội dung được đánh giá so với mục tiêu đánh giá và nguyên 

nhân của hiện trạng đó, dựa trên những tư liệu khoa học chính xác và các lập 

luận xác đáng. Tính phát triển: giúp cho người được đánh giá không chỉ nhận 

ra hiện trạng cái mình đạt được mà còn có niềm tin vào khả năng trong việc 

tiếp tục phát triển hoặc khắc phục những điểm không phù hợp. 

1.3.4.1. Phương pháp đánh giá kết quả đối với học viên 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên là một khâu quan trọng 

nhằm xác định mức độ hiểu biết về kiến thức, kỹ năng, và khả năng vận dụng 

của học viên. Đối với học viên, nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, 

kiểm tra, đánh giá có tác dụng thúc đẩy quá trình học tập phát triển không 

ngừng. Qua kết quả kiểm tra, học viên tự đánh giá mức độ đạt được của bản 

thân, để có phương pháp tự thay đổi lại cách học, cách tiếp thu kiến thức. 

Các hình thức tổ chức đánh giá kết quả đối với học viên là: 

- Hình thức thi viết: Đây là hình thức được áp dụng khá phổ biến. Theo 

hình thức này chủ thể làm công tác GDPL cho một đề thi có thể là tự luận 

hoặc trắc nghiệm. Thời gian làm bài tùy theo đề thi nhưng được giới hạn từ 

60 đến 180 phút. Phương pháp này có ưu điểm là tạo cho học viên có điều 
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kiện trình bày các vấn đề đã học một cách chủ động, rèn luyện khả năng lập 

luận logic, phân tích, tổng hợp kiến thức môn học. Hạn chế của hình thức này 

là tính chính xác và khách quan trong đánh giá bị hạn chế. Do số lượng câu 

hỏi trong một đề thi không nhiều và không bao trùm toàn bộ nội dung môn 

học nên dễ đưa đến tình trạng học tủ, quay cóp. Vì thời gian thi có hạn, khối 

lượng kiến thức của môn học được yêu cầu trong đề thi chỉ chiếm một phần 

rất nhỏ trong toàn bộ chương trình của môn học nên kết quả thi có khi không 

phản ánh đúng chất lượng của người học. Do vậy, khả năng có những học 

viên bị điểm kém chưa chắc đã kém hơn so với học viên thi cùng môn học 

được điểm cao do “trúng tủ”. 

- Hình thức thi vấn đáp: Hình thức này có ưu điểm là có thể kiểm tra 

kiến thức của học viên tương đối rộng, tạo cho học viên có khả năng phản xạ 

trước các vấn đề, khắc phục được việc học tủ trong học viên và kết quả học 

tập được công bố nhanh, xác định tương đối chính xác kết quả học tập của 

học viên. Tuy nhiên, hình thức này lại đòi hỏi thời gian tổ chức thi dài, vì vậy 

đối với đối tượng GDPL đông, chủ thể làm công tác GDPL không nhiều thì 

khó thực hiện, bên cạnh đó hình thức này cũng có những hạn chế là không tạo 

cho học viên có tư duy hệ thống vì thời gian trả lời các câu hỏi thi của mỗi 

học viên ngắn nên các vấn đề trả lời chỉ là các ý, tản mạn, hạn chế khả năng 

lập luận của học viên và việc đánh giá phụ thuộc vào ý thức chủ quan của đối 

tượng làm công tác GDPL. 

- Thi trắc nghiệm khách quan: phương pháp này thường áp dụng trong 

kiểm tra học trình để kiểm tra các kiến thức đã được học. Phương pháp này có 

ưu điểm: Học viên dành nhiều thời gian để đọc và suy nghĩ, lựa chọn câu trả 

lời đúng nhất trong số những câu trả lời gợi ý; số lượng câu hỏi nhiều, bao 

quát được kiến thức của chương trình; học viên trả lời ngắn gọn; người soạn 

có điều kiện tự do bộc lộ kiến thức và các giá trị của mình thông qua việc đặt 
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câu hỏi; người chấm ít tốn công và kết quả chấm là khách quan vì không bị 

ảnh hưởng tâm lý khi chấm. Nhược điểm của phương pháp này là: Chất lượng 

của bài trắc nghiệm được xác định phần lớn dựa vào kỹ năng của người soạn 

thảo; người ra đề tốn nhiều công sức và thời gian; cho phép và đôi khi khuyến 

khích sự phỏng đoán của học viên. 

1.3.4.2. Phương pháp đánh giá kết quả đối với SQ, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS. 

Thông qua kiểm tra tại chức cuối năm bằng hình thức viết bài thu 

hoạch đối với sĩ quan cao cấp (từ thượng tá trở lên); tổ chức thi viết đối với sĩ 

quan (từ trung tá trở xuống), QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS. Phương pháp 

này có ưu điểm là tạo cho SQ, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS có điều kiện 

trình bày các vấn đề đã nghiên cứu một cách chủ động, rèn luyện khả năng 

lập luận logic, phân tích, tổng hợp kiến thức và đưa ra những quan điểm liên 

hệ vận dụng trong thực tế đơn vị, có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động thực 

tiễn. Tuy nhiên, phương pháp này hạn chế về nội dung kiến thức kiểm tra 

không bao hàm hết các kiến thức về GDPL đã được nghiên cứu và học tập. 

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục pháp luật trong 

các trƣờng sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam luôn 

chịu sự tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố chủ quan 

và yếu tố khách quan. Tuy nhiên, sự phân chia các yếu tố khách quan và chủ 

quan chỉ có ý nghĩa tương đối; về cơ bản các yếu tố này luôn đan xen lẫn 

nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. Xem xét, đánh giá đúng đắn sự ảnh 

hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan là cơ sở khoa học, thực tiễn để 

xây dựng các giải pháp bảo đảm hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. 

1.4.1. Yếu tố chủ quan:  

Là các yếu tố tồn tại bên trong ý thức của các chủ thể GDPL và đối 

tượng GDPL, chi phối hoạt động thực tiễn của họ; từ đó, ảnh hưởng tới chất 
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lượng, hiệu quả GDPL cho chính đối tượng. Yếu tố chủ quan trước hết biểu 

hiện ở trình độ học vấn:  

Đối với chủ thể làm công tác GDPL cho HV, SQ, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam, trình độ học vấn có 

ảnh hưởng quyết định đối với chất lượng, hiệu quả GDPL. Thước đo đánh giá 

trình độ học vấn của các chủ thể tham gia GDPL không chỉ là tri thức, hiểu 

biết nói chung, mà phải biểu hiện cụ thể ở trình độ kiến thức, hiểu biết pháp 

luật của họ. Trình độ học vấn của các chủ thể tham gia GDPL càng cao thì 

chất lượng hiệu quả GDPL sẽ càng tốt. Kiến thức, hiểu biết pháp luật ở trình 

độ cao giúp cho chủ thể GDPL chủ động, tự tin khi giảng bài, trò chuyện, trao 

đổi xung quanh các vấn đề pháp luật với SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, 

BS, biết cách phân tích lý giải những nội dung pháp luật cần phổ biến, giáo 

dục. Ngược lại, nếu chủ thể GDPL có kiến thức, hiểu biết pháp luật ở trình độ 

thấp thì sẽ khó khăn trong quá trình tham gia GDPL. 

Đối tượng GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là SQ, 

HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS với tư cách là đối tượng tiếp nhận GDPL, 

trình độ học vấn của họ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả 

GDPL. Trình độ học vấn, khả năng tiếp thu kiến thức cao thì càng thuận lợi 

cho việc tiếp thu nắm bắt những khái niệm, thuật ngữ pháp lý. Ngược lại, 

trình độ học vấn thấp sẽ tiếp thu tri thức pháp luật khó khăn hơn. 

Ngoài ra yếu tố chủ quan còn biểu hiện ở tâm lý của chủ thể GDPL như 

đội ngũ giảng dạy trực tiếp có nhiệt huyết với công tác hay không; sự quan 

tâm, phối hợp của các phòng, khoa, cá nhân có liên quan trong công tác 

GDPL. Yếu tố đặc điểm về tâm lý, sinh lý của đối tượng GDPL. 

1.4.2. Yếu tố khách quan: 

Là các yếu tố tồn tại bên ngoài nhận thức, quan niệm của chủ thể 

GDPL và đối tượng tiếp nhận GDPL. Yếu tố khách quan bao gồm: 
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Một là, các yếu tố thuộc về nhà trường như: cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ giảng dạy; giáo trình và tài liệu tham khảo; đề cương chi tiết môn 

học với nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật, phương pháp 

đánh giá kết quả học tập; điều kiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa…Đây là 

những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng GDPL. Xác định đúng nội 

dung GDPL cho từng đối tượng với hình thức và phương pháp phù hợp thì 

hiệu quả GDPL sẽ đạt đúng yêu cầu chất lượng. Ngoài ra, cơ sở vật chất tốt, 

trang thiết bị đầy đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho giảng viên nâng cao chất lượng 

giảng dạy, giúp người học dễ tiếp thu kiến thức hơn. Ngược lại, điều kiện về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy hạn chế, tài liệu tham 

khảo thiếu sẽ khó khăn cho giảng viên trong quá trình truyền thụ kiến thức 

cho người học, dẫn đến chất lượng GDPL không cao. 

Hai là, các yếu tố thuộc về người học như: môi trường sống, yếu tố tác 

động của gia đình, xã hội… Yếu tố về môi trường sống và sự tác động của gia 

đình, xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tâm lý của đối tượng 

GDPL. Môi trường sống tốt, sự tác động tích cực từ phía gia đình và xã hội là 

cơ sở giúp cho đối tượng GDPL xây dựng nên niềm tin đối với pháp luật, đối 

tượng GDPL xác định rõ được vai trò của bản thân trong tuân thủ pháp luật. 

Ngược lại môi trường sống không tốt, sự tác động tiêu cực của gia đình và xã 

hội đến chủ thể GDPL sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiếp thu kiến thức, 

nhận thức sai lệch, trái chiều, dẫn đến mất niềm tin đối với pháp luật, dễ nảy 

sinh những hành vi tiêu cực; dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội. 

Ba là, yếu tố chính sách và pháp luật đã được Đảng, Nhà nước chỉ đạo 

đúng hướng và tích cực đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Văn bản chỉ đạo của Nhà nước, ngày 07/12/2007, Chính phủ ra Nghị 

quyết số 61/2007/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của 

Ban bí thư Trung ương Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , 
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nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Ngày 

20/11/2009 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1928/QĐ-TTg về việc phê 

duyệt đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhà trường. Căn cứ vào hai văn bản này, Bộ Giáo dục đào tạo đã bổ sung môn 

Pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của 

tất cả các ngành học [21, tr.7]. 

Công tác giáo dục pháp luật trong quân đội luôn được lãnh đạo Bộ 

Quốc phòng quan tâm, chỉ đạo sát sao và có cơ sở pháp lý vững chắc. 

Căn cứ vào Nghị định số 41/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng; căn cứ 

vào Chỉ thị số 02/1998/CP-TTg và Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 

07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ và để triển khai công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật trong Quân đội, ngày 15/4/1998 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã 

ra Quyết định số 492/1998/QĐ-BQP về việc thành lập Hội đồng phối hợp 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, Quyết định đã quy định 

nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng. 

Để thực hiện Chỉ thị số 02/1998/ CT-TTg và Quyết định số 03/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Chỉ thị số 

785/1998/CT-BQP ngày 26/6/1998 về việc triển khai công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật trong Quân đội và Quốc phòng từ năm 1998 đến năm 2000.  

Căn cứ vào Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã 

ra Chỉ thị số 21/2003/CT-BQP về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong quân đội và dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên từ năm 

2003 đến năm 2007 với mục tiêu cơ bản là: “Phổ cập kiến thức cơ bản về 

pháp luật và phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật có liên quan 
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đến học tập, công tác và cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày cho sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc 

phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong 

thời gian tập trung huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến 

thức pháp luật cho mỗi người, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật; góp phần đấu tranh phòng ngừa và chống các hành vi vi 

phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, phục vụ sự nghiệp xây 

dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  

Ngày 22 tháng 4 năm 2008 Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 63/2008/CT-

BQP về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội 

và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ từ năm 2008 đến năm 2012. 

Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều ban hành Kế hoạch triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của năm đối với toàn quân.  

Ngày 20 tháng 1 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ 

thị số 04/CT-BQP về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong Quân 

đội. Theo đó, từ năm 2011 toàn quân thực hiện và thống nhất tên gọi của mô 

hình phổ biến, giáo dục pháp luật này trong Quân đội là “Ngày pháp luật” và 

được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần. Điều này cho thấy Bộ Quốc phòng 

rất quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật trong Quân đội. 

Ngày 30/3/2016 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 42/2016/TT-

BQP Quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng. 

Thông tư này quy định chế độ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày 

Pháp luật; tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; một số biện pháp bảo đảm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng. 
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Ngày 05 tháng 12 năm 2017 Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu ban 

hành Kế hoạch số: 1814/KH-NT Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao 

chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 của 

quân đội”. 

Theo Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020,  Nhà nước đẩy mạnh công tác lập pháp trong đó ưu tiên hệ thống pháp 

luật về quân sự, quốc phòng. Những văn bản pháp luật mới đó cần được 

nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền đến mọi cán bộ, sĩ quan, HV, QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam. 

Trên đây là những tiêu chí chủ yếu để đánh giá chất lượng giáo dục 

pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dựa trên 

các tiêu chí đó để đánh giá đúng chất lượng giáo dục pháp luật trong các 

trường sĩ quan hiện nay; là cơ sở để tìm ra nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm 

và xác định giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường 

sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là 

hoạt động có định hướng, có tổ chức, do các chủ thể GDPL tiến hành theo 

chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức nhất định phù hợp với đặc 

điểm của từng đối tượng GDPL, hình thành và phát triển ở sĩ quan, HV, 

QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS hệ thống tri thức pháp luật, trình độ hiểu biết 

pháp luật, ý thức pháp luật, tình cảm pháp luật và hành vi phù hợp với các yêu 

cầu của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của sĩ quan, 

HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS trong quan hệ pháp luật. 

