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MỞ ĐẦU 

Sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là đối tượng đào tạo 

có vị trí, vai trò rất quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học. Sau khi tốt nghiệp ra trường 

họ sẽ là những giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục từ 

trung học phổ thông đến đại học, là người trực tiếp giáo dục cho thế hệ trẻ học sinh, sinh 

viên “Kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước; truyền thống dựng 

nước và giữ nước; lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm; tự giác thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [5].  

Hiện nay, các sản phẩm văn hoá (SPVH) độc hại có tác động rất lớn đến tư tưởng, đạo 

đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, trong đó có 

sinh viên ngành GDQP&AN. Vì vậy việc đấu tranh, ngăn chặn ảnh hưởng của SPVH độc hại 

đến sinh viên nói chung, sinh viên ngành GDQP&AN nói riêng ở các cơ sở giáo dục đại học 

hiện nay là vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

I. Quan niệm về sản phẩm văn hóa độc hại và hình thức biểu hiện  

1.1. Quan niệm về sản phẩm văn hóa độc hại  

“Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước…, là kết quả giao lưu 

và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn 

hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ 

vang của dân tộc” [2]. “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát 

triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” 

[3]. Văn hoá được bảo tồn, trao truyền cho các thế hệ bằng những con đường, cách thức, biện 

pháp khác nhau. Một trong số đó là thông qua sự tác động, ảnh hưởng của các SPVH. Tuy 

nhiên, trong đời sống xã hội, bên cạnh những SPVH chân chính, chứa đựng, truyền tải những 

giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, cũng còn có nhiều SPVH lạc hậu, độc hại, đi ngược lại 

những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, gây huỷ hoại đạo đức xã hội, nhất là giới 



trẻ, trong đó có sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo Từ điển Tiếng Việt: “Văn 

hóa phẩm là sản phẩm phục vụ đời sống văn hóa” [7, tr1046]. “Độc hại” là những yếu tố  

“có khả năng làm hại sức khỏe hoặc tinh thần - hóa chất độc hại hoặc ảnh hưởng độc hại của 

văn hóa phẩm đồi trụy” [7, tr422].    

Như vậy, có thể thấy, SPVH là yếu tố rất cần thiết, không thể thiếu trong đời sống tinh 

thần của con người. Nó luôn tồn tại ở hai dạng là SPVH tích cực và SPVH độc hại (tiêu 

cực). Đối với SPVH tích cực, bên cạnh vai trò chức năng, giá trị nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của loài người, nó còn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp; nâng cao giá trị đạo đức, tư tưởng và khoa học, tạo ra động lực tinh thần, trí tuệ và tư 

tưởng cho phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội. Ngược lại, những SPVH độc hại làm băng hoại 

những giá trị văn hóa truyền thống, bền vững của dân tộc; cản trở sự phát triển lành mạnh 

trong tư tưởng đạo đức, thuần phong, mỹ tục; cản trở đến định hướng phát triển đất nước.   

Từ những phân tích trên có thể hiểu: Các SPVH độc hại là các SPVH tồn tại dưới dạng 

vật chất hay tinh thần, có nội dung độc hại, bị pháp luật hiện hành cấm ban hành, truyền bá, 

lưu thông; trái với văn hóa tốt đẹp, thuần phong mỹ tục và đi ngược lại với các chuẩn mực, 

giá trị chung của xã hội. 

Nhìn chung, các SPVH độc hại được thể hiện dưới rất nhiều hình thái khác nhau, 

nhưng bài viết này chủ yếu đi sâu vào phân tích những sản phẩm cơ bản, thông dụng, hiện 

hành, có tác động lớn và trực tiếp tới đội ngũ học sinh, sinh viên. Đó là những sản phẩm được 

thể hiện ra bằng hình ảnh, âm thanh, các bài viết có nội dung mang tính xấu độc như: kích động 

hằn thù, bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử; nói xấu chế độ, lãnh tụ, chống phá Đảng, Nhà nước; 

biểu dương, ca ngợi lối sống phương Tây; những phim, ảnh, trò chơi mang tính chất khiêu 

dâm, bạo lực, phản cảm, thiếu tính lành mạnh... Các SPVH này có tác động rất lớn đến tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, 

trong đó có sinh viên ngành GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục đại học; làm huỷ hoại, xói mòn 

nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, khiến cho môi trường văn hoá lành mạnh 

bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn 

các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnh 

hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính 

trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau. 



Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước” nêu rõ: “Phải đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các 

quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa 

con người. Có giải pháp để xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn 

diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa 

học, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [3]. Vì vậy, việc nhận diện, xác định ảnh hưởng 

và cách thức tác động của các SPVH độc hại đến sinh viên nói chung, sinh viên ngành 

GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục đại học nói riêng, để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn 

hiệu quả, kịp thời là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. 

1.2. Hình thức biểu hiện của các sản phẩm văn hóa độc hại đối với sinh viên 

Hiện nay, các SPVH độc hại có hình thức biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau, trong đó 

chủ yếu là ba hình thức phổ biến cơ bản: 

Một là, hình thức biểu hiện ở dạng sách, báo: Đây là hình thức biểu hiện tồn tại lâu dài 

và phổ biến nhất. Các sách, báo độc hại được tồn tại chủ yếu thông qua những cuốn truyện, tạp 

chí in giấy, tạp chí mạng... có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài thông qua con đường “sách tay”, 

nhập lậu. Hoặc thông qua con đường in lậu như những chuyện sex, truyện phản động, các blog 

phản động, sách bói toán mê tín dị đoan... 

Hai là, hình thức biểu hiện ở dạng phim, ảnh: Đó là những hình ảnh, bộ phim mang tính 

kích động bạo lực, khiêu dâm; tuyên truyền sai về sự thật hoặc thổi phồng, bóp méo sự thật 

trong mọi lĩnh vực ở nước ta... của các thế lực thù địch thông qua các đĩa DVD, CVD xuất xứ 

nước ngoài hoặc do tự in sang từ mạng Internet tại Việt Nam. Các website về tình dục, blog sex 

có nguồn gốc từ nước ngoài do cá nhân tổ chức Việt Nam tại nước ngoài hoặc trong nước tạo ra 

và đặt tại nước ngoài. 

Ba là, hình thức biểu hiện ở dạng các phương tiện thông tin truyền thông: Đó là các 

kênh, đài mang tính phản động của các thế lực phản động, thù địch... được đặt ở nước ngoài. Từ 

những phương tiện truyền thông này, các thế lực phản động, thù địch chủ yếu tập trung vào các 

nội dung tuyên truyền, cổ súy lối sống phương Tây; nói xấu lãnh tụ, Đảng, Nhà nước; phát hành 

các ca khúc mang tính kích động... 



II. Ảnh hưởng và cách thức tác động của sản phẩm văn hoá độc hại đến sinh viên 

ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay 

Theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN cho các trường trung học phổ 

thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học 

đến năm 2020”, cả nước có 12 cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài quân đội thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo giáo viên GDQP&AN theo hình thức chính quy tập trung, gồm: Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Vinh, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học 

Đà Nẵng, Trường Đại học Chính trị, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Trường Đại học 

Nguyễn Huệ, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Ngô Quyền, Trường Đại học 

Thông tin liên lạc và Học viện Biên phòng [6]. Hiện nay, có 10 cơ sở đang đào tạo, 02 cơ sở 

chưa tuyển sinh đào tạo (Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường Đại 

học Thông tin liên lạc). 

Sinh viên ngành GDQP&AN là đối tượng đào tạo có vị trí, vai trò rất quan trọng, sau 

khi tốt nghiệp ra trường sẽ trực tiếp giảng dạy môn học GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục từ 

trung học phổ thông đến đại học. Xuất phát từ tính đặc thù môn học GDQP&AN liên quan 

chặt chẽ đến hoạt động quân sự, an ninh xã hội đã đặt ra yêu cầu cao ở người học về lập 

trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, tác phong... so 

với nhiều đối tượng đào tạo khác. Xuất phát từ những vấn đề trên cho thấy, việc xác định 

ảnh hưởng và cách thức tác động của SPVH độc hại đối với sinh viên ngành GDQP&AN, để 

ngăn chặn có hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.  

