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Giáo dục quốc phòng và an ninh 
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         Kính gửi:           
 

 

- Các trường Trung học phổ thông;   

- Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố. 

           (gọi chung là các đơn vị) 

 

          Căn cứ Công văn số 3610/BGDĐT-GDQPAN ngày 22 tháng 8 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2019-2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 519/KH-HĐGDQPAN ngày 22/02/2019 của Hội 

đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Cao Bằng về công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2019;  

Sở giáo dục và Đào tạo Cao Bằng hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm học 2019-2020 

như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghi quyết số 29-NQ/TW 

ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực tuyên truyền phổ biến Luật 

Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 

25/02/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

GDQP&AN; Chỉ thị số 57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về tăng cường công tác GDQP&AN trong ngành giáo dục ở tất cả 

các cơ sở giáo dục của tỉnh. 

2. Khảo sát nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh (QP&AN) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời tiếp tục cử cán 

bộ quản lý tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo qui định. Phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự, công an xây dựng kế hoạch, tổ chức 

mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 và kế hoạch giảng 

dạy cho học sinh, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT theo quy định. 

 3. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa GDQP&AN cho học 

sinh (tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, hoạt động giao lưu với các đơn vị 

quân đội) nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, 

tự cường trong cán bộ, giáo viên, học sinh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ  
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vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

 4. Tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; cử giáo viên đi đào 

tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQP&AN; thực hiện công tác tập huấn 

chuyên môn hàng năm cho giáo viên giảng dạy môn học GDQP&AN theo kế 

hoạch của Sở GD&ĐT.  

5. Trong giảng dạy GDQP&AN phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 

người, vũ khí trang thiết bị dạy học. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Đối với các trƣờng trung học phổ thông  

1.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, trên cơ 

sở nội dung đã được tập huấn, thống nhất, xây dựng bài giảng điện tử phù hợp 

với thiết bị công nghệ hiện có. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành 

phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 (giáo 

viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam), kế hoạch kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh khối 11 đảm bảo an 

toàn, chất lượng; cử cán bộ quản lý thuộc đối tượng 3 (Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng) đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định. 

1.2. Về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học 

- Tổ chức thực hiện chương trình dạy học môn GDQP&AN theo Thông 

tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung 

học phổ thông và bổ sung những nội dung mới sửa đổi đã được tập huấn. 

 - Thời lượng chương trình môn học GDQP&AN là 35 tiết/năm học/lớp.  

- Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức dạy học theo phân phối chương 

trình, thực hiện ở hai học kỳ, học kỳ I: 18 tiết, học kỳ II: 17 tiết. 

1.3. Về tài liệu, sách giáo khoa và thiết bị dạy học 

- Về sách giáo khoa: Sử dụng sách giáo khoa hiện hành và tài liệu mới 

bổ sung những nội dung đã được tập huấn để dạy học, kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. Sở GD&ĐT sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán biên 

soạn tài liệu về những nội dung mới bổ sung để dạy học. 

- Về thiết bị dạy học: Các trường nâng cao trách nhiệm bảo quản và sử 

dụng có hiệu quả thiết bị dạy học; có kế hoạch rà soát, mua sắm bổ sung trang 

thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/01/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn học GDQP&AN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ 

thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

1.4. Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

- Thực hiện theo Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 

của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết 

quả học tập môn học GDQP&AN; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 
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12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học 

sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.  

- Môn học GDQP&AN được kiểm tra, đánh giá, ghi điểm vào sổ Học 

bạ; tham gia tính điểm trung bình các môn học và đánh giá xếp loại học sinh.  

- Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan Quân sự, Công an kiểm tra 

định kỳ và đột xuất công tác dạy học, trang thiết bị môn GDQP&AN tại các 

nhà trường. Nội dung kiểm tra theo Công văn số 1500/BGDĐT-GDQP ngày 

8/3/2013 của Bộ GD&ĐT Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy 

chế môn học GDQP&AN. 

