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HƯỚNG DẪN
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh
năm học 2020-2021

Thực hiện công văn số 3673/BGDĐT-GDQPAN ngày 17/09/2020 của Bộ
Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học
2020 – 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn các đơn vị thực hiện
nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN) năm học 2020-2021, cụ
thể như sau:
A. 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 khóa XI về đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Chương trình hành động
của Chính phủ triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW
Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời
tiếp tục thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thực hiện Nghị định
của Chính phủ về GDQP-AN.
2. Thực hiện có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải
pháp cơ bản gắn với Chỉ thị số 2268/CT-BGDDT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học
sinh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ
quản lý, giáo viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với các cơ
sở giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của các nhà
trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, linh hoạt trong việc thực hiện
chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị
sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật.
Tăng cường công tác quản lý học sinh, không để xảy ra mất an toàn về con
người và vũ khí trang bị, tăng cường công tác kiểm tra và bảo đảm tốt cơ sở vật
chất trong dạy học môn GDQPAN.
4. Tổ chức triển khai giảng dạy lồng ghép GDQPAN theo Thông tư số
01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai và

tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục QPAN
trong trường THPT.
5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học
tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan; kết hợp đánh giá
trong quá trình học tập với đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học; đánh giá của
giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá lẫn nhau giữa các học sinh,
đánh giá của nhà trường với gia đình và xã hội.
6. Phát huy tích cực trách nhiệm tổ Hội đồng bộ môn trong việc hướng
dẫn, kiểm tra, dự giờ thao giảng kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những mặt hạn
chế, yếu kém trong công tác giảng dạy môn học GDQPAN.
7. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các
cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh để bảo
đảm vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.
8. Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương
Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban CHQS
tự vệ cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm các chế độ sơ, tổng
kết và báo cáo đúng quy định theo phân cấp. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế
hoạch phù hợp tình hình, nhiệm vụ đơn vị. Tổ chức hội thao, tập huấn và tham
gia huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan theo quy định.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và
Đào tạo tổ chức triển khai giảng dạy lồng ghép GDQPAN theo Thông tư số
01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
II. Đối với các trường THPT
1. Tổ chức giảng dạy theo chương trình, kế hoạch
- Thực hiện quyết định số 79/2007/BGDĐT ngày 24/12/2007; quy định tổ
chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN và Thông tư số
40/2015/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư
số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của liên Bộ GDĐTBLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học
Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở
giáo dục Đại học.
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- Tổ chức triển khai Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục QPAN trong
trường THPT. Trong thời gian chờ Bộ ban hành sách giáo khoa mới các trường
tổ chức giảng dạy theo sách giáo khoa hiện hành, cần tổ chức bổ sung những nội
dung mới sau khi được tập huấn.
- Căn cứ nội dung phân phối chương trình để xây dựng và phê duyệt kế
hoạch giảng dạy môn học GDQPAN cho phù hợp với điều kiện của nhà trường.
Riêng nội dung phần thực hành các trường nên bố trí tiết dạy dứt điểm trong các
tuần liên tục gắn với nội dung đề mục, không học rải trong năm học. Nhưng
phải bảo đảm tính hệ thống của nội dung chương trình theo quy định.
- Đối với chương trình Khối 12 thực hiện dạy dứt điểm nội dung trong
học kỳ I năm học 2020-2021.
2. Tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả môn học
- Giáo viên dạy môn GDQPAN phải tích cực nghiên cứu học tập, trao đổi
kinh nghiệm chuyên môn để nắm vững những kiến thức cơ bản về kỹ năng quân
sự, biên soạn bài giảng theo hướng dẫn mới đáp ứng theo yêu cầu đổi mới
phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng
cao trình độ phương pháp sư phạm. Tăng cường câu hỏi, bài tập theo định
hướng phát triển năng lực của học sinh.
- Thống nhất chung cách đánh giá xếp loại kết quả năm học môn Giáo
dục Quốc phòng - An ninh đối với Khối 12 năm học 2020-2021 và các năm tiếp
theo theo qui định hiện hành.