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là 

hoạt động có định hướng, có mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách 
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quan và nhân tố chủ quan. Quá  trình GDPL được tạo thành bởi các yếu tố: 

mục đích, đối tượng, chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, 

phương pháp đánh giá kết quả GDPL. Có những đặc trưng riêng và có vai trò 

quan trọng biểu hiện ở các phương diện: (1)GDPL góp phần bồi dưỡng, nâng 

cao tri thức, tình cảm, niềm tin vào pháp luật cho SQ, HV, QNCN, 

CNVVCQP, HSQ, BS, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm 

chỉnh chấp hành pháp luật. (2)GDPL là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật 

và đưa pháp luật vào cuộc sống. (3)GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND 

Việt Nam góp phần nâng cao trình độ chính quy, xây dựng Nhà trường tiên tiến, 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Hoạt động GDPL cho SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS  trong 

các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam là yêu cầu khách quan có ý nghĩa 

quan trọng và cấp bách xuất phát từ vai trò của GDPL, từ yêu cầu của sự 

nghiệp đổi mới; yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng 

bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC  

TRƢỜNG SĨ QUAN KHU VỰC PHÍA NAM CỦA  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

2.1. Khái quát về các trƣờng sĩ quan khu vực phía Nam của Quân 

đội nhân dân Việt Nam 

Sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đòi hỏi cấp thiết phải nâng cao 

chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam. 

Đây là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, nhằm trang bị 

bồi dưỡng tri thức, tình cảm, niềm tin và ý chí pháp luật cho quân nhân. Hệ 

thống các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam gồm: 

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 là trường đào tạo bậc đại học quân sự trực 

thuộc Bộ Quốc phòng, đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân cấp phân đội (trung 

đội, đại đội, tiểu đoàn) ở khu vực phía Bắc.  

- Trường Sĩ quan Lục quân 2 là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân 

bậc đại học quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam.  

- Trường Sĩ quan không quân là trường đại học quân sự trực 

thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, chuyên đào tạo phi công quân 

sự, sĩ quan kỹ thuật hàng không trình độ đại học quân sự và cao đẳng kỹ thuật 

cho quân đội. 

- Trường Đại học Kỹ thuật quân sự trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật.  

- Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, trực thuộc binh chủng Tăng - Thiết 

giáp, là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật tăng và thiết giáp cấp phân 

đội, trình độ cử nhân quân sự, bậc đại học và cao đẳng.  

- Trường Sĩ quan Công Binh là trường đại học quân sự trực thuộc Binh 

chủng Công binh.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7ng_Ph%C3%B2ng_kh%C3%B4ng-Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_T%C4%83ng-Thi%E1%BA%BFt_gi%C3%A1p,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_T%C4%83ng-Thi%E1%BA%BFt_gi%C3%A1p,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_C%C3%B4ng_binh,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_C%C3%B4ng_binh,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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- Trường Sĩ quan Phòng hóa trực thuộc Binh chủng Hóa học, đào tạo sĩ 

quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự và trung học chuyên 

nghiệp, các chuyên ngành: Khai thác sửa chữa khí tài Phòng hoá; Phân tích 

chất độc quân sự. 

- Trường Sĩ quan Pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, đào tạo 

sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh; Đào tạo 

chuyển loại cán bộ chính trị pháo binh; Đào tạo cán bộ tên lửa mặt đất và tên 

lửa chống tăng. 

- Trường Đại học Chính trị là trường đại học trực thuộc Bộ Quốc 

phòng, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân 

văn quân sự cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Đào tạo sĩ quan 

chính trị cấp phân đội (chính trị viên đại đội, tiểu đoàn) trình độ đại học và 

cao đẳng. 

- Trường Sĩ quan Đặc công là trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh 

chủng Đặc Công, đào tạo sĩ quan chiến thuật đặc công cấp phân đội các 

chuyên ngành: Đặc công bộ; Đặc công nước; Đặc công biệt động. 

- Trường Sĩ quan Thông tin là trường đại học quân sự trực thuộc Binh 

chủng Thông tin, là trường đào tạo sĩ quan, trình độ cử nhân quân sự chuyên 

ngành chỉ huy tham mưu thông tin liên lạc. 

Các trường sĩ quan khu vực phía Nam nằm trong hệ thống các trường sĩ 

quan quân đội có những đặc điểm chuyên biệt về đối tượng, ngành, lĩnh vực 

đào tạo bao gồm ba trường: 

Một là: Trường Sĩ quan Lục quân 2: biên chế gồm 06 phòng, 03 ban 

trực thuộc, 12 khoa, 11 tiểu đoàn, 04 hệ. Đào tạo các đối tượng là: Sĩ quan chỉ 

huy Binh chủng hợp thành (CHTM Binh chủng hợp thành, trinh sát đặc 

nhiệm, trinh sát bộ binh); giáo viên quân sự; hoàn thiện đại học SQ phân đội; 

hoàn thiện ĐH chính trị SQ phân đội, đào tạo giáo viên QPAN; văn bằng 2 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_Ph%C3%A1o_binh,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C4%A9_quan_(Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_%C4%90%E1%BA%B7c_c%C3%B4ng,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_%C4%90%E1%BA%B7c_c%C3%B4ng,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_Th%C3%B4ng_tin_li%C3%AAn_l%E1%BA%A1c,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_ch%E1%BB%A7ng_Th%C3%B4ng_tin_li%C3%AAn_l%E1%BA%A1c,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%AD_nh%C3%A2n_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1
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giáo dục QPAN; cán bộ chuyển loại chính trị; thạc sĩ nghệ thuật quân sự cấp 

phân đội. Trong đó đảm nhiệm giảng dạy môn học Nhà nước và pháp luật do 

tổ bộ môn Nhà nước và pháp luật thuộc khoa Công tác Đảng, công tác Chính 

trị. Tổ chức, thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng thuộc quản lý của Văn phòng. Đảm bảo giảng dạy tại chức chính trị cho 

các đối tượng theo kế hoạch xác định do cơ quan chính trị đảm nhiệm. 

Hai là: Trường Sĩ quan Công Binh: biên chế gồm 05 phòng, 03 ban 

trực thuộc, 08 khoa, 07 tiểu đoàn. Đào tạo các đối tượng: Sĩ quan chỉ huy 

Công binh cấp phân đội (chuyên ngành: Công trình, cầu đường – vượt sông, 

xe máy); chỉ huy tham mưu trung, lữ đoàn Công binh; cán bộ chuyển loại 

chính trị; đào tạo giáo viên QPAN; văn bằng 2 giáo dục QPAN; hoàn thiện 

đại học SQ phân đội. Môn học Nhà nước và pháp luật do tổ bộ môn Nhà nước 

và pháp luật thuộc khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đảm nhiệm. Tổ chức, 

thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và giảng dạy tại chức chính trị 

cho các đối tượng do cơ quan chính trị đảm nhiệm. 

Ba là: Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự: biên chế gồm 05 phòng, 03 

ban trực thuộc, 11 khoa, 05 tiểu đoàn. Đào tạo các đối tượng: Sĩ quan chỉ huy 

kỹ thuật cấp phân đội (chuyên ngành: Ô tô, tăng thiết giáp, vũ khí bộ binh, 

đạn); học viên chuyển cấp (cao đẳng lên đại học, trung cấp lên đại học); học 

viên sơ cấp kỹ thuật; học viên trung cấp kỹ thuật; học viên chuyển loại trung 

cấp. Môn học Nhà nước và pháp luật do tổ bộ môn Nhà nước và pháp luật 

thuộc khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đảm nhiệm. Tổ chức, thực hiện kế 

hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và giảng dạy tại chức chính trị cho các đối 

tượng do cơ quan chính trị đảm nhiệm. 

2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật trong các trƣờng sĩ quan khu 

vực phía Nam 

Đảng uỷ, Ban giám hiệu các Nhà trường thường xuyên có Nghị quyết, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục 
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ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định nhà trường, 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội, trên cơ 

sở đó, mọi tổ chức, mọi cán bộ, giảng viên, học viên đều có trách nhiệm bồi 

dưỡng ý thức pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức hiểu biết về những vấn 

đề mới trong hệ thống pháp luật nhà nước và quy định mới trong hệ thống 

điều lệnh, điều lệ quân đội. Trên cơ sở xác định các mục tiêu, yêu cầu, nội 

dung phổ biến giáo dục pháp luật đã được cấp uỷ các cấp cụ thể hoá gắn với 

đặc thù của đơn vị và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và nghị quyết 

lãnh đạo hàng năm. Đồng thời, từng quý, hàng tháng, các tổ chức, lực lượng đã 

căn cứ vào nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của đơn vị để có chủ trương, biện pháp 

lãnh đạo sát, đúng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho các 

đối tượng. Các nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề xây dựng 

chính quy đã giành phần quan trọng bàn về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện hành vi, thói quen 

ứng xử theo pháp luật, kỷ luật của người học viên, QNCN, CNVVCQP, HSQ, 

BS. Xác định những chủ trương, biện pháp thực hiện tốt công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, từ đó bồi dưỡng, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật cho các đối 

tượng. 

2.2.1. Thực trạng giáo dục pháp luật theo chương trình chính khóa 

Đối với đối tượng học viên đào tạo do kết quả tuyển sinh đầu vào của 

các trường là khác nhau, do đó chất lượng của học viên chưa đồng đều. Điều 

đó ảnh hưởng lớn đến việc nhận thức và tiếp thu các môn học, trong đó có 

môn lý luận Nhà nước và Pháp luật. Để có được đánh giá khách quan, toàn 

diện tác giả đã tiến hành điều tra khảo sát ở ba trường sĩ quan khu vực phía 

Nam. Tổng số phiếu phát ra là 450 (trường SQ Lục quân 2: 150 phiếu; trường 

SQ Công binh: 150 phiếu, trường Đại học Kỹ thuật Quân sự: 150 phiếu); đối 

tượng điều tra là sĩ quan và học viên (phụ lục). 
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Qua tiến hành điều tra các trường sĩ quan khu vực phía Nam về tầm 

quan trọng của môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật, kết quả cho thấy. 

Bảng 2.1: Đánh giá tầm quan trọng của môn học lý luận Nhà nước 

và Pháp luật. 

STT 
Đánh giá tầm quan trọng của môn học 

lý luận Nhà nƣớc và Pháp luật. 
Số lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Mức độ cần thiết của môn học 369 82 

2 Tính thiết thực của môn học 293 65,1 

3 Mức độ kiến thức 262 58,2 

4 Mức độ hứng thú 191 42,4 

Tổng số học viên được khảo sát 450  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Qua kết quả khảo sát ta thấy tỷ lệ quân nhân nhận thức mức độ cần 

thiết của môn học là khá cao với 369/450 quân nhân được khảo sát đạt 82%. 

Từ đó ta thấy môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật có một vai trò quan 

trọng trong chương trình đào tạo của các trường sĩ quan khu vực phía Nam. 

Số lượng quân nhân chưa nhận thức rõ mức độ cần thiết của môn học là 18%; 

đây cũng là khó khăn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy tạo động cơ, 

khơi dậy hứng thú học tập cho học viên. Có 293/450 quân nhân ý thức được 

tính thiết thực của môn học đạt 65,1%; do đó có đến 34,9% quân nhân chưa 

nhận thức được tính thiết thực của môn học đối với việc rèn luyện phẩm chất, 

nhân cách và thiết thực trong hoạt động thực tiễn cũng như đối với công việc 

sau này. Số quân nhân nhận thấy mức độ hứng thú đối với môn học lý luận 

Nhà nước và Pháp luật là không cao, chỉ có 191 trong tổng số 450 quân nhân 

được hỏi, đạt 42,4%; điều này ảnh hưởng rất lớn đến động cơ, thái độ, chất 

lượng học tập của học viên. Từ kết quả khảo sát trên ta thấy có rất nhiều vấn 

đề cần phải làm rõ, đánh giá thực chất, khách quan công tác giáo dục pháp 
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luật trong các trường sĩ quan khu vực phía Nam để từ đó tìm ra giải pháp tích 

cực để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật. Trước hết chúng ta nhìn nhận, 

đánh giá xem xét giáo dục pháp luật ở góc độ nội dung của GDPL trong các 

trường sĩ quan khu vực phía Nam. 

2.2.1.1. Nội dung giáo dục pháp luật 

Xuất phát từ đặc thù của đối tượng giáo dục, của hoạt động quân sự 

cũng như mục đích của giáo dục pháp luật trong quân đội mà nội dung của 

giáo dục pháp luật dành cho đối tượng trong các trường sĩ quan quân đội cũng 

có những nét đặc thù riêng khác với các đối tượng khác. Đó là ngoài việc phải 

trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản như: luật hiến pháp, luật dân sự, 

luật hình sự, luật hôn nhân và gia đình, luật an toàn giao thông đường bộ... thì 

còn phải cung cấp những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân 

đối với nhiệm vụ quốc phòng, đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, đường lối chiến tranh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quân đội cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trách nhiệm, nghĩa vụ của quân nhân đối 

với việc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh quốc gia... Ngoài ra, còn phải 

trang bị cho quân nhân nắm được Điều lệnh, Điều lệ Quân đội nhân dân Việt 

Nam, các qui định của Bộ Quốc phòng đối với quân nhân, chức năng, nhiệm 

vụ quyền hạn của quân đội, các chỉ thị, mệnh lệnh của các cơ quan cấp trên, 

các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của lãnh đạo chỉ huy đối với đơn vị. Thêm 

vào đó, nội dung giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan quân đội còn 

phải được xây dựng xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ và hoạt động của từng 

nhóm đối tượng để vừa bảo đảm được yếu tố cơ bản, chuyên sâu vừa thiết 

thực, hiệu quả. 