2.1. Ảnh hưởng của sản phẩm văn hoá độc hại đến sinh viên ngành Giáo dục quốc 

phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học  

2.1.1. Sản phẩm văn hoá độc hại ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị, mục tiêu, lý tưởng 

sống của sinh viên  

Đây là ảnh hưởng rõ rệt nhất, phản ánh mức độ nguy hại của các SPVH độc hại đến 

sinh viên ngành GDQP&AN. Các SPVH độc hại này khi xâm nhập vào trong các nhà trường 

nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên bị vẩn đục, mà nó trực tiếp 

làm xói mòn niềm tin của sinh viên vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; sự phát 

triển của đất nước. Theo thời gian, các SPVH độc hại làm cho sinh viên bị dao động tư 



tưởng, quên đi nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; không định hình được mục tiêu, lý tưởng 

cống hiến... Theo đó, sinh viên dần dần chuyển tư tưởng, thái độ chính trị từ thái cực này 

sang thái cực khác. Họ sẽ không còn tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Nguy hiểm hơn, nó còn làm cho sinh viên 

không còn có thái độ yêu tổ quốc, dân tộc; không tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội... Thay vào đó, họ có tư tưởng ủng hộ, biểu dương, ca ngợi tư tưởng, chế độ chính trị, lối 

sống của xã hội phương Tây; phủ nhận hoàn toàn những thành tựu, những kết quả mà Đảng, 

Nhà nước, nhân dân ta đã đổ bao mồ hôi, xương máu đề vun đắp, xây dựng... Từ đó, dẫn đến 

những hành động mang tính phản động, chạy theo lối sống xa đoạ, ích kỷ, vụ lợi, cá nhân, 

thực dụng; không chấp hành những quy định của pháp luật Nhà nước, nhà trường; không 

tuân theo những chuẩn mực đạo đức xã hội...  

2.1.2. Sản phẩm văn hoá độc hại ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, truyền thống dân tộc  

Các SPVH độc hại rất đa dạng, phong phú và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau; đánh 

đúng vào tâm lý, thị yếu, sự tò mò của lứa tuổi thanh niên, nhất là sinh viên. Đặc biệt, đối với 

sinh viên ngành GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục đại học được sinh hoạt, công tác trong môi 

trường có tính kỷ luật cao so với các đối tượng đào tạo khác; môi trường đào tạo liên quan 

đến hoạt động quốc phòng, an ninh nên, chặt chẽ về thời gian, căng thẳng về tâm lí, sức 

khỏe... Do đó, khi các SPVH độc hại xuất hiện rất dễ cuốn hút sinh viên tò mò, thích thú 

xem, nghe, đọc... những sản phẩm này. Sau một quá trình, dần dần các nội dung độc hại đó 

thẩm thấu vào trong suy nghĩ, thái độ và hành vi của mỗi người, làm cho họ bị băng hoại, 

mất dần đi những phẩm chất đạo đức, lý tưởng sống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam và làm 

hoen ố hình ảnh tiêu biểu, mẫu mực của người giáo viên... Sẽ xuất hiện một bộ phận thanh 

niên có biểu hiện sống ích kỷ, vụ lợi, cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, đua đòi, lãng phí, thích thú 

và hưởng ứng, chạy theo những giá trị nhất thời, tầm thường của một nhóm người; không có 

ý chí phấn đấu rèn luyện; cá biệt có thể xuất hiện những hành vi theo thói côn đồ. Trong tâm 

lý và hành động luôn thích và thiên hướng lối sống hưởng thụ an nhàn; ngại rèn luyện, 

không tuân thủ các qui định, kỷ luật nhà trường; trong quan hệ giao tiếp, ứng xử thiếu văn 

hoá, thiếu tôn trọng bạn bè, giáo viên; thiếu tính cầu thị học hỏi... Từ đó dễ dẫn đến sa ngã, 

tham gia vào các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc...; dễ bị kích động, mua chuộc 

bởi các thế lực thù địch, phản động... 



