GDQP 12- Tuần 4,5
BÀI 1
MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN,
AN NINH NHÂN DÂN
II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QPTD, ANND
TRONG THỜI KỲ MỚI
5. Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ
xây dựng nền quốc phòng, an ninh.
- Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là
quân đội và công an.
III. NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG XÂY DỰNG
NỀN QPTD, ANND
- Tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu
chế độ, góp sức xây dựng đất nước.
- Nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi
với bảo vệ đất nước.
- Tự giác, tích cực học tập, nắm vững kiến thức QPAN; tích cực tham gia các
hoạt động về QPAN.
- Chấp hành nghiêm pháp luật và quy định của nhà trường.

BÀI 2
LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI
VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Vị trí, chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
a. Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan
- Sĩ quan Quân đội là cán bộ của Đảng và Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực
quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.
- Sĩ quan chia thành hai ngạch: sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị.
b. Vị trí, chức năng của sĩ quan
- Sĩ quan là lực lượng nồng cốt của Quân đội, thành phần chủ yếu trong đội ngũ
cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp thực
hiện một số nhiệm vụ khác.
2. Tiêu chuẩn của sĩ quan; lãnh đạo, chỉ huy, quản lý sĩ quan; điều kiện
tuyển chọn đào tạo sĩ quan; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

a. Tiêu chuẩn chung
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành.
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng
- Có trình độ
- Có lí lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp
b. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đội ngũ sĩ quan
- Đảng lãnh đạo, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; quản lý thống nhất của Chính
phủ; chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ quốc phòng
c. Điều kiện tuyển chọn, đào tạo sĩ quan
- Công dân Việt Nam đủ tiêu chuẩn
- Có nguyện vọng và khả năng
d. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ
- Quân nhân tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan, các trường đại học
- Hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Cán bộ, công chức ngoài Quân đội, những người tốt nghiệp đại học
- Sĩ quan dự bị