Hiện nay, các trường sĩ quan quân đội khu vực phía Nam chủ yếu đào 

tạo kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật với số lượng thời gian không 
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nhiều từ 45 đến 75 tiết. Chương trình giảng dạy pháp luật gồm những nội 

dung cơ bản sau: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, 

nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng như: Sự ra đời và bản chất 

của nhà nước và pháp luật; tổ chức bộ máy nhà nước, khái niệm chung về 

pháp luật xã hội chủ nghĩa, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, ý thức 

pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; Một số ngành luật cụ thể như: luật 

Hiến pháp, luật Hình sự và Tố tụng hình sự, luật Dân sự và Tố tụng dân sự, 

pháp luật hành chính quân sự, vấn đề tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do 

dân chủ của công dân, luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, Luật hành chính, 

Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật sĩ quan… 

Đối tượng là sĩ quan, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS thông qua các 

buổi học tại chức chính trị, nội dung giáo dục pháp luật tập trung vào việc 

nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ 

Quốc phòng, Tổng cục Chính Trị. Quán triệt, học tập các nội dung của các 

luật sửa đổi, bổ sung như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội 

năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam năm 2014, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật QNCN, 

CNVVCQP năm 2015, Luật Tài nguyên và môi trường biển, đảo năm 2015, 

Luật Phí, lệ phí năm 2015, Luật Tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật An toàn 

vệ sinh lao động năm 2015, Luật Trưng cầu dân ý năm 2015, Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016… Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một 

sồ điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 07/2013/UBTVQH13. Các Thông tư của 



42 
 

Bộ Quốc phòng về quyền và trách nhiệm của Công đoàn; xử phạt vi phạm 

hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa; ban hành Điều lệ Công tác 

Bảo vệ An ninh; quy định về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức 

diễn tập; ban hành quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị 

bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự… 

Ngoài ra thực hiện kế hoạch Công tác giáo dục chính trị hàng năm, tổ chức 

quán triệt các chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác 

phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong 

thời kỳ mới; nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt 

động của tổ chức phản động Việt Tân chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội 

ta; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số; công tác dân vận của Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính 

trị, phối hợp giải quyết các “điểm nóng” tại cơ sở… Huấn luyện cho Hạ sĩ 

quan, binh sĩ nội dung các bài chính trị cơ bản: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa trong tình hình mới; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam; nội dung cơ bản của chiến lược Biển Việt Nam đến 

năm 2020; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam XHCN trong tình hình mới; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng, hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam; Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quan điểm, chính sách dân 

tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đường lối, chính sách đối ngoại của 

Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phát huy phẩm chất 

“Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 
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Về giáo trình các trường sử dụng tài liệu lý luận Nhà nước và Pháp luật 

do Tổng cục Chính trị biên soạn, giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật của 

đại học Luật Hà nội. Tuy vậy giáo trình còn lạc hậu, chậm đổi mới nên chưa 

đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, chưa kịp thời cập nhật những quy 

định mới của pháp luật. 

Bên cạnh đó, còn một số mặt hạn chế như: Tính hệ thống trong cơ cấu 

nội dung giáo dục pháp luật chưa cao. Vì điều kiện thời gian và khâu tổ chức 

biên soạn nên nhìn chung nội dung giáo dục pháp luật chưa mang tính hệ 

thống ở mức cần thiết (từ nhận thức chung về nhà nước, pháp luật đến những 

vấn đề về chấp pháp hình sự cụ thể ở đơn vị cơ sở). Do đó, kiến thức pháp 

luật còn chắp vá. Các văn bản mới về pháp luật liên quan đến đời sống, hoạt 

động thực tiễn chậm được bổ sung, cập nhật. Tình trạng vi phạm các quy định 

của đơn vị còn xảy ra là một trong những nguyên nhân của vấn đề trên. Đây 

là vấn đề chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu để xây dựng chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới đảm bảo tính thống nhất. Hoạt 

động giáo dục pháp luật chủ yếu vào việc phổ biến các quy định pháp luật 

nhiều hơn là giáo dục; chỉ chuyển đến đối tượng nội dung máy móc chứ 

không phải là tinh thần của pháp luật cho nên đối tượng khó tiếp thu, khó 

khăn trong nhận thức. Trong giáo dục pháp luật coi trọng trang bị cho đối 

tượng hiểu biết pháp luật mà chưa đề cao giáo dục tình cảm, lòng tin pháp 

luật và ý thức chấp hành pháp luật. 

2.2.1.2. Hình thức giáo dục pháp luật 

Trên cơ sở nội dung chương trình GDPL đã được xác định việc lựa 

chọn hình thức giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển tải 

thông tin để đạt hiệu quả trong công tác giáo dục pháp luật. Qua nghiên cứu 

công tác giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan quân đội khu vực phía 

Nam, những năm qua được tiến hành theo các hình thức chủ yếu sau: Dạy và 
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học pháp luật: lên lớp, thảo luận, trao đổi về các chủ đề pháp luật, tập xử lý 

tình huống pháp lý xảy ra trong cuộc sống. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn 

vận dụng đa dạng các hình thức khác nhau như: Sinh hoạt chính trị tư tưởng, 

“Ngày văn hoá chính trị tinh thần ở cơ sở”, “Ngày pháp luật”, thông báo 

chính trị thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình… để giáo dục, quán triệt 

các nội dung kiến thức, văn bản pháp luật cho học viên; gắn giáo dục chung 

với giáo dục riêng, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng và các 

hoạt động bổ trợ. Tổ chức trao đổi, tọa đàm, giao lưu, chủ động lồng ghép các 

mục tiêu, chỉ tiêu về chấp hành pháp luật, kỷ luật vào nội dung các phong 

trào, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” của ngành giáo dục, 

chống “diễn biến hòa bình”…góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực về 

chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy ở đơn vị. Tổ chức các hoạt động thư 

viện, phòng đọc, tủ sách, ngăn sách pháp luật; truyền thanh nội bộ, panô, áp 

phích; gắn “xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” với xây 

dựng cảnh quan, môi trường văn hoá trong đơn vị, ký cam kết không vi phạm 

pháp luật, kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông nhằm phát 

huy sức mạnh tổng hợp, tạo môi trường thuận lợi cho giáo dục, rèn luyện, thực 

hiện nếp sống văn hoá quân sự “sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, 

“hành động theo điều lệnh”. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do địa 

phương nơi đóng quân tổ chức, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo 

hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; hưởng ứng các phong trào thi đua thực 

hiện nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước; tham gia đóng góp vào 

các dự thảo luật; tổ chức các buổi diễn đàn, hái hoa dân chủ có các chủ đề liên 

quan tới pháp luật; hoạt động duy trì điều lệnh, kỷ luật của quân đội, xử lý các 

vi phạm nảy sinh trong đơn vị.  
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Để có cơ sở đầy đủ cho việc đánh giá hình thức giáo dục tại các trường 

sĩ quan khu vực phía Nam, tác giả luận văn đã tiến hành khảo sát mức độ phù 

hợp của hình thức giáo dục pháp luật cho các đối tượng, cụ thể: 

Bảng 2.2: Hình thức giáo dục pháp luật 

STT Hình thức giáo dục 
Số lƣợng 

Quân nhân 
Tỷ lệ(%) 

01 Phù hợp 247 54,9 

02 Tương đối phù hợp 161 35,8 

03 Không phù hợp 42 9,3 

04 Khó đánh giá 0 0 

 Tổng số quân nhân được khảo sát 450  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Qua kết quả khảo sát ta thấy trong các phương án có 54,9% quân nhân 

cho rằng hình thức giáo dục pháp luật là phù hợp, có 35,8% cho rằng hình 

thức GDPL là tương đối phù hợp, chỉ có 42/450 quân nhân được khảo sát cho 

rằng không phù hợp đạt 9,6%. Như vậy, đa số quân nhân đều đồng tình với 

hình thức giáo dục mà các chủ thể ở các trường sĩ quan khu vực phía Nam 

đang tiến hành. 

Tuy nhiên hình thức phổ biến, GDPL ở một số đơn vị trong các trường 

sĩ quan khu vực phía Nam thời gian qua chưa thật sự phong phú, hấp dẫn, lôi 

cuốn mọi đối tượng tham gia. Hình thức GDPL còn đơn điệu; chất lượng 

chưa cao, chưa gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục pháp luật; giáo 

dục cơ bản với giáo dục thường xuyên. Sự đơn điệu trong hình thức giáo dục 

pháp luật đã làm hạn chế rất nhiều đến việc tiếp nhận tri thức pháp luật của 

quân nhân. Chưa thực sự có hình thức giáo dục, tuyên truyền pháp luật nào 

mang tính chuyên sâu theo chuyên đề hoặc cho một đối tượng cụ thể mà chỉ 

lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền công tác đảng, công tác chính trị. Sự 
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phối hợp giữa các chủ thể để tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn chưa thực 

sự đồng bộ, chưa phát huy hết khả năng của các chủ thể và các điều kiện vật 

chất, phương tiện để đạt hiệu quả cao. 

2.2.1.3. Phương pháp giáo dục pháp luật 

Thực tiễn giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong các trường sĩ 

quan khu vực phía Nam có nhiều phương pháp được sử dụng như: phương 

pháp giảng dạy thông qua việc giảng bài trên lớp của đội ngũ giảng viên bộ 

môn Nhà nước và Pháp luật, phương pháp giáo dục thuyết phục, nêu gương, 

động viên thi đua, tranh luận đối thoại, xử phạt bắt buộc, mệnh lệnh hành 

chính … 

Kết quả khảo sát về tính phù hợp của việc vận dụng các phương pháp 

giáo dục trong tổ chức hoạt động thực tiễn ở các trường sĩ quan khu vực phía 

Nam cho thấy có tới 48,7% quân nhân cho rằng phương pháp GDPL là phù 

hợp, chỉ có 9,5% cho rằng phương pháp GDPL là chưa phù hợp. Như vậy đa 

số đều đồng tình với phương pháp giáo dục pháp luật mà chủ thể GDPL của 

các trường sĩ quan khu vực phía Nam đang tiến hành. 

Bảng 2.3 Phương pháp giáo dục pháp luật 

STT Phƣơng pháp giáo dục 
Số lƣợng 

Quân nhân 
Tỷ lệ(%) 

01 Phù hợp 219 48,7 

02 Tương đối phù hợp 188 41,8 

03 Không phù hợp 43 9,5 

04 Khó đánh giá 0 0 

 Tổng số quân nhân được khảo sát 450  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Đối với phương pháp giảng dạy thông qua việc giảng bài trên lớp của 

đội ngũ giảng viên bộ môn Nhà nước và Pháp luật trong các trường sĩ quan 
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khu vực phía Nam trong những năm qua đã có những thay đổi tích cực, tạo sự 

chuyển biến nhất định nâng cao chất lượng GDPL. Đội ngũ cán bộ, giảng 

viên của bộ môn đã có nhiều biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, vận 

dụng bài giảng trình chiếu Powerpoint, tổ chức biên soạn bài giảng điện tử, 

thảo luận, đòi hỏi người học phải có tư duy khái quát, vận dụng kiến thức 

pháp luật vào xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác hàng ngày. 

Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất 

cập như: Phương pháp giảng dạy về cơ bản vẫn là độc thoại thuyết trình, 

truyền thụ một chiều; giảng viên giảng, học viên ghi nên chưa khơi dậy được 

tính chủ động tích cực của học viên trong việc tìm tòi tự nghiên cứu học tập. 

Phương pháp tương tác hai chiều dạng thảo luận nhóm, tranh luận, giải quyết 

tình huống pháp luật thực tế hay những hoạt động sắm vai, câu hỏi gợi mở, 

nêu vấn đề, tổ chức các trò chơi như: trò chơi ô chữ, sắm vai, đuổi hình bắt 

chữ…còn ít được vận dụng. Giảng viên lên lớp còn nặng về dạy học, chứ 

không phải giáo dục pháp luật, mang tính tuyên truyền, trình bày chi tiết, cặn 

kẽ, giúp người học tiếp thu nắm vững kiến thức pháp luật. Do đó GDPL mới 

chỉ đạt được mục tiêu nâng cao hiểu biết các nội dung về pháp luật mà chưa 

thực sự giáo dục được ý thức, thái độ, hành vi, kỹ năng thực hiện pháp luật. 

Phương pháp giáo dục thuyết phục kết hợp chặt chẽ với rèn luyện, xử 

phạt  bắt buộc, mệnh lệnh hành chính trong quản lý, chỉ huy hình thành ở mỗi 

quân nhân thái độ đúng đắn trong chấp hành kỷ luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ 

các cách thức, phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với từng đối tượng cụ 

thể, nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục pháp luật cho mọi 

quân nhân trong đơn vị. Chất lượng của các phương pháp giáo dục pháp luật 

và sự kết hợp với hình thức giáo dục pháp luật đã đạt được những thành tựu 

nhất định, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật.  
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Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng 

chưa kịp thời, chưa tập trung ở một số nội dung chủ yếu, chưa đi vào chiều 

sâu của từng lĩnh vực và từng loại đối tượng. Công tác nắm bắt, phát hiện giải 

quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh của bộ đội ở một số cơ quan, đơn vị chưa 

kịp thời, nhạy bén, việc xử lý kỷ luật để giáo dục răn đe, phòng ngừa còn hạn 

chế; thậm chí có đơn vị sợ mất thành tích không báo cáo trung thực, che giấu 

khuyết điểm làm hạn chế đến hiệu quả giáo dục pháp luật. 