1.5. Tổ chức Hội thao GDQP&AN cho học sinh THPT 

Các đơn vị tổ chức Hội thao cấp trường theo đúng qui định của Thông 

tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Điều 

lệ Hội thao GDQP&AN trong trường trung học phổ thông (căn cứ nội dung 

dạy học để tổ chức Hội thao cho phù hợp). 

1.6. Giáo viên  

- Giáo viên giảng dạy môn GDQP&AN là giáo viên đã qua đào tạo 

chính qui về GDQP&AN, đào tạo ghép môn (Thể dục - GDQP, GDCD - 

GDQP...), đào tạo văn bằng 2 GDQP&AN hoặc có chứng chỉ tập huấn 6 

tháng GDQP&AN. 

- Khi có chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP&AN 

theo Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

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”, các trường xét, tuyển chọn, bố 

trí giáo viên GDQP&AN có hướng phát triển lâu dài, đồng thời đảm bảo 

quyền lợi, chế độ chính sách cho giáo viên đi học và giáo viên giảng dạy môn 

GDQP&AN theo đúng quy định hiện hành.  

2. Đối với các trƣờng phổ thông Dân tộc nội trú huyện, các trƣờng 

trung học phổ thông có khối trung học cơ sở. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố xây dựng kế họach 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 (Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở; giáo viên các trường trung học cơ 

sở; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) theo quy định; 

- Chỉ đạo thực hiện giảng dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung 

GDQP&AN cho học sinh theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 

13/01/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường tiểu học và trung học cơ sở; cần đa dạng hóa các hình thức hoạt 

động lồng ghép giữa các môn học gắn với hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp 

phần nâng cao chất lượng GDQP&AN đối với cấp THCS. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa có chủ đề, nội dung về 

GDQP&AN. 
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3. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố cử cán bộ quản lý 

thuộc đối tượng 3 (Trưởng phòng, Phó trưởng phòng), đối tượng 4 (Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường 

mầm non; giáo viên các trường trung học cơ sở; Đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam) đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định.  

- Chỉ đạo thực hiện giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội dung 

GDQP&AN cho học sinh các trường Tiểu học, THCS theo Thông tư số 

01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở; đa dạng 

hóa các hình thức hoạt động lồng ghép giữa các môn học gắn với hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng GDQP&AN đối với bậc 

Tiểu học và THCS. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa có chủ đề, nội dung về 

GDQP&AN. 

- Xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng và triển khai các nhiệm vụ 

của lực lượng tự vệ, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ của đơn vị theo hướng 

dẫn của cơ quan quân sự địa phương gắn với khu vực phòng thủ, tham gia 

diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của 

Sở GD&ĐT, các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

GDQP&AN nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Kế hoạch GDQP&AN của trường 

THPT gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 25/9/2019. 

- Các trường THPT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN về 

Sở GD&ĐT (theo mẫu đính kèm):  

+ Học kỳ I trước ngày 10/01/2020;  

+ Kết thúc năm học trước ngày 30/5/2020. 

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ GDQP&AN, nếu có vướng mắc 

các đơn vị liên hệ về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn 

giải đáp./.  

 

Nơi nhận:                 
- Như trên;     

- HĐ GDQPAN tỉnh ( áo cáo); 

- Bộ CHQS tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC, TCCB, MN&TH;                 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Giáp 
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THPT….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-THPT 

 

……, ngày  …   tháng …năm 2018 

BÁO CÁO  

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh  

trƣờng THPT năm học 201..-201… 

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

     (Tóm tắt những thuân lợi và khó khăn tác động đến nhiệm vụ 

GDQPAN của nhà trường trong những năm qua). 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN CỦA NHÀ 

TRƢỜNG   

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

1.1. Triển khai, quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên 

1.2. Công tác chỉ đạo, thực hiện Giáo dục quốc phòng và an ninh của 

nhà trường. 

