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Bài : LUẬT

SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật
Công an nhân dân, những điều kiện tuyển chọn đào tạo, bổ sung vào đội ngũ sĩ quan.
- Hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của sĩ quan Quân đội và Công an.
2. Thái độ:
Xây dựng ý thức trách nhiệm góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội và Luật Công
an nhân dân.
II / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Vị trí, chức năng của Công an nhân dân:
Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân.
- Vị trí: Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an
ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Nhà nước.
- Chức năng của công an nhân dân :
+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội;
+ Thực hiện thống nhất quẩn lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội;
+ Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm
và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
III/. Trách nhiệm của học sinh THPT tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan QĐ, CA
1. Trách nhiệm của công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc:
- Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, trong đó học sinh THPT
có vai trò quan trọng.
- Đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của tuổi trẻ được thực
hiện bằng những việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của học sinh, công dân trong thời kì
mới.
- Học sinh cần phải hiểu rõ và thực hiện đúng hiến pháp, pháp luật Nhà nước, trong đó có Luật Sĩ
quan quân đội và Luật công an nhân dân.
 là lối sống văn minh thể hiện nếp sống đạo đức, kỉ cương của mỗi người.
2. Trách nhiệm của học sinh Trung học phổ thông:
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan quân
đội nhân dân và Công an nhân dân, góp phần xây dựng hai lực lượng này theo hướng cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
- Nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan quân đội, công an; điều kiện tuyển
chọn đào tạo bổ sung vào hai lực lượng này  từ đó đăng kí dự tuyển, đào tạo để trở thành sĩ
quan quân đội và cán bộ, chiến sĩ công an.
- Xác định rõ nhiệm vụ và nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội và công an mà học sinh
đăng kí dự thi vào các trường sau khi tốt nghiệp THPT.
* Hệ thống lại các kiến thức đã học:
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật CAND.

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo, quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội
và công an.
- Trách nhiệm của công dân, học sinh đối với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật
CAND