2.2.1.4. Phương pháp đánh giá kết quả giáo dục pháp luật 

Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục pháp luật là một khâu quan trọng 

nhằm xác định mức độ hiểu biết về kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng 

pháp luật của đối tượng giáo dục pháp luật. Quá trình đào tạo và đánh giá kết 

quả đào tạo thực hiện theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 

6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy. Ngày 07 tháng 9 năm 2006 Bộ Quốc phòng ra Quyết 

định số: 149/2006/QĐ-BQP Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức 

đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp các đối tượng đào tạo theo chức 

vụ trong nhà trường quân đội. Trên cơ sở đó, phương pháp kiểm tra đánh giá 

kết quả của các trường sĩ quan khu vực phía Nam thực hiện trên cơ sở căn cứ 

pháp lý của hai quyết định trên. 

Hiện nay, các trường sĩ quan khu vực phía Nam nói riêng và các trường 

sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đang rất quan tâm đến 

phương pháp đánh giá kết quả của công tác giáo dục pháp luật. Đây là cơ sở 

để các trường đánh giá được mức độ hiệu quả của công tác giáo dục pháp 

luật, trên cơ sở đó thực hiện những điều chỉnh cần thiết, thiết thực nhằm 

hướng quá trình truyền thụ và tiếp thu, vận dụng kiến thức pháp luật vào thực 

tiễn hoạt động công tác đạt hiệu quả cao hơn. 

Trước hết, đối với đối tượng là học viên đào tạo, quá trình đánh giá 

nhằm thúc đẩy người học là đối tượng học viên có động cơ học tập, kịp thời 
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thông báo cho học viên biết tình hình học tập, nhận ra những nội dung nào 

chưa tốt cần phải đầu tư nghiên cứu để chất lượng học tập tốt hơn. Đồng thời 

giúp người học có ý thức trách nhiệm hơn trong đánh giá năng lực thực tiễn 

của bản thân trong quá trình tiếp thu kiến thức, từ đó xây dựng thói quen tự 

đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân trong quá trình học 

tập. 

Phương pháp các trường sĩ quan khu vực phía Nam sử dụng để đánh 

giá kết quả đối với môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật đó là: Kiểm tra 

miệng; kiểm tra giữa học phần; kiểm tra kết thúc môn học (tự luận, trắc 

nghiệm, vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm). 

Kiểm tra miệng: là phương pháp đánh giá rất phổ biến trong dạy học. 

Giáo viên đưa ra các câu hỏi ngắn để học viên trả lời. Học viên có thể được 

chuẩn bị, hoặc không được chuẩn bị trước câu hỏi. Căn cứ vào câu trả lời, 

giáo viên có thể đo lường và đánh giá các kết quả đạt được ở học viên. 

Phương pháp này có ưu điểm là linh hoạt, cơ động, có thể kiểm tra trí nhớ, tư 

duy và khả năng nhận thức của học viên thông qua kiến thức đã học. Giảng 

viên có điều kiện trao đổi với từng học viên và kích thích tư duy của học viên. 

Tuy nhiên phương pháp này mang đậm tính chủ quan của giáo viên (cách đặt 

câu hỏi, nhận xét và đánh giá tức thời), phương pháp này khó so sánh trình độ 

nhận thức giữa các học viên và tốn nhiều thời gian trong quá trình kiểm tra. 

Bên cạnh đó còn có những học viên ngại tiếp xúc, ngại nói trước mặt giáo 

viên nên dễ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. 

Kiểm tra giữa học phần là cách giảng viên đưa ra những câu hỏi trong 

phạm vi nội dung đã học, học viên trả lời bằng hình thức tự luận. Kết quả của 

bài kiểm tra giữa học phần được tính bằng 30% kết quả của môn học. Phương 

pháp kiểm tra giữa học phần nhằm giúp giảng viên thông qua đó có thể biết 

được mức độ học viên lĩnh hội kiến thức chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với mục 
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tiêu mình đặt ra trong giảng dạy. Tạo điều kiện cho người dạy nắm vững hơn 

tình hình học tập của học viên: khi giảng viên biết học viên đang tiến triển 

trong quá trình học như thế nào, và gặp khó khăn ở chỗ nào, giảng viên có thể 

sử dụng những thông tin này để điều chỉnh việc giảng dạy cần thiết, chẳng 

hạn như dạy lại hay thử các phương pháp khác, hay cung cấp cho học viên 

thêm nhiều cơ hội hơn nữa để thực hành. Những hoạt động này có thể giúp 

cho việc học tập của học viên thành công, hoàn thiện hơn. Đồng thời kết quả 

của bài kiểm tra cung cấp thông tin phản hồi có tác dụng đánh giá quá trình 

học của học viên, giúp học viên nhận thức được các lỗ hổng về kiến thức, 

hiểu biết hay kỹ năng mà học viên đang có so với mục tiêu được mong đợi, từ 

đó hướng dẫn học viên có những điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng 

học tập.  

Kiểm tra kết thúc môn học (Kết quả kiểm tra được tính bằng 70% kết 

quả của môn học) bao gồm các hình thức thi: Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp. 

- Hình thức thi tự luận là hình thức học viên tự do viết câu trả lời ra 

giấy về một vấn đề cho trước thông qua đề thi do ban khảo thí lựa chọn trong 

ngân hàng câu hỏi thi hoặc đề thi do giảng viên chuẩn bị. Trên cơ sở nội dung 

trả lời được viết ra, giảng viên cho điểm là thước đo đánh giá kết quả bài thi. 

Phương pháp này phát huy khả năng độc lập suy nghĩ, phát huy tính sáng tạo 

trí tuệ và cảm xúc của học viên, đánh giá được trình độ kiến thức và thái độ, ý 

thức của học viên đối với môn học. Tuy nhiên phương pháp này có hạn chế là 

nội dung bài thi khó bao quát toàn bộ chương trình học, chỉ tập trung vào một 

số phần chính. Khó bảo đảm tính khách quan trong khâu chấm bài, mang tính 

chủ quan của người chấm. 

- Đối với thi trắc nghiệm khách quan: Đây là phương pháp tiện lợi khi 

chấm thi và đánh giá kết quả của học viên một cách khách quan vì kết quả 

chấm thi hoàn toàn không dựa vào ý chủ quan của người chấm nên dù có 
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nhiều người chấm khác nhau vẫn cho kết quả giống nhau, đem lại nhiều ưu 

điểm bởi tính khách quan, nhanh chóng và nội dung rộng. Tuy nhiên có hạn 

chế là khó đánh giá nhận thức chiều sâu của học viên, đặc biệt là sức sáng tạo 

của học viên. Việc soạn thảo bài trắc nghiệm khó, đòi hỏi người soạn phải có 

kĩ thuật, kinh nghiệm. Việc soạn thảo hình thành bài trắc nghiệm tốn nhiều 

thời gian, phức tạp. 

- Đối với hình thức thi vấn đáp: Hình thức này có ưu điểm là có thể 

kiểm tra kiến thức của học viên tương đối rộng, tạo cho học viên có khả năng 

phản xạ trước các vấn đề, khắc phục được việc học tủ trong học viên và kết 

quả học tập được công bố nhanh, xác định tương đối chính xác kết quả học 

tập của học viên. Tuy nhiên, hình thức này lại đòi hỏi thời gian tổ chức thi 

dài, vì vậy đối với các khóa đông, giảng viên không nhiều thì khó thực hiện, 

bên cạnh đó hình thức này cũng có những hạn chế là không tạo cho học viên 

có tư duy hệ thống vì thời gian trả lời các câu hỏi thi của mỗi học viên ngắn 

nên các vấn đề trả lời chỉ là các ý, tản mạn, và hạn chế khả năng lập luận của 

học viên và việc đánh giá phụ thuộc vào ý thức chủ quan của thầy. 

- Hình thức thi dùng phương pháp kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm 

kết cấu của đề thi gồm hai phần là phần câu hỏi trắc nghiệm và phần câu hỏi 

tự luận. Phương pháp này khách quan, nhanh chóng và nội dung rộng đồng 

thời phát huy khả năng độc lập suy nghĩ, phát huy tính sáng tạo của học viên, 

đánh giá được trình độ kiến thức, ý thức của học viên đối với môn học. 

Phương pháp đánh giá của môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật 

được thể hiện trong đề cương chi tiết môn học. Giai đoạn tính điểm quá trình 

có thể lấy điểm kiểm tra miệng và điểm kiểm tra giữa học phần hoặc chỉ lấy 

điểm kiểm tra giữa học phần làm kết quả. Đánh giá phương pháp kiểm tra kết 

thúc môn học tại các trường sĩ quan khu vực phía Nam, tác giả luận văn thu 

được kết quả sau: 
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Bảng 2.4 Đánh giá kết thúc môn học 

STT Nội dung Số trƣờng Tỷ lệ (%) 

1 Có ngân hàng câu hỏi thi 03 100 

2 
Có quy định thực hiện hiệu chỉnh ngân 

hàng câu hỏi theo định kỳ 
03 100 

3 Dùng phương pháp tự luận 01 33,3 

4 Dùng phương pháp trắc nghiệm 0  

5 
Dùng phương pháp kết hợp giữa tự 

luận và trắc nghiệm 
01 33,3 

6 Dùng phương pháp vấn đáp 01 33,3 

 Tổng số trường khảo sát 03  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Từ kết quả khảo sát, chúng ta thấy sử dụng ngân hàng câu hỏi được sử 

dụng ở tất cả các trường sĩ quan khu vực phía Nam. Trong đó có quy định 

hiệu chỉnh ngân hàng câu hỏi theo định kỳ. Quy định này hoàn toàn phù hợp 

vì môn học Nhà nước và Pháp luật có tính đặc trưng riêng so với các môn học 

khác, không mang tính ổn định mà thường xuyên phải thay đổi, phải cập nhật 

nội dung do pháp luật thường được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình kinh tế, xã hội. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc môn học bằng 

hình thức tự luận có một trường sử dụng. Thi bằng hình thức vấn đáp có một 

trường sử dụng. Hình thức thi sử dụng tự luận kết hợp với trắc nghiệm có một 

trường sử dụng. Do vậy, ta thấy các trường đã sử dụng các phương pháp đánh 

giá kết quả thi kết thúc môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật bằng các hình 

thức thi khác nhau để đánh giá trình độ nhận thức, khả năng tư duy sáng tạo 

và khả năng phản xạ của học viên đối với môn học, từ đó xây dựng và hình 

thành ý thức, tình cảm, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật và quy định 

của Nhà trường và đơn vị. 
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Đối với đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 

viên chức quốc phòng việc đánh giá kết quả giáo dục pháp luật thông qua kết 

quả kiểm tra tại chức năm được tổ chức kiểm tra theo nội dung các chuyên đề 

đã được học và nghiên cứu, theo kế hoạch của cơ quan chính trị và hướng dẫn 

của Tổng cục Chính trị. Phương pháp kiểm tra đối với đối tượng từ cấp trung 

tá trở xuống là kiểm tra bằng hình thức tập trung, thông qua bài viết tự luận, 

có liên hệ thực tiễn về nội dung học tập và nghiên cứu với thực tiễn, từ đó đưa 

ra những quan điểm và bài học kinh nghiệm trong hoạt động công tác. Đối 

với cấp từ thượng tá trở lên, phương pháp đánh giá kết quả thông qua bài viết 

thu hoạch, nhận thức về những vấn đề đã được học tập và nghiên cứu, từ đó 

đưa ra quan điểm trong cách thức tổ chức thực hiện các nội dung đã được 

nghiên cứu và quán triệt một cách có hiệu quả, mang tính thiết thực, phù hợp 

với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

trong môi trường quân đội nói chung và trong các trường sĩ quan khu vực 

phía Nam nói riêng. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra bằng hình thức tập 

trung, thông qua bài viết tự luận chưa đánh giá hết được khả năng nhận thức 

của đối tượng, chưa thể hiện rõ được quan điểm của chủ thể trong nhận thức 

vấn đề đã học tập và nghiên cứu. 

Ngoài ra kết quả giáo dục pháp luật còn được đánh giá qua kết quả hoạt 

động của các quân nhân trong việc chấp hành các quy định của Nhà trường và 

kỷ luật của Quân đội. Thông qua hoạt động thực tiễn là việc chấp hành các 

chế độ trong tuần, trong ngày, các chế độ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngày 

“chính trị văn hóa tinh thần”, “ngày pháp luật”, thực hiện các phong trào thi 

đua của đơn vị… Đó chính là kết quả quá trình rèn luyện, xây dựng đơn vị 

vững mạnh toàn diện của mỗi quân nhân. 

Đối với giảng viên, đánh giá kết quả học tập giúp giảng viên thu thập 

thông tin từ người học về chất lượng nắm kiến thức, nhìn nhận rõ thực trạng 
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kết quả học tập và những nguyên nhân dẫn đến kết quả đó để giảng viên có 

những điều chỉnh, hướng dẫn người học tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động 

học tập. 

2.2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật theo chương trình ngoại khóa 

Thực tế thời lượng dành cho môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật 

trong chương trình học chính khóa đối với đối tượng học viên chủ yếu là học 

vào năm thứ hai, thời lượng có hạn, giảng viên không thể truyền đạt hết 

những nội dung pháp luật ngoài nội dung trong giáo trình hoặc các nội dung 

cần thiết, nội dung pháp luật sửa đổi, bổ sung cho người học. Do đó, giáo dục 

pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa là hết sức quan trọng. Thông qua 

các hoạt động như “ngày pháp luật”, “ngày văn hóa chính trị tinh thần”, tổ 

chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi câu lạc bộ kỹ thuật… với các 

hoạt động sôi nổi, vui nhộn, tạo niềm vui, sự yêu thích của mọi quân nhân 

tham gia. Các hoạt động này giúp cho quân nhân tham gia tiếp thu thêm được 

nhiều kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, dễ nhớ vì kiến thức PL được 

truyền đạt chủ yếu thông qua các tình huống cụ thể trong hoạt động thực tiễn, 

giúp quân nhân củng cố thêm kiến thức đã học, bổ sung thêm tri thức pháp 

luật có tác dụng thiết thực trong hoạt động công tác hàng ngày. 

