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Tuy Phước, ngày 26 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
GDQPAN năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2036/SGDĐT-GDTrH ngày 07/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo
dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm học 2021-2022, Phòng GDĐT Tuy
Phước hướng dẫn các trường phổ thông trực thuộc (sau đây gọi chung là các cơ sở
giáo dục) 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 TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn
diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 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.
2. 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 và mục tiêu chất lượng GDĐT ứng phó với
đại dịch Covid-19; Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 về Kết luận của
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy học phù hợp
với tình hình dịch Covid-19.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng
đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy học.
4. Tổ chức triển khai dạy học lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và trung
học cơ sở theo Luật GDQPAN và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT.
5. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy và
học lồng ghép GDQPAN .
6. Thực hiện nghiêm Luật, Nghị định, Thông tư về công tác quân sự, quốc
phòng tại từng cơ sở giáo dục. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch trong các
tình huống, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, phương án cơ động sơ tán, các kế
hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy...
trong từng cơ sở giáo dục.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổ chức quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai
giảng dạy lồng ghép GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo
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Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về
việc hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở và Công văn số
1898/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện
Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học
2021-2022.
2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong dạy và học môn học
GDQPAN theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT về việc 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 (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư
phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học và thực hiện nghiêm Công văn
số 1584/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2018 của Sở GDĐT về việc 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 có nhiều cấp học.
3. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GDQPAN huyện và các cơ quan, đơn vị
có liên quan bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo
viên trong từng nhà trường có hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phòng GDĐT yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và
triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác GDQPAN của từng đơn vị, tổ chức thực
hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQPAN năm
học 2021-2022, tạo đà phát triển thuận lợi và nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác GDQPAN trong những năm học tiếp theo.
Sở GDĐT, Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai giảng dạy lồng
ghép GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo Quy chế môn học
GDQPAN.
Các cơ sở giáo dục báo cáo bằng văn bản Sơ kết triển khai công tác
GDQPAN học kỳ I trước ngày 12/01/2022 (theo phụ lục 1); Báo cáo tổng kết
triển khai công tác GDQPAN năm học 2021-2022 (theo phụ lục 2) trước ngày
30/5/2022 về Phòng GDĐT qua bộ phận tiểu học (đối với các trường tiểu học) và
bộ phận THCS (đối với các trường THCS). Đồng thời, gửi văn bản điện tử về địa
chỉ Email: gdthtuyphuoc@gmail.com (đối với các trường tiểu học) và
kietpson@gmail.com (đối với các trường THCS).
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường phổ thông trực
thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình
triển khai, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng
GDĐT (qua bộ phận tiểu học và THCS) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TH, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thiện Tài
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Phụ lục 1

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG VÀ GDQPAN
CHO HỌC SINH HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022
I. Đặc điểm tình hình
- Thuận lợi:
- Khó khăn:
II. Kết quả triển khai các nhiệm vụ
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
a) Việc tham mưu chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng và GDQPAN.
b) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ sở giáo dục; các
Quyết định thành lập (kiện toàn) BCH quân sự, xây dựng (kiện toàn các kế hoạch,
phương án hoạt động.
c) Xây dựng hướng dẫn, kế hoạch triển khai năm học.
d) Công tác phối hợp với các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện.
2. Kết quả triển khai thực hiện (đánh giá ưu, nhược điểm)
a) Kết quả triển khai công tác quân sự, quốc phòng của cơ sở giáo dục.
b) Kết quả triển khai công tác GDQPAN cho học sinh.
c) Kết quả bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên GDQPAN.
d) Bảo đảm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ môn học.
e) Tổ chức Hội thao GDQPAN, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo
nâng cao chất lượng môn học.
3. Đánh giá chung
a) Ưu điểm.
b) Hạn chế, khuyết điểm.
c) Nguyên nhân của các ưu điểm và khuyết điểm.
III. Phương hướng
1. Đề xuất nhiệm vụ cơ bản.
2. Đề xuất, kiến nghị của cơ sở giáo dục đối với Sở GDĐT.
………….., ngày.... tháng….năm 2022
Lãnh đạo đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Phụ lục 2 báo cáo vào cuối học kỳ I năm học 2021-2022.
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Phụ lục 2
BÁO CÁO

TÌNH HÌNH DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDQPAN
NĂM HỌC 2021-2022

I. CẤP TIỂU HỌC
Số học sinh được học lồng ghép môn học
GDQPAN cấp Tiểu học năm học 2021-2022

Stt

01

Số HS
Khối lớp 1

Số HS
Khối lớp 2

Số HS
Khối lớp 3

Số HS
Khối lớp 4

Tổng cộng

Số HS
Khối lớp 5

II. CẤP THCS
Stt
01

Số học sinh được học lồng ghép môn học GDQPAN
cấp Trung học cơ sở năm học 2021-2022
Số HS

Số HS

Số HS

Số HS

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 8

Khối lớp 9

Người lập biểu

Tổng cộng

………….., ngày.... tháng….năm 2022
Lãnh đạo đơn vị
(ký
tên,
đóng
dấu)

