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V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
GDQPAN năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện Công văn số 3673/BGDĐT-GDQPAN ngày 17/9/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) năm học 2020-2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung
học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện nhiệm vụ
GDQPAN năm học 2020-2021 như sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
1.Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của
Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 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 số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục đào tạo và triển khai thực hiện Luật GDQPAN năm 2013, Quyết định số
1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển
khai thi hành Luật GDQPAN; 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.Tập trung nghiên cứu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ
bản gắn với Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT 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 GDQPAN, phân công giáo viên
chuyên trách giảng dạy môn GDQPAN phù hợp, đáp ứng yêu cầu dạy học. Tổ chức
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dạy học lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và
trung học cơ sở; môn học GDQPAN ở cấp trung học phổ thông theo Luật GDQPAN
và các thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT.
4. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học môn GDQPAN theo
Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GDĐT về 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…
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tích cực đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực người học; kết hợp dạy

học trực tiếp với dạy học trực tuyến đối với một số bài giảng lý thuyết theo hướng dẫn
của ngành trong điều kiện cả nước tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.
6. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh
- Thực hiện nghiêm Quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng,
quân sự, an ninh tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo,
sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, lực lượng tự vệ đơn vị. Kịp thời
điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phương án cơ
động sơ tán, các kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống, cháy nổ…trong cơ sở
giáo dục; tham gia huấn luyện, hội thao lực lượng tự vệ theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố (cơ
quan thường trực Hội đồng GDQPAN cấp huyện), cơ quan công an trong triển khai
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; công tác giáo dục QPAN; truyền
thông hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, công an và đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân
sự, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt
động ngoại khóa liên quan đến GDQPAN.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dạy học lồng ghép
GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo Thông tư số
01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn
GDQPAN lồng ghép trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học lồng
ghép GDQPAN theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn GDQPAN
trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học. Đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở bao gồm: đĩa
hình, bộ tranh in hoặc tranh điện tử.
2. Đối với các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có
nhiều cấp học
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học môn GDQPAN theo nội
dung, chương trình hiện hành, trong thời gian chờ Bộ GDĐT ban hành khung
chương trình và sách giáo khoa mới, các trường tổ chức dạy học môn GDQPAN
theo sách giáo khoa hiện có, chú trọng cập nhật, bổ sung những nội dung quan
điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước về QPAN được thể hiện
trong các nghị quyết, văn bản luật (Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Luật
nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh mạng năm
2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Dự bị động viên năm 2019, Luật Biên
giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam…); thực hiện nghiêm túc phân phối chương
trình môn học, giảm tải những nội dung lạc hậu, hàn lâm; tăng cường và đa dạng
hóa các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học.
- Căn cứ vào trình độ năng lực và chuyên môn đào tạo để bố trí giáo viên
chuyên trách và giáo viên kiêm nhiệm dạy học môn GDQPAN phù hợp, đồng thời
có kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQPAN.

- Đối với phần học lý thuyết thực hiện phân phối chương trình dạy học đều
các tuần trong năm học. Đối với phần học thực hành thực hiện dạy học tập trung
theo lớp và dứt điểm theo bài (không tổ chức dạy tập trung theo khối; không dạy
quá 03 tiết/buổi); phải bố trí giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có
chứng chỉ giáo viên dạy GDQPAN trở lên đảm nhiệm giảng dạy. Giáo viên dạy
học phần thực hành phải sử dụng trang phục dành cho giáo viên GDQPAN theo
đúng quy định.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học
sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học, các trường cần quan tâm bố trí kinh phí mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học
môn GDQPAN theo lộ trình hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học theo đúng
Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Chú
trọng công tác quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng các thiết bị dạy học đúng
tính năng tác dụng và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
- Tổ chức tốt Hội thao GDQPAN cấp trường sau khi kết thúc phần học thực
hành, khi tổ chức các trường báo cáo kế hoạch và kết quả hội thao về Sở GDĐT
(báo cáo bản mềm qua email tranquochuy@hatinh.edu.vn) để theo dõi và làm căn
cứ đánh giá cuối năm học.
3. Thực hiện chế độ báo cáo
Các phòng GDĐT báo cáo kết quả dạy học lồng ghép GDQPAN trong
trường tiểu học, trường trung học cơ sở; các trường THPT báo cáo kết quả dạy học
môn GDQPAN về Sở GDĐT (báo cáo bản mềm qua email:
tranquochuy@hatinh.edu.vn ), cụ thể:
+ Học kỳ I: Trước ngày 16/01/2021
+ Kết thúc năm học: Trước ngày 25/5/2021
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 căn cứ
vào Hướng dẫn nhiệm vụ GDQPAN của Sở GDĐT và thực tế của địa phương, nhà
trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN năm học 20202021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDQPAN (Bộ GDĐT); (để báo cáo)
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu VT, Phòng GDPT.
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