1.3 Sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an huyện với nhà 

trƣờng để thực hiện nhiệm vụ GDQPAN;  

1.4. Việc đổi mới hình thức, phƣơng pháp giảng dạy môn GDQPAN. 

1.5. Bảo đảm cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị dạy học, thao 

trƣờng bãi tập cho môn GDQPAN theo văn bản hợp nhất  số 01 (Thông 

tƣ 33 và TT 05) của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tao. 

2. Kết quả thực hiện GDQP&AN cho cho các đối tƣợng 

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: 
- Đối với cán  ộ quản lý: đối tượng 3; đối tượng 4 của nhà trường (tổng 

số đối tượng 3, 4; đã bồi dưỡng, chưa bồi dưỡng). 

- Đối với giáo viên giảng dạy môn học GDQP&AN: số giáo viên chuyên 

trách, kiêm nhiệm, thỉnh giảng môn học GDQPAN của nhà trường; việc tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn. 

Thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ cử giáo viên đào tạo văn bằng 2 GDQPAN, thực hiện chế độ chính 

sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn giáo dục 

QPAN theo quy định của Thông tư số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2015 về quy định chế độ, chính 

sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP&AN. 

2.2 Đối với học sinh 

* Đối với học sinh THPT: 
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- Đánh giá xếp loại thực hiện theo Thông tư số 40/2012/QĐ-BGDĐT 

ngày 19  tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tổ 

chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN.  

Tổng số:      học sinh;  

    +Khối 10:     HS; 

    +Khối 11:     HS;  

    +Khối 12:     HS. 

Tham gia học là:    =     % học sinh. 

Kết quả kiểm tra xếp loại là:    học sinh. 

                            (kết quả cụ thể có phụ lục 3 đính kèm) 

Kiểm tra  ắn đạn thật đối với học sinh lớp 11(nếu có). 

(kết quả cụ thể có phụ lục 4 đính kèm). 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

* Đánh giá chung:  
III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Những tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

3. Một số giải pháp tổ chức thực hiện 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN NĂM 

HỌC 201..-201... 

1. Mục tiêu 

2. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

V. KIẾN NGHỊ 

 - Đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng 

GDQPAN 

 - Kiến nghị, đề nghị.... 

 

            Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƢỞNG                                                                          

 - Sở GD&ĐT; 

 - HĐGDQPAN huyện; 

 - Lưu VT.                                                                                   
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Phụ lục đính kèm 

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG KTQPAN ĐỐI TƯỢNG 3, 4 

TT Đối tượng T. số Đã BD Chưa BD Ghi chú 

1 3     

2 4     

Tổng      

KÉT QUẢ GDQPAN CHO HỌC SINH THPT NĂM HỌC 201...-201... 

Khối Số lớp 
Số học 

sinh 

Số HS, 

được 

học 

Kết quả môn học 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

10            

11            

12            

Tổng            

    KẾT QUẢ KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT (Nếu có) 

trường 

THPT 

Số lớp Số học sinh Kiểm tra bắn đạn thật tỉ lệ % so 

với HS 

toàn 

trường 

Ghi chú 
T. Tr Lớp 11 T.Tr Lớp 11 Q.số Giỏi Khá Đạt OĐ 

            

             SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN 

TT Họ tên 
Thực 

giảng 

C. 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

 

VB2 

ĐT 

6 

tháng 

Dài 

hạn 

G. 

môn 

Chưa 

ĐT 

Thừa, 

thiếu 

Đảng, 

Đoàn  

Ghi 

chú 

 

1            

2            

Tổng           

SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ GDQPAN NĂM HỌC 201...-201.... 

TT 

 
Tên thiết bị 

SL thiết 

bị 

SL còn 

sử dụng 

SL hư 

hỏng 
Lý do 

Ghi 

chú 

1 Tranh.....      

2 Tranh.....      

3 Súng CKC      

4 .....      

5       

       

                                                                                                                                                                                

Ngày     tháng    năm 201.. 
         NGƢỜI LÀM THỐNG KÊ                                      HIỆU TRƢỞNG 
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