Trong những năm qua, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động ngoại 

khóa ở các trường sĩ quan khu vực phía Nam được thực hiện qua nhiều hình 

thức đa dạng và phong phú như: sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện 

chuyên đề về pháp luật, thông báo tình hình an ninh chính trị địa bàn nơi đóng 

quân, thông báo tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, thông báo các 

bản tin pháp luật… Lồng ghép các nội dung pháp luật vào các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi nói chuyện chuyên đề, seminar, các 

hội thi do nhà trường tổ chức, thông báo truyền thanh nội bộ, thông báo chính 

trị sau các buổi chào cờ của đơn vị; tổ chức các trò chơi thi tìm hiểu pháp luật, 
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đố vui pháp luật, viết, vẽ theo các chủ đề chấp hành pháp luật, xây dựng các 

tiểu phẩm tình huống pháp luật; kết hợp với tổ chức Đoàn phường, xã nơi địa 

bàn đóng quân soạn và in ấn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận 

động tuyên truyền nhân dân địa phương thực hiện, chấp hành nghiêm pháp 

luật. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa đã góp 

phần quan trọng trong giáo dục đạo đức, lối sống, tình cảm, ý thức pháp luật 

cho mọi quân nhân.  

Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ, 

Hội đồng quân nhân trong đơn vị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức 

đoàn thể của địa phương nơi Nhà trường đóng quân để tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như nói 

chuyện chuyên đề, làm công tác dân vận, khám bệnh cấp phát thuốc cho 

người nghèo, thăm hỏi tặng quà gia đình có công, các gia đình khó khăn…tạo 

niềm tin, ý thức pháp luật đối với quân nhân trong xây dựng Nhà trường vững 

mạnh, địa bàn an toàn. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi địa 

bàn Nhà trường đóng quân. 

Tuy nhiên, hoạt động giáo dục pháp luật theo chương trình ngoại khóa 

vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Hoạt động trong các trường sĩ quan là 

hoạt động đặc thù của lĩnh vực quân sự, do đó thời gian dành cho hoạt động 

ngoại khóa GDPL còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ tổ chức hoạt động ngoại khóa 

chủ yếu là cán bộ quản lý kiêm nhiệm làm nên nội dung thiếu chiều sâu 

chuyên môn. Hoạt động GDPL ngoại khóa thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa 

có tính hệ thống. Phương pháp phổ biến pháp luật ngoại khóa chậm được đổi 

mới, tổ chức đơn điệu thiếu hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả còn chưa cao. 

Nội dung còn dàn trải, nặng về phổ biến các quy định về pháp luật, chưa chú 

trọng đến rèn luyện kỹ năng ứng xử, vận dụng pháp luật trong giải quyết các 

vấn đề thực tiễn của cuộc sống.  
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Để đánh giá toàn diện về hoạt động ngoại khóa đối với công tác GDPL, 

tác giả thực hiện khảo sát mức độ cách thức hoạt động của các trường đối với 

công tác GDPL ngoại khóa 

Bảng 2.5 Cách thức hoạt động của các trường đối với công tác 

GDPL ngoại khóa 

STT Nội dung Số trƣờng 
Tỷ lệ 

(%) 

01 Ngân sách cho hoạt động GDPL ngoại khóa 0 0 

02 
Kết hợp giữa phòng, khoa, đơn vị trong công 

tác GDPL cho các đối tượng 
03 100 

03 
Kết hợp giữa nhà trường với địa phương 

trong công tác GDPL ngoại khóa 
03 100 

04 Tủ sách pháp luật 03 100 

05 Cập nhật tủ sách pháp luật 03 100 

06 
Bản tin pháp luật (thông báo tình hình 

ANCT) 
03 100 

07 Thực hiện ngày pháp luật 03 100 

08 Thực hiện ngày văn hóa chính trị tinh thần 03 100 

 Tổng số trường được khảo sát 03  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Kết quả khảo sát cho thấy các trường đều tổ chức thực hiện ngày pháp 

luật và ngày chính trị văn hóa tinh thần theo quy định của Tổng cục Chính trị, 

tủ sách PL được duy trì ở cấp đại đội và được thường xuyên cập nhật những 

văn bản pháp luật mới. Việc phối hợp giữa các cơ quan, khoa, đơn vị trong 

trường để tổ chức hoạt động GDPL ngoại khóa chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể 

trong phân công, phối hợp tổ chức. Đã kết hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức 

tại địa phương phong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, nâng cao chất 
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lượng hoạt động ngoại khóa bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đem 

lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên kinh phí cho hoạt động GDPL ngoại khóa 

còn chưa có ngân sách cụ thể mà chủ yếu sử dụng kinh phí của đơn vị thông 

qua các tổ chức đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân, công đoàn, phụ nữ. 

2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy 

giáo dục pháp luật tại các Trƣờng Sĩ quan khu vực phía Nam 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy giáo dục pháp luật 

tại các trường sĩ quan khu vực phía Nam gồm giảng viên chuyên trách giảng 

dạy bộ môn lý luận Nhà nước và Pháp luật; giảng viên không chuyên trách là 

giảng viên của khoa Khoa học xã hội và nhân văn, đội ngũ cán bộ chính trị 

(chính ủy, phó chính ủy, cán bộ thuộc cơ quan chính trị, chính trị viên tiểu 

đoàn, đại đội). 

Đối với giảng viên chuyên trách là các giảng viên giảng dạy bộ môn lý 

luận Nhà nước và Pháp luật đảm nhiệm dạy đối tượng học viên theo chương 

trình chính khóa, tiêu chuẩn là những người có trình độ thạc sỹ, cử nhân luật. 

Có năng lực chuyên môn giảng dạy pháp luật, được hội đồng phương pháp 

khoa, nhà trường thông qua đề cương bài giảng và phương pháp giảng dạy. 

Trong quá trình giảng dạy, nhà trường tổ chức khảo sát đánh giá của học viên 

đối với giảng viên qua bảng khảo sát gồm nhiều tiêu chí và học viên được nêu 

ý kiến nhận xét của mình cũng như kiến nghị về giảng viên đứng lớp. Sau 

khảo sát, đối với những giảng viên còn có những hạn chế kịp thời nhận xét rút 

kinh nghiệm thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa và bộ môn, 

yêu cầu giảng viên phải đề xuất phương hướng khắc phục, có nhận xét đánh 

giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, giảng viên luôn phải cố 

gắng hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện 

kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 

Đối với các giảng viên không chuyên trách là giảng viên khoa Khoa 

học xã hội và nhân văn, cán bộ chính trị (tham gia giảng dạy các chuyên đề 
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theo kế hoạch phổ biến, GDPL hằng năm, kế hoạch giáo dục chính trị theo 

hướng dẫn của Tổng cục Chính trị) là những người có trình độ, năng lực 

chuyên môn sư phạm; là thành viên hội đồng phổ biến, GDPL của trường. 

Được hội đồng phương pháp của nhà trường thông qua bài giảng, có chấm 

điểm thông qua các buổi giảng dạy tại chức của trường. 

Hằng năm các trường sĩ quan khu vực phía Nam đều tổ chức thi giảng 

viên dạy giỏi, cán bộ chính trị giỏi. Thông qua hoạt động đó giảng viên, cán 

bộ chính trị có cơ hội nghiên cứu, tìm tòi thêm những phương pháp, hoạt 

động giảng dạy mới cũng như nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ 

trợ giảng dạy. Ngoài ra các trường còn tổ chức tập huấn đầu năm học; gửi cán 

bộ, giáo viên đi dự các hội thảo, tập huấn các chuyên đề pháp luật, phổ biến 

các quy định mới trong giáo dục pháp luật, những nội dung cần phổ biến, 

quán triệt cho các đối tượng; truyền đạt thông tin về hoạt động phổ biến, 

GDPL cho cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục pháp luật. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác GDPL còn nhiều 

hạn chế đó là: Đội ngũ giảng viên pháp luật còn chưa đồng đều, trình độ 

chuyên môn và năng lực thực tế khác nhau nên ảnh hưởng phần nào đến chất 

lượng GDPL, một số giảng viên sử dụng phương pháp trong quá trình giảng 

dạy có hạn chế nhất định làm cho quá trình truyền thụ kiến thức pháp luật còn 

khô khan, tẻ nhạt, ít liên hệ thực tiễn nên nội dung các quy phạm pháp luật 

thiếu tính thực tế, thể hiện nhiều về tính lý luận. Đội ngũ cán bộ chính trị, 

giảng viên không chuyên trách giảng dạy pháp luật thực hiện công tác 

PB,GDPL còn nhiều hạn chế về mặt kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác PB,GDPL. Các hoạt 

động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng mặc dù được tổ chức thường xuyên nhưng 

nội dung, hình thức tổ chức còn thiếu đa dạng, phong phú chưa sát với nhu 

cầu thực tế, vì vậy chưa phát huy hiệu quả tối đa trong việc nâng cao trình độ, 

chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Trong thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các 

trường sĩ quan khu vực phía Nam luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu, cấp ủy, 

chỉ huy các cấp hết sức quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Hoạt động phổ biến, GDPL được duy trì thường xuyên, có kế hoạch, nội dung 

cụ thể. Hình thức, biện pháp phổ biến khá phong phú, đa dạng; nội dung 

GDPL có sự lựa chọn, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng thời điểm 

và nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường.  

Dựa trên kết quả điều tra XHH và những thông tin, tư liệu có sẵn, luận 

văn đã phân tích, đánh giá trực trạng GDPL trong các trường sĩ quan khu vực 

phía Nam trên hai mặt: những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, 

bất cập của công tác này; chỉ ra được nguyên nhân của thực trạng đó. Luận 

văn nghiên cứu, phân tích trên các góc độ: nội dung, hình thức, phương pháp 

và phương pháp đánh giá kết quả của công tác giáo dục pháp luật. Đồng thời 

chỉ ra được thực trạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác GDPL. 

Trên cơ sở đó có những đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể để đưa ra 

những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng GDPL trong các trường sĩ 

quan khu vực phía Nam. 
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Chƣơng 3 

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT TRONG CÁC TRƢỜNG SĨ QUAN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN 

DÂN VIỆT NAM Ở KHU VỰC PHÍA NAM 

Mục tiêu của hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục pháp luật nói 

riêng trong các trường sĩ quan khu vực phía Nam là phải trang bị cho bộ đội 

các kiến thức toàn diện trên mọi lĩnh vực, cả về chính trị, đạo đức và pháp 

luật, đặc biệt là những kiến thức pháp luật phổ thông như luật dân sự, luật 

hình sự, luật hôn nhân và gia đình, luật hành chính… Ngoài ra, học viên cũng 

cần phải được trang bị cả kiến thức luật về quốc phòng như các quy định của 

Điều lệnh, Điều lệ quân đội, các quy định về quan hệ cấp trên cấp dưới, quan 

hệ với đồng chí đồng đội, trong mối quan hệ với nhân dân, trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ của quân đội, những kiến thức trong việc bảo vệ bí mật nhà 

nước, bí mật quân sự, giữ gìn và bảo vệ vũ khí, trang bị khí tài quân sự, bảo 

vệ các công trình quốc phòng, các quy định về biên giới, biển, đảo... đồng 

thời phải xây dựng bản lĩnh, tâm lý, thái độ trước những âm mưu, thủ đoạn 

của các thế lực thù địch. 

Từ những nghiên cứu về lý luận và thực trạng GDPL trong các trường 

sĩ quan khu vực phía Nam, để công tác GDPL đi vào chiều sâu, có hiệu quả 

thiết thực, tác giả luận văn xin đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác GDPL trong các trường sĩ quan khu vực phía Nam. 

3.1. Giải pháp về nội dung giáo dục pháp luật 

3.1.1 Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật 

Đổi mới nội dung GDPL cần quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-

TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn 

bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo: “Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng 

tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; 
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tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân 

cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân”. 

Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục pháp luật thực chất là: bổ 

sung, phát triển, làm phong phú thêm cả phương diện lý luận và thực tiễn, hệ 

thống nội dung trong chương trình quy định của Tổng cục Chính trị, bổ sung 

thêm những nội dung giáo dục pháp luật theo yêu cầu của nhà trường, phục 

vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trung tâm và đối tượng đặc thù trong 

trường đào tạo sĩ quan. 

Từ thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan khu 

vực phía Nam những năm qua cho thấy cần thiết phải cụ thể hóa và đơn giản 

hóa nội dung giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng. Ngoài các chuyên 

đề giáo dục hàng năm theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Cần đề cập nhiều 

hơn đến vấn đề nhà nước pháp quyền trong quân đội, để khái niệm này trở 

nên gần gũi và dễ hiểu. Hiểu về nhà nước pháp quyền từ đó cán bộ, học viên, 

QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS có thể hiểu được nguyên nhân của những thay 

đổi trong các quy định của pháp luật và thực hiện quyền con người, tuyên 

truyền giáo dục và bảo vệ quyền này dựa trên chức trách, nhiệm vụ của mình. 

Từ đó, xây dựng văn hóa pháp luật nói chung và trong lĩnh vực giáo dục pháp 

luật trong quân đội nói riêng. 

Về nội dung GDPL, mặc dù các trường đều triển khai theo đúng nội 

dung mà Bộ Quốc phòng thống nhất hàng năm, nhưng vẫn còn cần bổ sung 

một số nội dung về luật quốc tế và các văn bản chuyên ngành của các đơn vị. 

Đây chính là sự cần thiết phải đổi mới nội dung GDPL cho phù hợp hơn với 

nhu cầu của đối tượng GDPL trong xu thế hội nhập hiện nay. 

Đổi mới nội dung giảng dạy pháp luật trong các trường sĩ quan khu vực 

phía Nam cũng là việc đổi mới nội dung giảng dạy môn học lý luận Nhà nước 

và Pháp luật.  
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Một là, cần xây dựng nhận thức đúng đắn về vai trò môn học lý luận 

Nhà nước và pháp luật đối với việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo và với 

công tác phổ biến, giáo dục, thực hiện pháp luật trong Quân đội.  

