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V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục quốc phòng và an ninh 

năm học 2021-2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đắk Lắk, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học; 

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. 

 

Thực hiện Công văn số 4450/BGDĐT-GDQPAN ngày 04/10/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc 

phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2021-2022; 

Thực hiện Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 18/CT-

UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 

của ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 

08/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Văn bản số 57/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở GDĐT về 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021-2022, Sở GDĐT 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8 (khoá XI) về đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế. Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn 

bản, toàn diện GDĐT và triển khai thực hiện Luật GDQPAN năm 2013; Nghị 

định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật GDQPAN, Kết luận số 359-KL/TU ngày 27/5/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, 

ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Kế hoạch số 06/KH-

HĐGDQPAN ngày 18/02/2021 của Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Lắk về công 

tác giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh giai đoạn 2021-2025. 
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2. Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học để triển khai nhiệm vụ 

GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong từng đơn vị, nhà 

trường có hiệu quả. 

3. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ 

chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục, đào 

tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở GDĐT, chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi 

cho học sinh, sinh viên học tập, vừa bảo đảm sức khoẻ, vừa hoàn thành chương 

trình  giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học. 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Đối với các trường chưa 

thể tổ chức học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nội dung lý thuyết 

dạy học theo hình thức trực tuyến và giao bài, các nội dung thực hành tổ chức học 

tập theo quy định tình hình thực tế, theo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 để 

triển khai thực hiện. 

4. Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên GDQPAN và đội 

ngũ giáo viên giảng dạy lồng ghép GDQPAN trong các trường tiểu học, trung 

học cơ sở đáp ứng yêu cầu dạy học. 

5. Tổ chức triển khai lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và trung học cơ 

sở; dạy học môn GDQPAN ở cấp trung học phổ thông theo Luật GDQPAN và 

các thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất 

đáp ứng yêu cầu trong dạy và học theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

7. Tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, đặc biệt sinh viên trong các đợt 

học GDQPAN tập trung, bảo đảm chặt chẽ. Không để xảy ra mất an toàn về 

người và vũ khí trang bị. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất 

lượng trong dạy học môn GDQPAN. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 

lồng ghép GDQPAN trong các môn học được quy định tại Thông tư số 

01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT Hướng dẫn GDQPAN 

trong trường tiểu học, trung học cơ sở.  

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố: bố trí kinh phí mua đĩa hình, 

tranh in GDQPAN phục vụ dạy học đúng theo quy định tại Thông tư  
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01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Danh mục thiết 

bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó ưu tiên 

năm học 2021-2022 tập trung bảo đảm đĩa hình, tranh in GDQPAN cho khối lớp 

2, lớp 6. Chủ động dự toán kinh phí bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu môn học 

GDQPAN cho khối lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023. 

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện 

nội dung lồng ghép GDQPAN, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lồng ghép môn 

học GDQPAN bảo đảm cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, báo cáo định kỳ 

về Sở GDĐT theo quy định. 

2. Đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 

cấp học 

- Tổ chức dạy học theo phân phối chương trình cả năm học, chương trình, 

nội dung dạy học thực hiện theo sách giáo khoa hiện hành (chưa thực hiện nội 

dung chương trình theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của 

Bộ GDĐT Ban hành chương trình môn GDQPAN cấp trung học phổ thông do 

sách giáo khoa GDQPAN lớp 10  áp dụng vào năm học 2022-2023). Xây dựng 

kế hoạch dạy học phải thường xuyên cập nhật những nội dung mới để bổ sung 

kiến thức phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Luật Sĩ 

quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014 thay thế Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam 1999, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thay thế Luật Nghĩa vụ quân sự 

2005...; bổ sung tình hình thời sự liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển 

đảo và biên giới quốc gia, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các 

bài thực hành có thể dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 

tiết/buổi). Nếu dạy tập trung dứt điểm trong thời gian thích hợp trong năm học 

phải  được sự đồng ý của Sở GDĐT. Tạm dừng Hội thao GDQPAN học sinh 

THPT cấp tỉnh trong năm 2021. 

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN theo Thông tư quy 

định về đánh giá, xếp loại của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Bố trí giáo viên đủ chuẩn theo quy định dạy chuyên trách môn GDQPAN. 

Giáo viên khi giảng dạy môn GDQPAN phải mang trang phục đúng quy định. 

- Hiệu trưởng tiếp tục phân công 01 giáo viên dạy môn GDQPAN có trách 

nhiệm bảo quản vũ khí, trang thiết bị dạy môn GDQPAN của nhà trường theo 

quy định (giáo viên phụ trách được giảm 2 tiết/tuần đối với trường hạng 2,3; 

giảm 3 tiết/tuần đối với trường hạng 1). Lãnh đạo các trường tăng cường công tác 

chỉ đạo, kiểm tra theo Công văn số 1601/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2019 của 

Sở GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý việc sử dụng, bảo quản súng tiểu 

liên AK đã được hoán cải, vô hiệu phục vụ dạy học môn GDQPAN, các thiết bị 

và đồ dùng dạy học. Trước các ngày nghỉ lễ, tết, phòng chống dịch bệnh... tổ 

(nhóm) giáo viên GDQPAN phải tổ chức niêm phong các tủ súng, phòng cất giữ 

các thiết bị GDQPAN và bàn  giao chặt chẽ. 
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3. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

Phối hợp với Trung tâm GDQPAN Tây Nguyên để liên kết dạy học môn 

học theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDDT ngày 18/3/2020 của Bộ GDĐT Ban 

hành Chương trình GDQPAN trong trường Cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục 

đại học bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy 

định trong chương trình GDQPAN. 

III. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO 

1. Chế độ kiểm tra 

- Các phòng GDĐT kiểm tra việc dạy học lồng ghép GDQPAN; 

- Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học kiểm tra, 

rà soát số lượng, chất lượng trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất dạy học 

GDQPAN đề nghị bổ sung, mua sắm theo quy định. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học báo cáo 

theo mẫu 01: 

- Số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN; 

- Kết quả học kỳ I và kết quả cuối năm môn học GDQPAN; 

- Số lượng, chất lượng thiết bị dạy học. 

* Lưu ý: Học kỳ I chỉ báo cáo kết quả học tập 

b) Các phòng GDĐT báo cáo về Sở GDĐT theo mẫu 02. 

c) Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk báo cáo kết quả môn học 

GDQPAN theo mẫu 03 khi kết thúc mỗi khoá học. 

d) Thời gian báo cáo  

- Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 22/01/2022; 

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2022. 

Các báo cáo gửi về Sở GDĐT (qua email nội bộ Phòng Giáo dục Trung học-

Giáo dục Thường xuyên). 

Căn cứ vào Hướng dẫn này, Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường 

THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư 

phạm Đắk Lắk chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục môn học GDQPAN và triển 

khai thực hiện tại đơn vị nghiêm túc, hiệu quả ./. 
 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi; 

- Vụ GDQPAN, Bộ GDĐT (để b/c);  

- Bộ CHQS tỉnh (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        Phạm Đăng Khoa 
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