2.1.3. Sản phẩm văn hoá độc hại ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà 

trường, kết quả học tập, rèn luyện của cá nhân sinh viên  

Đây là những ảnh hưởng được biểu hiện rõ ràng nhất của các SPVH độc hại khi xâm 

nhập vào từng sinh viên. Khi các SPVH độc hại khi xâm nhập vào nhà trường sẽ làm cho sinh 

viên dễ vi phạm kỷ luật như: Vi phạm vào các chế độ đi lại, ngủ nghỉ, các qui định trong học 

tập, rèn luyện, sinh hoạt; giải quyết không tốt mối quan hệ với bạn bè, người thân. Thậm chí, 

nguy hiểm hơn đó là tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật Nhà nước... Từ đó, kết 

quả học tập, rèn luyện của sinh viên bị giảm sút. Ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của 

nhà trường...  

2.2. Cách thức tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại đến sinh viên ngành Giáo 

dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học 

2.2.1. Thông qua việc tiếp xúc của sinh viên với các sản phẩm văn hóa độc hại ở môi 

trường bên ngoài nhà trường 

Sinh viên ngành GDQP&AN, bên cạnh việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt... ở trong 

môi trường nhà trường, họ còn thường xuyên tham gia các hoạt động khác nhau ở môi 

trường ngoài nhà trường thông qua các hoạt động như: giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động 

trong ngày nghỉ, giờ nghỉ... Chính trong các hoạt động và thời gian này họ thường xuyên 

tiếp xúc với nhiều đối tượng, SPVH khác nhau. Trong đó có cả những đối tượng xấu, phản 

động hoặc các SPVH xấu độc... Vì vậy, nếu sinh viên không được giáo dục, quản lý chặt chẽ 

sẽ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dễ sa vào các tệ nạn xã hội. 

2.2.2. Thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, Internet                                                                                                  

Đây là con đường xâm nhập nhanh nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất của các SPVH 

độc hại đến sinh viên. Từ thực tiễn hiện nay cho thấy, trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Cùng với đó, các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan với những nội 

dung, hình thức biểu đạt khác nhau, trong đó có các trang mạng xã hội ẩn chứa nhiều nội 

dung độc hại. Các nội dung này không chỉ được tìm kiếm thông qua hệ thống máy tính có 

kết nối Internet mà còn được phổ biến thông qua việc sử dụng điện thoại smatrphone... 

Sinh viên ngành GDQP&AN, tuổi đời còn trẻ, được sống trong môi trường công nghệ 

phát triển, am hiểu và sử dụng thành thạo internet, công nghệ thông tin, nên đã biết tận dụng, 

khai thác các tiện ích mà các trang mạng xã hội như  zalo, facebook, Twiter... mang lại. 



Mặt khác, hiện nay về cơ bản sinh viên đều sử dụng laptop có Wifi, điện thoại thông 

minh có kết nối internet. Do đó, trong sinh hoạt, học tập họ thường xuyên sử dụng internet, 

các trang mạng xã hội khác nhau nhằm phục vụ cho các nhu cầu nhất định. Chính trong quá 

trình này, các SPVH độc hại, nhất là những phim, ảnh mang tính bạo lực, khiêu dâm, đồi 

trụy…; các bài viết có nội dung mang tính chất phản động thường được len lỏi, xuất hiện 

trên trang mạng xã hội zalo, facebook, Twiter hoặc trên các phương tiện truyền thông của 

thế lực phản động, thù địch... Vì vậy, nếu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong nhà 

trường không có các biện pháp quản lý chặt chẽ, thì việc sử dụng các trang mạng xã hội, 

internet sẽ trở thành con đường thuận lợi để cho các SPVH độc hại xâm nhập vào sinh viên 

trong các nhà trường. 

 Ngoài những cách thức nêu trên thì các SPVH độc hại còn tác động đến sinh viên 

ngành GDQP&AN thông qua các ấn phẩm báo chí in hoặc các hình ảnh cổ động... có nội 

dung mang tính chất phản động, đồ trụy… ở cả trong nước và nước ngoài xâm nhập vào 

từng nhà trường theo nhiều cách thức khác nhau. Vì vậy, các nhà trường cần phải có những 

biện pháp kiểm duyệt chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên các nội dung sách, báo không phù 

hợp mà sinh viên thường hay sử dụng để ngăn chặn không cho các ấn phẩm này len lỏi vào 

đời sống sinh viên. 

III. Biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại đến sinh viên 

ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay 

3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở các cơ sở giáo dục 

đại học trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại đối với  sinh viên  

Đây là giải pháp cơ bản quan trọng hàng đầu, quyết định đến cả quá trình ngăn chặn 

ảnh hưởng của SPVH độc hại đến sinh viên ngành GDQP&AN. Thực hiện giải pháp này sẽ 

giúp cho các chủ thể quản lý ở các nhà trường, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý sinh viên và 

sinh viên ngành GDQP&AN nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề: Thế nào là SPVH lành 

mạnh?; thế nào là SPVH độc hại, có yếu tố không tốt?; nó tác động, ảnh hưởng đến sinh 

viên, đơn vị, nhà trường như thế nào?... Trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân 

trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của các SPVH độc hại đó. 

Để thực hiện được biện pháp này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong nhà trường, cụ 

thể là Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, 

Ban chấp hành Hội sinh viên cần phải thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động về nội 



dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục ngăn chặn ảnh hưởng của SPVH độc hại đến sinh 

viên ngành GDQP&AN đang quản lý. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn 

vị và cán bộ thuộc quyền, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho mọi lực lượng 

trong nhà trường. Trong đó phải xác định rõ chủ thể nào giữ vai trò nòng cốt, phối hợp hoặc 

trực tiếp tiến hành tuyên truyền, giáo dục... Bên cạnh đó, phải thường xuyên quản lý, kiểm 

tra việc sử dụng các SPVH trong sinh viên để có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, rút kinh 

nghiệm kịp thời. Đội ngũ trợ lí và cán bộ trực tiếp quản lý sinh viên ở các nhà trường 

phải thường xuyên bám nắm mọi hoạt động của sinh viên, đặc biệt là vào giờ nghỉ, ngày 

nghỉ để xem họ thường sử dụng thời gian đó vào những việc gì, có đúng với những nội 

dung đã định hướng, xây dựng hay không?... có như vậy, mới đánh giá được một cách 

chính xác những ảnh hưởng tiêu cực của các SPVH độc hại đến sinh viên, từ đó đề ra các 

biện pháp phù hợp để quản lý, hướng sinh viên vào các hoạt động văn hoá tốt đẹp, lành 

mạnh.  

3.2. Kết hợp chặt chẽ phương pháp giáo dục, thuyết phục với biện pháp hành chính để 

ngăn chặn ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại đến sinh viên 

Đây là biện pháp có vai trò rất quan trọng để ngăn chặn ảnh hưởng của các SPVH độc 

hại đến sinh viên. Bởi nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ các giá trị văn hoá là quyền của con 

người, tuy nhiên việc thưởng thức, hưởng thụ đó như thế nào lại phụ thuộc vào cách thức 

quản lý của từng nhà trường, nhất là của đội ngũ trợ lí, cố vấn học tập và cán bộ trực tiếp 

quản lý sinh viên. Vì vậy, việc kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với mệnh lệnh, 

hành chính sẽ làm tăng lên khả năng “miễn dịch” đối với các SPVH độc hại cho sinh viên, 

góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, hoàn thiện các phẩm chất, nhân cách của 

người giáo viên trong tương lai, giúp họ biết sống có lý tưởng, mục tiêu, hoài bão, biết trân 

trọng lịch sử, biết đấu tranh phê phán với những hành vi lệch chuẩn đi ngược lại với những 

giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.   

Để thực hiện tốt biện pháp này, đòi hỏi từng nhà trường cần xác định rõ những nội 

dung ảnh hưởng của các SPVH độc hại đối với sinh viên. Bởi vì, khi chỉ rõ được những 