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy môn Nhà 

nước và pháp luật. Để thực hiện  học đi đôi với hành", chuyển hóa tri thức 

pháp luật thành tình cảm, thái độ đúng đắn, rèn luyện nền nếp, thói quen chấp 

hành pháp luật cần kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy về nhà nước và pháp luật 

với tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khoá, giữa giảng dạy 

của giảng viên với hoạt động quản lý, duy trì kỷ luật của đội ngũ cán bộ quản 

lý, xây dựng môi trường văn hoá pháp luật trong nhà trường quân sự. 

Ba là, tập trung vào nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành; chương trình bổ trợ học tập chung 

cho các đối tượng gồm tài liệu bổ trợ và băng hình bổ trợ với các nội dung, 

thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, số liệu về kinh 

tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo… 

Đổi mới, hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật trong các trường sĩ 

quan khu vực phía Nam là biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GDPL. 

Cần đổi mới nội dung giáo dục pháp luật theo hướng không chỉ đáp ứng nhu 

cầu kiến thức cơ bản về pháp luật, mà còn phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn để một mặt nâng cao trình độ nhận thức cho các đối tượng, mặt khác 

giúp quân nhân có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống. 

Nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội thường xuyên vận động, phát triển; vì 

vậy, nội dung GDPL cần phải đổi mới, hoàn thiện; hình thức, phương pháp 

càng phải đa dạng phong phú đủ sức cuốn  hút, hấp dẫn bộ đội để nâng cao 

chất lượng công tác GDPL. 

3.1.2.  Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục pháp luật cho phù 

hợp với từng đối tượng 
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Việc xây dựng chương trình giáo dục pháp luật với nội dung cụ thể, 

thiết thực phù hợp với từng đối tượng là rất quan trọng. Đối tượng trong các 

trường sĩ quan khu vực phía Nam có trình độ nhận thức khác nhau nên khả 

năng tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức pháp luật cũng khác nhau. 

Chính vì vậy, các chương trình giáo dục cần phải được thiết kế với các nội 

dung phù hợp với từng đối tượng khác nhau, cụ thể như sau: 

 Đối tượng là học viên đào tạo sĩ quan với chương trình đào tạo bắt 

buộc môn học lý luận Nhà nước và Pháp luật với thời lượng và nội dung 

tương ứng, trang bị những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Ngoài 

ra, còn cần phải trang bị kiến thức liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực hoạt 

động quân sự để xây dựng niềm tin, ý thức làm nền tảng, cơ sở cho hoạt động 

thực tiễn khi ra trường trên cương vị là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.  

Đối tượng là SQ, QNCN, CNVVCQP với nội dung GDPL thường 

xuyên hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Ngoài ra, cũng cần 

phải thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung pháp luật sửa đổi, bổ sung, 

những nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động thực tiễn xã hội. 

Trên cơ sở đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và ý thức chấp 

hành kỷ luật quân đội nói riêng, ý thức xây dựng tình đoàn kết quân dân trong 

công tác và sinh hoạt tại địa phương.  

Đối tượng là HSQ, BS nội dung chương trình GDPL cần hướng tới xây 

dựng niềm tin, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, thấy được vai 

trò, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng đơn vị; ý nghĩa, giá trị của bản 

thân khi góp một phần công sức của mình trong xây dựng nhà trường và quân 

đội cách mạng, chính quy. 

3.2. Giải pháp về hình thức giáo dục pháp luật 

3.2.1 Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật 

Đối với hình thức dạy và học pháp luật cần tăng cường trao đổi, thảo 

luận về những vấn đề pháp luật, tạo tình huống và tập xử lý các tình huống 
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pháp luật. Để đạt được yêu cầu này trước hết đội ngũ giảng viên phải có trình 

độ và năng lực thực tiễn. Do đó, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các 

cấp lãnh đạo, chỉ huy trong công tác kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng đội ngũ 

giảng viên, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật. Tạo điều kiện để đội 

ngũ này học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: cử đi đào tạo 

dài hạn, tham gia học các lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, 

thông qua các buổi tập huấn pháp luật, dự các hội thảo chuyên đề pháp luật… 

Bên cạnh đó cũng cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng xây dựng đề 

cương bài giảng, soạn thảo giáo án, điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể. Không ngừng nâng cao khả năng vận dụng kiến thức 

chuyên ngành trong xử lý các tình huống thực tế, đưa nội dung thực tế vào 

tình huống pháp lý vận dụng trong giảng dạy. 

Đối với hình thức giáo dục pháp luật thông qua phương tiện thông tin 

đại chúng cần phát huy tối đa khả năng và ưu thế của hệ thống truyền thanh 

nội bộ. Cơ quan chính trị phải có kế hoạch, xây dựng một chuyên mục riêng 

về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Để đạt được yêu cầu đó, đòi hỏi 

phải có sự đầu tư và quan tâm đúng mực của lãnh đạo chỉ huy các cấp, đặc 

biệt là vai trò trách nhiệm của cơ quan chính trị và hội đồng phổ biến, GDPL 

nhà trường. Đồng thời phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mọi quân nhân 

trong viết bài, đưa tin về chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật. Cơ quan 

chính trị và hội đồng phổ biến, GDPL phải có trách nhiệm kiểm duyệt nội 

dung trước khi đưa lên truyền thanh nội bộ. 

Đối với hình thức tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật, yêu cầu số 

lượng tài liệu, sách, báo, tạp chí liên quan đến nội dung pháp luật phải đa 

dạng, phong phú, nhiều chủng loại. Do đó, cần thiết phải có sự đầu tư kinh 

phí đúng mực cả về phía nhà trường và đơn vị. Phòng đào tạo và cơ quan 

chính trị phải luôn bảo đảm kịp thời, đầy đủ các tài liệu và những văn bản 
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pháp luật liên quan đến việc giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó cần xây dựng 

phong trào hay cuộc vận động đóng góp xây dựng tủ sách pháp luật, phát huy 

tinh thần trách nhiệm của mọi quân nhân tham gia đóng góp “mỗi quân nhân 

góp một đầu sách pháp luật”. 

Đối với hình thức GDPL thông qua các hoạt động như thi tìm hiểu 

pháp luật, câu lạc bộ kỹ thuật, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ… cần sân 

khấu hóa các hoạt động, lồng ghép các hoạt động văn nghệ với các tiểu phẩm 

có nội dung tình huống pháp luật tạo sân chơi cho mọi quân nhân. Đồng thời 

giáo dục tình cảm, ý thức pháp luật, từ đó tự giác chấp hành pháp luật và kỷ 

luật quân đội. 

Đổi mới hình thức GDPL cần tăng cường các hình thức hoạt động 

ngoại khóa như: tham dự các phiên toà xét xử các vụ án; lồng ghép nội dung 

giáo dục pháp luật với các nội dung học tập, huấn luyện khác, nhất là với môn 

học công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng thời, cần gắn giáo dục với các 

biện pháp quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị, qua đó 

ngăn chặn, xử lý có hiệu quả, đi đến chấm dứt một số hành vi vi phạm kỷ luật 

quân đội, pháp luật của Nhà nước. 

3.2.2. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật 

Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức 

tuyên truyền miệng. Tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới và những văn 

bản pháp luật liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ và cuộc sống 

của bộ đội. Trên cơ sở hệ thống mạng nội bộ của trường có thể xây dựng 

trang web về GDPL do tổ bộ môn nhà nước và pháp luật kết hợp với Hội 

đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường phụ trách quản lý nội dung. 

Xây dựng tủ sách pháp luật cấp trường do thư viện nhà trường quản lý với 

đầu sách phong phú, số lượng đủ đáp ứng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, 

học tập của giáo viên, học viên. Tổ giáo viên nhà nước và pháp luật cần được 
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đầu tư một số loại báo, tạp chí chuyên ngành giúp cho việc nghiên cứu, kịp 

thời cập nhật thông tin phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Xây dựng tủ sách 

pháp luật tại khoa, tổ bộ môn nhà nước và pháp luật. Tổ chức các hoạt động 

ngoài giờ ngoại khóa, dân vận, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân địa 

phương nơi nhà trường đóng quân để tăng cường khả năng truyền đạt pháp 

luật cho cán bộ, học viên. 

Tổ chức, thực hiện tốt "Ngày pháp luật  vào ngày 15 hàng tháng, 

khuyến khích khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức pháp luật 

thiết thực để trao đổi, thảo luận, ghi nhớ cùng nhau sau mỗi buổi tự thuyết 

trình hàng tuần, hàng quý hay hàng tháng. Xây dựng các tổ tư vấn pháp luật 

tại các đơn vị nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên, báo cáo viên pháp luật 

được thường xuyên rèn luyện, trau dồi kiến thức lý luận và khả năng vận 

dụng trong thực tiễn. Phát huy khả năng, lợi thế có sẵn của mạng truyền thanh 

nội bộ, tập san nội bộ của trường trong việc GDPL, mở chuyên mục mới, tăng 

thời lượng, bảo đảm chính xác về nội dung, hình thức thể hiện phong phú hấp 

dẫn. Nâng cao tính định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội khi phổ biến, thông 

tin pháp luật. Sử dụng tối đa các phương tiện phát thanh và truyền hình của  

địa phương trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật. Đa dạng hóa các loại tài 

liệu tuyên truyền pháp luật như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng, pa nô, 

áp phích… 

Tổ chức các cuộc điều tra thăm dò dư luận trong nội bộ trường để thu 

thập thông tin phản hồi của cán bộ, HV, QNCN, CNVVCQP, HSQ, BS về 

hiệu quả thực thi pháp luật, nhu cầu thông tin pháp luật để từ đó điều chỉnh 

nội dung, hình thức giáo dục pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. 

3.3. Giải pháp về phƣơng pháp giáo dục pháp luật 

3.3.1 Đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật 

- Phương pháp giảng dạy thông qua việc giảng bài trên lớp của đội 

ngũ giảng viên pháp luật: 
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Trong hệ thống các môn học lý luận, khoa học xã hội, pháp luật là một 

trong những môn học dễ khô khan về nội dung, người học khó tìm thấy sự lôi 

cuốn, thú vị từ môn học. Do đó, cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng 

dạy để thay đổi suy nghĩ của người học, hướng người học tìm thấy hứng thú 

trong học tập và tìm hiểu về pháp luật. Việc lựa chọn và sử dụng các phương 

pháp dạy học phải căn cứ vào nhiều yếu tố, đó là: mục tiêu bài giảng; đặc 

điểm, nội dung bài giảng; đặc điểm, trình độ, kỹ năng và thói quen học tập; 

phương tiện giảng dạy; đặc điểm môi trường; kinh nghiệm giảng dạy của 

giảng viên… Ngoài ra, để tiết học sinh động và lôi cuốn, thu hút sự tham gia 

của học viên thì giảng viên phải đa dạng hóa phương pháp giảng dạy. Thể 

hiện ở việc người dạy biết cách tổ chức những hoạt động học tập thích hợp và 

thu hút được người học tham gia, cần tránh lối dạy kiểu truyền thống, thiên về 

lý thuyết, xa rời thực tế. Phương pháp phải dựa trên thực tế của cuộc sống; 

người học được hướng đến việc giải quyết những vấn đề ngay trong quá trình 

học tập, dựa trên những tình huống thường gặp trong cuộc sống xã hội. 

Hiện nay, giảng viên ở các trường sĩ quan khu vực phía Nam đa số vẫn 

sử dụng phương pháp truyền thống là giải thích và truyền đạt một chiều. Tình 

trạng người học học theo lối thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào người dạy. 

Học viên chỉ biết nghe giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

giảng và chép theo những gì họ đọc. Học viên không có thói quen thảo luận, 

làm việc nhóm, chủ yếu là cá nhân và tự phát khi tham gia đóng góp xây dựng 

bài. Để khắc phục tình trạng này giảng viên không chỉ là người đưa ra kiến 

thức mà còn phải là người hướng dẫn, gợi mở vấn đề cho học viên tìm tòi, 

nghiên cứu. Chuyển từ học tập thụ động ghi nhớ là chính sang học tập tích 

cực, chủ động, sáng tạo. Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo; giảng viên là 

người hướng dẫn học viên biết tự nghiên cứu, tự học, tự rèn kỹ năng vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 



68 
 

người học. Bên cạnh đó vai trò của người cán bộ quản lý cũng hết sức quan 

trọng trong việc hướng dẫn, xây dựng cho học viên ý thức tự học, tự rèn ở 

đơn vị trước khi lên giảng đường hay đến các buổi sinh hoạt như “ngày pháp 

luật”, để học viên có thói quen đọc bài mới trong giáo trình, tìm hiểu tài liệu 

liên quan, biết chủ động chuẩn bị trước nội dung hay những thắc mắc liên 

quan đến buổi học, buổi sinh hoạt.  

