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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh học sinh cấp THPT
tỉnh An Giang lần thứ IV năm học 2019-2020

Thực hiện công văn số 3610/BGDĐT-GDQP ngày 22/8 /2019 của Bộ Trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng và An
ninh (GDQP-AN) năm học 2019-2020; căn cứ Thông tư số 23/2018/BGDĐT ngày
28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thao GDQP-AN
trong trường trung học phổ thông (THPT) năm 2018 và các năm tiếp theo;
Căn cứ hướng dẫn số 22/HD-SGDĐT ngày 23/8/2019 của Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh An Giang về hướng dẫn thực hiện nhệm vụ GDQP&AN năm học
2019 -2020. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao GDQP-AN
học sinh THPT cấp tỉnh An Giang lần thứ IV năm học 2019- 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hội thao GDQP-AN học sinh THPT cấp tỉnh An Giang lần thứ IV năm học
2019- 2020 (hội thao) là hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở nhà trường
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học về công tác Quốc phòng an
ninh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chất lượng GDQP-AN cho
học sinh cấp THPT về nhận thức và kỹ năng quân sự.
- Góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình
môn học ở nhà trường.
- Qua Hội thao nhằm rút kinh nghiệm những ưu điểm, khuyết điểm trong thực
tiễn đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo các trường THPT thực hiện tốt
nhiệm vụ GDQP-AN cho những năm tiếp theo, tuyển chọn vận động viên có thành
tích trong Hội thao để huấn luyện, bồi dưỡng tham dự Hội thao GDQP-AN cấp toàn
quốc.
2. Yêu cầu
- Các trường tổ chức hội thao cấp trường tuyển chọn và cử học sinh tham dự
Hội thao cấp tỉnh phải đúng đối tượng quy định, có chất lượng chuyên môn và sức
khỏe tốt.
- Nội dung Hội thao nằm trong nội dung chương trình GDQP-AN cấp THPT
ban hành theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. NỘI DUNG (gồm 7 môn thi)
1. Thi hát quốc ca (tập thể toàn đoàn);
2. Điều lệnh đội ngũ đơn vị (tập thể toàn đoàn);
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3. Thi điều lệnh đội ngũ tay không (cá nhân HS khối lớp 10);
4. Thi Băng bó cấp cứu vết thương tổ 3 VĐV (khối 10);
5. Thi tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày (cá nhân HS khối lớp 11);
6. Thi ném lựu đạn xa trúng đích (cá nhân HS khối lớp 11);
7. Thi Các tư thế vận động trên chiến trường (cá nhân HS khối lớp 12);
(Hình thức, phương tiện đảm bảo, điều kiện dự thi, cách tính thành tích thực
hiện theo điều lệ Hội thao GDQP-AN học sinh trung học phổ thông tỉnh An Giang
năm học 2019- 2020)
III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng
Là học sinh cấp trung học phổ thông đang học các trường THPT năm học 2019
– 2020 đã được tuyển chọn qua Hội thao cấp trường có thành tích cao, có học lực,
hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên.
2. Số lượng
Tổng số vận động viên mỗi trường là 09 học sinh (lớp 10 = 3; lớp 11 = 3; lớp
12 = 3)
IV. TỔ CHỨC
Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển dự thi cấp tỉnh gồm 13 thành viên, cụ thể:
- Truởng đoàn: 01 đ/c trong Ban Giám hiệu (có thể ghép chung đoàn Hội khỏe
Phù Đổng ).
- Huấn luyện viên: 02 đ/c (Tổ trưởng tổ bộ môn, giáo viên bộ môn GDQP-AN)
- Vận động viên: 09 học sinh ( lớp 10 = 3 hs, lớp 11 hs = 3, lớp 12 = 3 hs )
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Hội thi cấp trường
- Thời gian tổ chức hội thi cấp trường: từ tháng 10/2019 đến hết tháng 02/2020
2. Hội thao cấp tỉnh
- Thời gian chung: 05 ngày tại Thành phố Long Xuyên.
- Thời gian thi: 03 ngày, theo lịch của Ban tổ chức.
- Di chuyển trước ngày thi từ 3,4 ngày.
- Thời gian đăng ký sơ bộ, chính thức: theo điều lệ.
- Thời gian tổ chức dự kiến tháng 3 - 4/2020.
Định mức chi theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND
tỉnh về việc Quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi, hội thao và chế độ hỗ trợ
của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Hội thao
Giáo dục Quốc phòng – An ninh học sinh THPT lần thứ IV năm học 2019-2020; chịu
trách nhiệm chi phí tổ chức, khen thưởng cấp tỉnh. Tổng hợp và báo cáo kết quả tham
dự Hội thao về Ủy ban nhân dân tỉnh.
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- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ trọng tài, giám
sát, tổ thư ký Hội thao theo Điều lệ.
- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long
Xuyên hỗ trợ đội ngũ cán bộ sĩ quan chuyên môn, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho
từng nội dung thi.
2. Giao phòng Chính trị, tư tưởng lập dự trù kinh phí bảo đảm Hội thao Giáo
dục Quốc phòng – An ninh cấp tỉnh lần thứ IV năm 2020.
Chịu trách nhiệm thủ tục, kiểm tra hồ sơ thi đấu, nhân sự tham dự các đoàn, của
học tham dự Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định điều lệ.
3. Hiệu trưởng các trường THPT xây dựng kế hoạch hội thao cấp trường và
tuyển chọn học sinh có thành tích tốt thành lập đội tuyển tham dự Hội thao Giáo dục
Quốc phòng – An ninh cấp tỉnh lần thứ IV năm 2020.
Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh tập luyện và thi đấu trong thời
gian tham dự Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh cấp tỉnh lần thứ IV năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch tham dự Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh học
sinh THPT cấp tỉnh lần thứ IV năm học 2019-2020. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên
quan thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Quốc phòng);
- VP. Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hội đồng GDQP-AN tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh An Giang;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- BCHQS các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Các phòng, T. Tra Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KH-TC, CTTT.
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