ảnh hưởng tiêu cực của các SPVH độc hại đến từng sinh viên thì mới làm cho họ có 

những suy nghĩ, hành động đúng, biết đoạn tuyệt với các SPVH độc hại, không xem, 

không nghe, không đọc các SPVH độc hại có nội dung khiêu dâm, kích dục, băng, đĩa, 

hình phản cảm, phản văn hoá. Tổ chức tốt các cuộc thi phát hiện và viết về gương điển 



hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hướng tới xây dựng những giá trị chân - thiện- mỹ 

trong mỗi sinh viên. Thông qua việc này để khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi sinh 

viên trong hưởng thụ các SPVH. Nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến để sinh 

viên phấn đấu noi theo, từ đó tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh trong sinh viên... Bên 

cạnh những việc làm trên, các trường cần sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, hợp lý giữa 

việc học tập, rèn luyện với việc hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần hàng ngày cho sinh 

viên. Đan xen phù hợp giữa học tập, rèn luyện với các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, 

để khoả lấp đi những vất vả, mệt nhọc, căng thẳng, vất vả trên thao trường, bãi tập. Ngoài ra, 

các nhà trường cần có những quy định, quy chế riêng trong sử dụng hệ thống các ấn phẩm 

báo chí, các trang mạng xã hội... của sinh viên. 

3.3. Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm tốt đẹp, lành mạnh trong các nhà trường 

Xây dựng môi trường văn hoá sư phạm tốt đẹp, lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc tạo ra những rào cản, vách ngăn để ngăn chặn sự xâm nhập của các SPVH độc hại 

đến sinh viên ngành GDQP&AN. Đồng thời, tạo ra chất “miễn dịch” làm thất bại âm mưu, thủ 

đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch muốn đưa các SPVH độc hại vào trong các 

nhà trường để tiêm nhiễm sinh viên, làm cho những giá trị phẩm chất của đạo đức bị ảnh 

hưởng, mai một... Vì thế, xây dựng môi trường văn hoá sư phạm lành mạnh, thấm đẫm 

những giá trị chân - thiện - mỹ thực sự là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, giúp cho sinh viên 

khi tiếp nhận văn hoá, họ sẽ phân biệt được đâu là các SPVH độc hại cần phải lên án, phê 

phán, đấu tranh loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội; đâu là văn hoá cần phải kế thừa, tiếp thu, 

học hỏi để làm giàu thêm vốn sống, kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân về nền văn hoá 

Việt Nam tiên tiến đậm đàn bản sắc dân tộc và nền văn hoá tiến bộ của nhân loại. 

Để thực hiện được biện pháp này, đòi hỏi các trường cần phải quán triệt sâu sắc các 

văn bản, chỉ thị, nghị quyết các cấp về xây dựng môi trường văn hóa sư phạm; xây dựng 

được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò; giữa cán bộ quản lý, phục vụ với sinh viên... 

Thường xuyên xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú cho sinh 

viên. Đặc biệt, các nhà trường phải tích cực, chủ động đấu tranh chống sự xâm nhập của các 

SPVH độc hại vào từng đơn vị trong trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý 

sinh viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để phát hiện, xử lý kịp thời với những sinh viên có biểu 

hiện thờ ơ với các hoạt động của đơn vị, nhà trường; thiếu tư dưỡng rèn luyện, vi phạm kỷ luật, 



sử dụng, kết nối Internet, xem các viedeo, phim, ảnh, đọc sách, báo có nội dung phản cảm, thiếu 

lành mạnh... 

3.4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn để ngăn chặn ảnh 

hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại đến sinh viên 

Đây là biện pháp tác động trực tiếp đến tính hiệu quả của việc ngăn chặn ảnh hưởng 

của các SPVH độc hại đến sinh viên. Bởi sự thâm nhập ảnh hưởng của các SPVH độc hại 

được thực hiện bằng nhiều con đường, cách thức khác nhau và sự ngăn chặn nó cũng phải 

xuất phát từ trách nhiệm của nhiều tổ chức, lực lượng khác nhau, đặc biệt là chính quyền địa 

phương. Từ thực tiễn cho thấy, địa bàn đứng chân ở từng nhà trường có ý nghĩa quan trọng 

trong việc xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh. Nếu địa phương nơi nhà 

trường đứng chân có truyền thống tốt đẹp, không có những hiện tượng tiêu cực sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi để xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, ổn định, phát triển. Ngược lại, 

địa bàn đứng chân của nhà trường thường xuyên mất ổn định, có nhiều tụ điểm xấu sẽ là 

mảnh đất màu mỡ để cho các SPVH độc hại len lỏi phát triển, đầu độc sinh viên. Vì vậy, 

việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt lực lượng công an trong phát 

hiện, xử lý các hình thức kinh doanh trá hình, các tụ điểm ăn chơi, các ổ nhóm cờ bạc để 

sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện là rất cần thiết; tạo điều kiện thuận lợi đẩy lùi các 

SPVH độc hại ra khỏi nhà trường.  