Cần vận dụng phương pháp xử lý tình huống vào GDPL. Trong mỗi bài 

học, giảng viên nên thiết kế một vài tình huống pháp luật để đưa người học 

vào các tình huống cụ thể. Tình huống pháp luật có thể là một video clip, một 

câu chuyện có thật hoặc hư cấu theo nội dung bài giảng. Các tình huống này 

có thể tham khảo từ các báo pháp luật hay Chương trình truyền hình Tòa 

tuyên án, Chuyện không của riêng ai... Phương pháp xử lý tình huống trong 

mỗi bài học không nên trùng nhau để tránh sự nhàm chán. Phương pháp xử lý 

tình huống có thể được thiết kế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm để người học 

chọn đáp án có trọng tâm hơn. Phương pháp này cũng có thể được thiết kế 

dưới dạng mở như ai đúng, ai sai, tại sao. Để đảm bảo phương pháp này đạt 

hiệu quả yêu cầu phải nâng cao hiệu quả làm việc theo nhóm. Theo đó, 

phương pháp làm việc theo nhóm có thể được tiến hành như sau: Trước hết, 

giảng viên chia lớp theo từng nhóm cụ thể, hướng dẫn các nhóm định hướng 

nội dung cần thảo luận và giải quyết vấn đề. Các  nhóm căn cứ vào nội dung 

giáo trình, tài liệu và kiến thức thực tế của mình để thảo luận, trả lời những 

câu hỏi của giảng viên nêu ra. Quá trình thảo luận, các thành viên phải đưa ra 

ý kiến của mình dù có thể chưa đúng, chưa hay nhưng bước đầu tạo điều kiện 

cho người học ham thích nội dung môn học, phát huy được tính tích cực học 

tập của học viên. Sau khi các nhóm đã thảo luận và thống nhất về phương án 

trả lời, cử đại diện nhóm trình bày phương án. Giảng viên tổng hợp, nhận xét, 

đánh giá các phương án trả lời, chốt vấn đề, đưa ra phương án giải quyết đúng 

nhất và nhấn mạnh nội dung trọng tâm cần đạt được. 
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- Phương pháp kết hợp giáo dục thuyết phục với mệnh lệnh hành chính, 

nêu gương, động viên thi đua: 

Trong giáo dục pháp luật phương pháp giáo dục thuyết phục là một 

trong những phương pháp đem lại hiệu quả thiết thực. Phương pháp này giúp 

cho đối tượng GDPL hiểu, ý thức được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của mình trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng được niềm tin 

đối với pháp luật cũng như các quy định của nhà trường, đơn vị; từ đó tự giác 

chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân đội, quy định, quy chế của nhà 

trường và đơn vị. Tuy nhiên, phải kết hợp linh hoạt, mềm dẻo của giáo dục 

thuyết phục với sự cứng rắn, nghiêm khắc của mệnh lệnh hành chính. Cần 

khắc phục được xu hướng quá coi trọng hay quá xem nhẹ phương pháp nào, 

qua đó mới phát huy hết hiệu quả của GDPL. Đồng thời, cần phải nêu cao vai 

trò của đối tượng GDPL thông qua các hoạt động nêu gương người tốt, việc 

tốt; khích lệ tinh thần của đối tượng GDPL, tạo cho họ sự hứng khởi, ý thức 

trách nhiệm trong tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cần thực 

hiện phương pháp bắt buộc xử phạt trong những trường hợp thực sự cần thiết. 

Nên kết hợp sử dụng các phương pháp giáo dục thuyết phục, mệnh lệnh hành 

chính, nêu gương, thi đua, xử lý tình huống… một cách đồng bộ các phương 

pháp, tùy vào điều kiện thực tiễn của đơn vị sẽ phát huy hiệu quả giáo dục cao 

hơn. 

3.3.2. Một số phương pháp điển hình trong giảng dạy và học tập 

nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

- Phương pháp vấn đáp: Giảng viên đặt câu hỏi, kích thích người học 

suy nghĩ, nghiên cứu giáo trình, tài liệu để tìm câu trả lời [23, tr.58]. Phương 

pháp này thường được giảng viên sử dụng trong quá trình thuyết giảng để 

buổi học thêm sinh động; tránh sự nhàm chán, khô khan, tránh giảng viên 

phải độc thoại; đồng thời kích thích sự vận động trí não của học viên trong 
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tiếp thu kiến thức. Khi sử dụng phương pháp này giúp học viên rèn luyện kỹ 

năng tư duy, bảo vệ quan điểm của mình khi trình bày ý tưởng. Đối với giảng 

viên, phương pháp này giúp người dạy đánh giá được mức độ nắm kiến thức 

của học viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp, nâng cao 

chất lượng GDPL. 

- Phương pháp thảo luận: Những tình huống pháp lý, vấn đề nội dung 

giảng viên đưa ra để học viên trao đổi và tranh luận theo nhóm để tìm ra 

phương án giải quyết. Phương pháp này giúp học viên tăng kỹ năng hoạt động 

nhóm, biết sử dụng trí tuệ của tập thể trong giải quyết vấn đề. Có thể chia lớp 

thành 3 đến 4 nhóm, có thể nhiều hơn nếu lớp đông; nội dung thảo luận là 

cùng một vấn đề mà giảng viên đưa ra. Các nhóm thảo luận, thống nhất 

phương án trả lời, cử đại diện nhóm trình bày phương án của nhóm, đồng thời 

viết các ý chính lên bảng để mọi học viên kịp theo dõi, phát hiện những chỗ 

cần tranh luận. Giảng viên đóng vai trò tổng hợp, phân tích các phương án 

giải quyết của các nhóm; kết luận nội dung tranh luận của học viên, kết luận, 

đưa ra phương án giải quyết cuối cùng. 

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề: Giảng viên tạo ra tình huống mâu 

thuẫn, đưa học viên vào trạng thái tâm lý tìm tòi, khám phá, từ đó GV hướng 

dẫn, khích lệ HV tìm cách giải quyết. Phương pháp này đòi hỏi GV phải đưa 

ra được những tình huống mâu thuẫn thực tế, phù hợp với nội dung bài giảng, 

yêu cầu bắt buộc học viên phải cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề [23, tr.60]. 

Ví dụ: khi dạy đến các loại vi phạm pháp luật, đưa tình huống pháp lý vi 

phạm pháp luật dân sự nhưng lại nhận định đó là vi phạm pháp luật hình sự; 

yêu cầu học viên thảo luận để giải thích nhận định sai. Phương pháp nêu vấn 

đề sử dụng tối đa trí tuệ của học viên, giúp học viên tự tìm ra kiến thức, hình 

thành tư duy linh hoạt, biết nhận định đánh giá những vấn đề đúng hay sai. 

- Phương pháp sử dụng tài liệu, giáo trình, Internet: Thường được GV 

vận dụng để hướng dẫn HV tự học, tự nghiên cứu để nắm vững nội dung bài 
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học, mở rộng kiến thức [23, tr.59]. Để hình thành thói quen tự học nhất thiết 

cần sự tác động của GV thông qua việc hướng dẫn, giao nội dung cần nghiên 

cứu trước giúp HV biết cách khai thác tài liệu, giáo trình, hình thành thói 

quen tự nghiên cứu học tập. Giảng viên giới thiệu giáo trình, các loại tài liệu 

liên quan, các địa chỉ website, hướng dẫn tra cứu qua internet, lên kế hoạch 

giao việc cho HV thực hiện, đòi hỏi HV nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, đồng 

thời phải quy định thời hạn hoàn thành công việc. Ví dụ: giao cho học viên 

xây dựng các tình huống pháp lý liên quan đến lĩnh vực dân sự, sưu tầm các 

vụ án hình sự, hành chính, các vi phạm pháp luật về đất đai…Trên cơ sở đó 

hình thành cho học viên cách hiểu sâu hơn về nội dung học tập. 

- Phương pháp bài tập: Giảng viên chuẩn bị nội dung bài tập tình 

huống, tổ chức cho học viên vận dụng lý thuyết đã học để giải bài tập. 

Phương pháp này giúp HV hiểu sâu nội dung lý thuyết đã học, đồng thời 

luyện tập kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Tuy nhiên, để có bài tập thích ứng với nội dung lý thuyết, yêu cầu đòi hỏi GV 

phải có kinh nghiệm thực tiễn nhất định, soạn thảo nội dung bài tập với mức 

độ khó dễ khác nhau cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, không thể sử 

dụng một nội dung cho các đối tượng khác nhau sẽ dẫn đến chất lượng không 

đồng đều, đánh giá không khách quan. Bài tập nên soạn thảo theo kiểu bài thi 

để HV quen dần với hình thức thi và hiểu được mức độ đánh giá môn học. 

Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp khác như: Phương pháp đóng 

vai, phương pháp minh họa, phương pháp quan sát thực tế, phương pháp sử 

dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, phương pháp trò chơi… Quá trình giảng 

dạy GV có thể sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để đem lại hiệu quả thiết 

thực nhất, bảo đảm chất lượng đào tạo cả chiều rộng và chiều sâu. 

3.4. Giải pháp về phƣơng pháp đánh giá kết quả 

3.4.1 Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá kết quả 
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Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau trong đánh giá kết quả học tập 

của học viên, kết hợp phương pháp kiểm tra đánh giá truyền thống với kiểm 

tra đánh giá theo năng lực. Trong đó, cần chú trọng đến các phương pháp đòi 

hỏi sự chủ động, sáng tạo và tiếp cận thực tế như: Quan sát, vấn đáp, tiểu 

luận, bài tập lớn… Chuyển từ đánh giá theo từng thời điểm sang đánh giá quá 

trình, tập trung vào phát triển năng lực cho người học. Kết hợp kiểm tra 

miệng với kiểm tra giữa học phần thành một điểm chung đánh giá kết quả 

giữa học phần. Quá trình kiểm tra đánh giá hướng người học được phát triển 

toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và đạo đức, tác phong quân nhân làm cơ sở 

xây dựng nhân cách người sĩ quan tương lai. Đánh giá kết quả phải bảo đảm 

tính công bằng, công khai, minh bạch; đánh giá không áp đặt những tiêu 

chuẩn chung cho mọi học viên, hướng đến việc pháp triển năng lực riêng biệt 

của từng cá nhân, cần phải đảm bảo sự phân hóa học viên; chú trọng đến việc 

vận dụng kiến thức, kỹ năng vào trong thực tiễn cuộc sống. 

Đối với đối tượng là SQ, QNCN, CNVVCQP cần tập trung đánh giá 

kết quả theo hướng viết bài thu hoạch cá nhân nhằm phát huy khả năng tư duy 

sáng tạo của quân nhân, đồng thời trình bày được quan điểm của cá nhân về 

những vấn đề thực tiễn cuộc sống thông qua các chuyên đề GDPL theo quy 

định của Tổng cục Chính trị. Thông qua các bài thu hoạch chủ thể GDPL có 

những đánh giá sát thực về chất lượng giảng dạy, đồng thời có những điều 

chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đem 

lại kết quả, chất lượng tốt nhất trong giáo dục pháp luật. 

3.4.2 Đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá kết quả học tập  

Việc lựa chọn nội dung kiểm tra phải đảm bảo đánh giá được năng lực 

của người học thông qua bài thi hay một nhiệm vụ cụ thể do giảng viên lựa 

chọn. Nội dung kiểm tra kết quả học tập cần lấy tiêu chí “năng lực” làm trọng 

tâm. Điều này có nghĩa là nội dung kiểm tra cần hướng đến việc đánh giá 
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được kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên thông qua thực hiện một 

nhiệm vụ cụ thể. Khi lựa chọn nội dung kiểm tra cần phải đảm bảo tính toàn 

diện, trọng tâm và sát với yêu cầu của đối tượng đặc thù là hoạt động quân sự. 

Ngoài ra, cần lồng ghép thêm một số phương pháp giúp hình thành kỹ năng tự 

học suốt đời cho học viên như: Phương pháp tự học, tự nghiên cứu, vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn, tìm kiếm và xử lý thông tin… 

Để đảm bảo chất lượng kiểm tra kết quả học tập lấy tiêu chí “năng lực” 

làm trọng tâm thì đề thi, kiểm tra phải được xây dựng theo đúng quy trình, 

đáp ứng yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo năng lực đó là:  

- Sử dụng ngân hàng đề thi. Đảm bảo người dạy không cắt xén chương 

trình và người học không học tủ, học trọng tâm và đảm bảo tính khách quan, 

vô tư trong thi và kiểm tra. 

- Thường xuyên thay đổi bộ đề thi, đổi mới cách ra đề thi để đảm bảo 

tính chính xác, tính thời sự của đề thi và hạn chế việc học viên tự thu thập đề 

thi và giải trước. 

- Tổ chức cắt phách bài thi. Bộ phận làm phách do ban Khảo thí phụ 

trách, giáo viên chấm thi không thực hiện cắt phách bài thi để bảo đảm tính 

khách quan, trung thực trong quá trình chấm thi và kiểm tra. 

Ngoài ra, các đề thi viết không chỉ giới hạn ở các đề tự luận như trước 

mà được thiết kế bằng sự kết hợp giữa tự luận, trắc nghiệm tự luận và giải 

quyết tình huống. Đề thi thường được cấu tạo bởi hai phần: Lý thuyết và bài 

tập. Ở phần lý thuyết các câu hỏi đưa ra là câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc 

nghiệm tự luận (câu hỏi đúng sai có giải thích vì sao). Phần bài tập là một 

hoặc nhiều tình huống yêu cầu giải quyết. Cách ra đề thi như trên đã giải 

quyết được những hạn chế của bài thi viết thuần túy tự luận, đòi hỏi học viên 

có sự ứng dụng các kiến thức lí luận cũng như pháp luật thực định trong việc 

giải quyết các tình huống cụ thể.  
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3.5. Các giải pháp khác 

3.5.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục 

pháp luật có trình độ, năng lực. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác GDPL ở các trường 

sĩ quan khu vực phía Nam có trình độ, năng lực là một việc rất cần thiết và 

cấp bách. Đội ngũ là chủ thể làm công tác GDPL có vai trò quan trọng trong 

việc mang lại hiệu quả của công tác GDPL nên nhất thiết phải bảo đảm có 

chuyên môn vững chắc; kiến thức sâu, rộng cả về lý thuyết và thực tiễn; có 

nghiệp vụ sư phạm và tâm huyết với nghề.  

Để đội ngũ làm công tác GDPL có trình độ và năng lực đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ cần thực hiện những giải pháp sau: 

- Quy định giảng viên pháp luật phải đạt chuẩn về chuyên môn, học vị 

nhất định; cán bộ, giảng viên làm công tác GDPL phải có trình độ về pháp 

luật. 

- Có chính sách chuyên biệt đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên làm 

công tác GDPL để bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ này có 

trách nhiệm, chuyên tâm vào công việc, đầu tư thời gian nâng cao trình độ, 

năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa GDPL để bảo đảm tính hiệu quả phát triển năng lực thực tiễn cho đối 

tượng GDPL. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên 

môn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm nhiệm công tác GDPL. 