3. Thiết bị dạy học, sách giáo khoa
- Tiếp tục thực hiện công văn số 1158/SGDĐT-TVTBCNTT ngày
30/7/2013 về việc đẩy mạnh công tác khai thác sử dụng, bảo quản thiết bị dạy
học, phòng học bộ môn đã được trang bị và công văn số 1576/SGDĐTTVTBCNTT ngày 26/9/2014 về việc thống kê thiết bị dạy học bộ môn
GDQPAN của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường THPT có kế hoạch mua sắm, trang bị đầy đủ sách giáo
khoa, sách bài tập, sách giáo viên cho giáo viên bộ môn; bổ sung thiết bị dạy bộ
môn bảo đảm đúng quy định đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và
học tập bộ môn GDQPAN (Kế hoạch mua sắm bổ sung, thay thế phải được tiến
hành ngay từ đầu năm học).
- Trang phục của giáo viên phải được bảo đảm theo thông tư số
15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015;
Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo, đã thực hiện từ năm 2014.
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4. Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, học sinh và hội thao Giáo dục Quốc
phòng – An ninh
- Các trường tổ chức tuyển chọn giáo viên dạy giỏi sẵn sàng tham gia Hội
thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và toàn quốc.
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên GDQPAN về phương pháp
biên soạn giáo án và kế hoạch giảng bài theo hướng dẫn chương trình mới của
Bộ GDĐT.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi GDQPAN cấp
trường dựa theo Điều lệ tổ chức Hội thi GDQPAN cấp tỉnh lần III năm 2018
với một số nội dung phù hợp, đảm bảo luôn có nội dung thi hát Quốc ca cho tất
cả học sinh trong đơn vị. Kế hoạch tổ chức Hội thi (hội thao) GDQPAN của
đơn vị gửi về Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng) bằng văn bản chậm nhất
trước ngày 10/10/2020; địa chỉ: số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- 100 % các trường THPT phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ
chức Hội thao GDQPAN cấp trường; 100% lớp học đều tổ chức tập luyện, thi
hát Quốc ca và tham dự Hội thao GDQPAN cấp trường vào thời điểm thích hợp.
- Hội thao cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2021.Thông qua Hội
thao cấp tỉnh tuyển chọn vận động viên (học sinh THPT) bồi dưỡng, luyện tập
tham dự Hội thao GDQPAN toàn quốc năm 2021 (dự kiến vào tháng 11/2021).
5. Chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết năm học
Các trường chỉ đạo giáo viên giảng dạy môn GDQPAN báo cáo kết quả
dạy học môn GDQPAN định kỳ về Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:
- Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 trước ngày 25/12/2020.
- Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021 trước ngày 05/6/2021.
Báo cáo gửi về Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng), số 12, Lê Triệu
Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại:
02963958979, email: tramcttt@angiang.edu.vn.
III. Công tác phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tham gia huấn
luyện quân sự lực lượng tự vệ cơ quan, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ
gồm 03 huyện, thành phố (An Phú, Châu Phú, Châu Đốc), đồng thời tham gia
cùng với các lực lượng diễn tập phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão tìm
kiếm cứu nạn khi có chỉ đạo của cấp trên.
- Đối với những ngày Lễ, Kỷ niệm trong năm, các trường tổ chức triển
khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, làm tốt phong trào đền
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ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công cách mạng, thăm hỏi gia đình chính sách,
viếng nghĩa trang liệt sỹ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
- Thủ trưởng các đơn vị trường học phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự,
Công an huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh có trách
nhiệm đăng ký, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng theo Luật Nghĩa vụ quân
sự hiện hành (khi có thông báo của địa phương).
- Tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho học sinh đăng ký dự thi vào các
trường ĐH, CĐ, THCN ngành quân sự, Công an với số lượng cao nhất.
- Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội đồng
GDQP-AN tỉnh (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) kiểm tra việc tổ chức triển khai công
tác GDQP-AN của đơn vị về việc: đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí,
mô hình học cụ bảo đảm môn học GDQPAN; công tác tổ chức Hội thi (Hội
thao) GDQPAN đối với các trường THPT trên địa bàn, phương pháp biên soạn
trình bày phê duyệt giáo án, công tác giảng dạy đối với giáo viên GDQPAN (có
kế hoạch riêng của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh và của ngành
GDĐT).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ
với đồng chí Nguyễn Quốc Trầm, Sĩ quan biệt phái Sở GDĐT, điện thoại:
0902477024 để được hướng dẫn thêm.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An
ninh năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDQP);
- Hội đồng GDQP-AN tỉnh;
- BCHQS,CA tỉnh ;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các trường THPT, DTNT,TTGDTX- DN;
- Trường Năng khiếu TT AG;
- Trường PTTHSP AG;
- Trường TC KTKT;
- Các phòng, T.Tra Sở;
- Các đ/c trong BGĐ Sở;
- Lưu: VT, CTTT
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