Để thực hiện có hiệu quả biện pháp trên đòi hỏi các nhà trường cần thường xuyên có sự 

liên hệ, trao đổi với chính quyền địa phương trong quá trình công tác, cũng như trong cuộc 

sống. Tăng cường tổ chức những hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhà trường với chính 

quyền địa phương để hiểu nhau hơn, đồng thời góp phần truyền thụ, lan toả những giá trị 

văn hoá tốt đẹp cho nhau. Bên cạnh đó, các nhà trường cần chủ động tham mưu, đề xuất với 

chính quyền địa phương xử lý nghiêm đối với những hành vi gây ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Nội dung tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền 

địa phương là xoá bỏ những tụ điểm ăn chơi, những quán hát trá hình, những ổ nhóm cờ bạc, 

những hoạt động vui chơi giải trí thiếu lành mạnh; nhắc nhở, xử lý đối với những thành phần 

chấp hành không đúng quy định, cam kết mà nhà trường đã giao ước với chính quyền địa 

phương; báo cáo với cơ quan, chức năng có thẩm quyền để giải quyết, xử lý đối với những 

vụ việc ngoài khả năng giải quyết của nhà trường và chính quyền địa phương./. 

 



KẾT LUẬN 

Các SPVH độc hại là các SPVH tồn tại dưới dạng vật chất hay tinh thần, có nội dung 

độc hại, bị pháp luật hiện hành cấm ban hành, truyền bá, lưu thông; trái với văn hóa tốt đẹp, 

thuần phong mỹ tục và đi ngược lại với các chuẩn mực, giá trị chung của xã hội. 

Hiện nay, các SPVH độc hại có tác động rất lớn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, 

hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, trong đó có sinh viên ngành 

GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục đại học. Để ngăn chặn có hiệu quả ảnh hưởng của các 

SPVH độc hại đối với sinh viên ngành GDQP&AN ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, 

cần thực hiện tốt các biện pháp cơ bản như sau: 1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị ở các cơ sở giáo dục đại học trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của SPVH 

độc hại đối với sinh viên; 2) Kết hợp chặt chẽ phương pháp giáo dục, thuyết phục với biện 

pháp hành chính để ngăn chặn ảnh hưởng của SPVH độc hại đến sinh viên; 3) Xây dựng môi 

trường văn hóa sư phạm tốt đẹp, lành mạnh trong các nhà trường; 4) Phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương trên địa bàn để ngăn chặn ảnh hưởng của các SPVH độc hại đến 

sinh viên.  
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NGĂN CHẶN ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN PHẨM VĂN HÓA ĐỘC HẠI  

ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  
Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

 
  Tóm tắt: Ngăn chặn ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại đối với sinh viên nói 

chung, sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học nói 

riêng, là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thực hiện tốt vấn đề này sẽ trực tiếp góp 

phần đảm bảo cho sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch 

lành mạnh, nhân cách trong sáng; phát huy được những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của dân tộc... Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng 

và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.  

 Từ khóa: Sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh; sản phẩm văn hóa. 

 

PREVENTING THE EFFECTS OF HARMFUL CULTURAL PRODUCTS 
FOR DEFENCE AND SECURITY EDUCATION STUDENTS AT HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Abstract: Preventing the influence of toxic cultural products on students in general, 

students in National Defense and Security Education at higher education institutions in 

particular, is an extremely important issue. Good implementation of this issue will directly 

contribute to ensuring students with a strong political spirit, morality and healthy lifestyle, 

pure personality; promote the values of the beautiful cultural traditions of the nation ... Meet 

the goals and requirements of training teachers, lecturers of National Defense and Security 

Education at the current higher education institutions. 

 Keywords: National Defense and Security Education students; Cultural products. 
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