Tạo điều kiện, cử giảng viên chuyên trách đi đào tạo nâng cao trình độ, học vị 

theo đúng chuyên ngành luật. Có chế độ ưu đãi, hỗ trợ kinh phí cho các đối 

tượng đào tạo chuyên ngành luật ngoài quân đội. 

- Thường xuyên tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý 

giỏi có lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, phổ biến GDPL để nâng cao 
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trình độ chuyên môn, phát huy khả năng sáng tạo, học hỏi lẫn nhau của đội 

ngũ làm công tác GDPL.  

- Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, giảng viên có thành 

tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL. 

- Kết hợp với cơ quan chuyên trách tổ chức các hội thảo về những 

chuyên đề có liên quan đến GDPL; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự 

thảo luật sửa đổi, bổ sung để nâng cao kiến thức thực tiễn của đội ngũ làm 

công tác GDPL. 

- Tổ chức khảo sát định kỳ, lấy ý kiến của đối tượng GDPL đối với đội 

ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác GDPL để đánh giá năng lực, kỹ năng sư 

phạm, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp không ngừng nâng cao chất 

lượng đội ngũ làm công tác GDPL. 

- Tổ chức bộ phận tư vấn pháp luật là thành viên của hội đồng phổ biến 

giáo dục pháp luật trường; tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho 

học viên, HSQ, BS, giải đáp những thắc mắc pháp lý cho mọi quân nhân 

trong đơn vị. 

3.5.2. Phát huy vai trò của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong các trường sĩ quan khu vực phía Nam. 

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các trường sĩ quan khu vực phía 

Nam có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám 

hiệu trường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, phổ biến, GDPL; duy 

trì hoạt động xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch phổ biến, GDPL trên 

cơ sở căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật của Bộ Quốc phòng, kế hoạch huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu, 

Tổng cục Chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị  thực hiện đúng kế 

hoạch đã được xây dựng hàng tháng, hàng quý, hàng năm; thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kịp thời rút 
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kinh nghiệm để công tác GDPL đạt chất lượng, hiệu quả cả về chiều rộng và 

chiều sâu. 

Phát huy vai trò của các thành viên, giảng viên pháp luật, đội ngũ cán bộ 

chính trị, báo cáo viên pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL. 

Làm tốt công tác phối kết hợp giữa cơ quan chính trị với các cơ quan, đơn vị 

thực hiện kế hoạch phổ biến, GDPL. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, 

báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp trên về tình 

hình triển khai và kết quả đạt được trong công tác phổ biến, GDPL của Nhà 

trường đúng quy định. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các phương pháp tổ 

chức, thực hiện hiệu quả của các trường trong và ngoài quân đội để vận dụng 

phù hợp với từng đối tượng cụ thể của từng trường, để đạt hiệu quả thiết thực 

trong công tác GDPL. 

3.5.3.  Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động 

ngoại khóa 

Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt 

động ngoại khóa trong công tác GDPL phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Cần 

có kế hoạch chung cho các đối tượng như hoạt động tọa đàm, trao đổi những nội 

dung liên quan đến pháp luật, tổ chức các hội thi tìm hiểu PL, thực hiện ngày 

pháp luật, ngày văn hóa chính trị tinh thần… Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch 

riêng cho các nhóm đối tượng khác nhau như đối tượng học viên cần tổ chức các 

hoạt động dân vận, giúp dân tuyên truyền phổ biến, GDPL nơi đơn vị kết nghĩa 

làm công tác dân vận. Đối tượng SQ, QNCN, CNVVCQP cần có những buổi 

thông tin về tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, cung cấp những thông tin 

về tình hình chấp hành kỷ luật trong quân đội, tình hình thế giới và khu vực. 

Quá trình tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch GDPL cần có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên trong trường; tránh tính 

hình thức khi chỉ xây dựng kế hoạch mà không coi trọng đến công tác tổ chức 
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thực hiện dẫn đến chất lượng, hiệu quả thấp. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn 

vị cần quan tâm đúng mức đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến, GDPL; xác 

định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng nhân cách cho 

quân nhân; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội. Thực tế có những hội 

thi tổ chức để tuyên truyền pháp luật nhưng công tác quán triệt và sự quan tâm 

của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa đúng mức dẫn đến chưa thu hút được sự quan 

tâm của mọi quân nhân trong trường, chủ yếu là được thực hiện đơn độc của đơn 

vị, cá nhân được phân công thực hiện nội dung này. Do đó, công tác GDPL theo 

chương trình ngoại khóa nhất thiết cần có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các 

cấp và sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thì mới tránh được việc 

GDPL làm cho có hình thức, thực hiện cho xong không đem lại chất lượng, hiệu 

quả thiết thực cho mọi đối tượng quân nhân. 

Cần tổ chức đa dạng hóa hình thức và linh hoạt trong sử dụng các hình 

thức GDPL ngoại khóa cho các đối tượng, đó chính là yếu tố quan trọng để bảo 

đảm mang lại hiệu quả GDPL. Hình thức GDPL ngoại khóa phải luôn được đổi 

mới để tránh nhàm chán, phải luôn thú vị để thu hút được sự tham gia của số 

đông quân nhân. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và điều kiện sẵn có của từng đơn 

vị để vận dụng các hình thức khác nhau như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật, thi kể chuyện pháp luật, lồng ghép nội dung trong các cuộc thi văn hóa, văn 

nghệ, xây dựng tiểu phẩm, sinh hoạt chuyên đề… Đồng thời kết hợp nhà trường 

với địa phương để tổ chức hoạt động GDPL ngoại khóa đa dạng, phong phú hơn, 

giúp quân được nhân trải nghiệm những tình huống, sự kiện xảy ra trong thực 

tiễn đời sống xã hội như mời báo cáo viên trong ngành giao thông đảm nhiệm 

trình bày chuyên đề về giao thông đường bộ, kết quả là quân nhân sẽ nắm được 

những số liệu báo cáo mới nhất về tình hình an toàn giao thông đường bộ, được 

trải nghiệm những tình huống thực tế, thấy được mức độ nguy hiểm và hậu quả 

của tai nạn giao thông qua những hình ảnh và con số thống kê cụ thể, khi đó chất 

lượng của GDPL thông qua hoạt động ngoại khóa trở nên hiệu quả hơn. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, GDPL trong các trường SQ khu vực 

phía Nam để đạt được chất lượng, hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu nhất 

thiết phải có kế hoạch cụ thể cho hoạt động GDPL. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường cùng sự quan tâm, đầu tư đúng mức của lãnh 

đạo, chỉ huy các cấp trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

GDPL. 

Để bảo đảm hiệu quả công tác GDPL trong các trường sĩ quan khu vực 

phía Nam cần phải tập trung triển khai các nhóm giải pháp sau: Thứ nhất, xây 

dựng chương trình, nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối 

tượng, đồng thời đổi mới nội dung GDPL nhằm trang bị cho đối tượng GDPL 

những kiến thức cơ bản về pháp luật, trang bị kiến thức liên quan đến pháp luật 

trong lĩnh vực hoạt động quân sự để xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm 

của mọi quân nhân trong chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của nhà trường 

và đơn vị. Hai là, đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật và đổi mới hình 

thức GDPL nhằm đưa kiến thức pháp luật đến SQ, HV, QNCN, CNVVCQP, 

HSQ, BS một cách cụ thể, thiết thực, gắn lý thuyết với thực tiễn. Ba là, đổi mới 

phương pháp GDPL nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi 

quân nhân trong tự nghiên cứu và học tập không ngừng nâng cao kiến thức pháp 

luật; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp trong giảng dạy và học tập 

nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật. Bốn là, đa dạng hóa các phương pháp 

đánh giá kết quả và đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá, nhằm mục đích quá 

trình kiểm tra đánh giá bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch. 

Ngoài ra, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục 

pháp luật có trình độ, năng lực. Phát huy vai trò của Hội đồng phổ biến, giáo 

dục pháp luật các trường. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

thông qua hoạt động ngoại khóa để công tác GDPL trong các trường sĩ quan khu 

vực phía Nam luôn đem lại hiệu quả thiết thực. 
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KẾT LUẬN 

Giáo dục pháp luật trong các Trường Sĩ quan của Quân đội nhân dân 

Việt Nam nói chung và các trường sĩ quan khu vực phía Nam nói riêng có vai 

trò quan trọng trong nâng cao tri thức, ý thức pháp luật, xây dựng tình cảm, 

niềm tin đối với pháp luật; đồng thời xây dựng tinh thần tự giác chấp hành 

pháp luật, kỷ luật quân đội của mọi quân nhân, góp phần xây dựng nhà trường 

đào tạo sĩ quan quân đội chính quy, kiểu mẫu. 

Dưới góc độ khoa học pháp lý, xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ nghiên 

cứu, luận văn đã đi sâu nghiên cứu vấn đề GDPL trong các Trường Sĩ quan 

của Quân đội nhân dân Việt Nam từ thực tiễn các trường sĩ quan khu vực phía 

Nam đã đạt được những kết quả chính sau: 

Luận văn đã tập trung phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận về GDPL 

trong các Trường Sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm: khái 

niệm, mục đích, vai trò GDPL trong các trường sĩ quan. Quá trình GDPL cho 

các đối tượng trong trường sĩ quan của QĐND Việt Nam được tạo thành bởi 

các yếu tố: đối tượng, chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp GDPL và 

phương pháp đánh giá kết quả. Hoạt động GDPL luôn chịu sự tác động của 

nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm yếu tố chủ quan (trình độ học vấn, 

tâm lý chủ thể) và yếu tố khách quan (nhà trường, môi trường, chính sách). 

Luận văn đã đưa ra những cơ sở căn cứ pháp lý của công tác GDPL trong các 

trường sĩ quan quân đội. 

Dựa trên kết quả điều tra XHH luận văn tập trung phân tích, đánh giá 

thực trạng trên 4 vấn đề: nội dung, hình thức, phương pháp GDPL và phương 

pháp đánh giá kết quả GDPL; phân tích làm rõ hoạt động GDPL theo chương 

trình chính khóa và hoạt động GDPL theo chương trình ngoại khóa; đánh giá 

thực chất công tác GDPL nêu ra những điểm mạnh và chỉ ra những hạn chế, 

tồn tại cần phải khắc phục. 
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Trên cơ sở đánh giá thực trạng, những hạn chế của công tác GDPL từ 

thực tiễn các trường sĩ quan khu vực phía Nam, luận văn đề xuất một số giải 

pháp, luận chứng tính khả thi của 5 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác GDPL trong các trường sĩ quan của QĐND Việt Nam bao gồm: nhóm giải 

pháp về nội dung GDPL, nhóm giải pháp về hình thức GDPL, nhóm giải pháp 

về phương pháp GDPL, nhóm giải pháp về phương pháp đánh giá kết quả 

GDPL và nhóm về các giải pháp khác. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Để góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng một công trình khoa 

học, đồng chí vui lòng cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô 

vuông bên cạnh. Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 

1. Theo đồng chí, nhận thức về giáo dục pháp luật của các đối tượng 

trong các trường sĩ quan hiện nay ở mức nào? (chọn một phương án). 

Tốt             Khá             Trung bình             Yếu            Khó trả lời 

2. Theo đồng chí, tầm quan trọng của môn học lý luận Nhà nước và 

pháp luật trong các trường sĩ quan hiện nay như thế nào? (tùy chọn số 

lượng) 

- Mức độ cần thiết của môn học  

- Tính thiết thực của môn học  

- Mức độ kiến thức  

- Mức độ hứng thú  

3. Theo đồng chí, hình thức giáo dục pháp luật trong các trường sĩ 

quan hiện nay như thế nào? (chọn một phương án) 

- Phù hợp   

- Tương đối phù hợp  

- Không phù hợp  

- Khó đánh giá  

4. Theo đồng chí, phương pháp giáo dục pháp luật trong các trường 

sĩ quan hiện nay như thế nào? (chọn một phương án) 

- Phù hợp   

- Tương đối phù hợp  

- Không phù hợp  

- Khó đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Theo đồng chí, trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên giảng 

dạy môn pháp luật trong các trường sĩ quan hiện nay ở mức nào (chọn một 

phương án). 

Tốt             Khá               Trung bình             Yếu            Khó trả lời 

6. Theo đồng chí, cơ sở vật chất, tài liệu, phương tiện phục vụ giáo 

dục pháp luật trong các trường sĩ quan hiện nay ở mức nào (chọn một 

phương án). 

Tốt             Khá              Trung bình             Yếu            Khó trả lời 

7. Theo đồng chí để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong 

các trường sĩ quan hiện nay cần vận dụng các biện pháp nào sau đây (tùy 

chọn số lượng). 

-  Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với 

từng đối tượng.           

 - Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật.      

- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật.    

 - Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật.      

- Đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật.      

- Đa dạng hóa các phương pháp đánh giá kết quả.  

- Đổi mới nội dung kiểm tra đánh giá kết quả.    

 - Nâng cao năng lựa của đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giáo 

dục pháp luật.          

 - Có kế hoạch và phát động các phong trào thi tìm hiểu về pháp luật. 

- Thường xuyên tôn vinh những tấm gương về chấp hành nghiêm kỷ 

luật, pháp luật.          

 - Xử lý nghiêm và công bằng các chủ thể vi phạm pháp luật, vi phạm 

kỷ luật. 



 
 

8. Theo đồng chí, vai trò của giáo dục pháp luật trong các trường sĩ 

quan hiện nay như thế nào (chọn một phương án). 

- Rất quan trọng           

- Quan trọng          

- Bình thường          

- Không quan trọng         

- Khó trả lời          

9. Ngoài những nội dung trên, đồng chí có ý kiến gì khác. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Xin đồng chí cho biết những thông tin dưới đấy: 

Đồng chí là cán bộ quản lý       

Đồng chí là giảng viên        

Đồng chí là học viên         

Học viên là sĩ quan                    

Học viên đào tạo cấp phân đội                     

  

                                               Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 

 


