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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
các trƣờng trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-GDQPAN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) tỉnh về việc thực hiện
công tác GDQPAN năm 2020; Công văn số 1772/SGDĐT-GDPT, ngày 25 tháng
9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ GDQPAN năm học 2020-2021. Liên ngành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Sở
GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác GDQPAN các trường
trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
công tác GDQPAN, việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQPAN
trong các trường THPT; thông qua kiểm tra kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ
đạo, hướng dẫn đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy, học môn
GDQPAN trong các trường THPT thời gian tới.
- Chuẩn bị chu đáo, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc; đánh giá khách
quan, toàn diện chất lượng dạy, học môn GDQPAN tại các trường THPT được
kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc quán triệt triển khai thực hiện các thông tư, hướng dẫn về công tác
GDQPAN; hệ thống văn bản, kế hoạch, giáo án, sổ điểm, sổ đầu bài, hồ sơ
tổ/nhóm chuyên môn, hồ sơ cá nhân; thực hiện chế độ nền nếp dạy học môn
GDQPAN; việc xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQPAN.
2. Chất lượng dạy, học môn GDQPAN (kết quả dạy học, dự giờ dạy, khảo
sát chất lượng học sinh).
3. Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN cho cán bộ, giáo viên; xây
dựng và hoạt động của lực lượng tự vệ nhà trường năm học 2020-2021.
4. Thực trạng trang, thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy, học môn GDQPAN.
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Trưởng đoàn: 01 đồng chí Thủ trưởng Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh).
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2. Phó Trưởng đoàn: 01 đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Phổ thông - Sở
GDĐT.
3. Thành viên 03 đồng chí, gồm: Đồng chí Sĩ quan biệt phái; 01 đồng chí cơ
quan thường trực giúp việc Hội đồng GDQPAN tỉnh (Ban Dân quân, Phòng
Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh); 01 đồng chí đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện, thị,
thành phố (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN cấp huyện). (có danh sách
kèm theo)
IV. ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tƣợng kiểm tra
Ban Giám hiệu, giáo viên dạy môn GDQPAN và học sinh thuộc các
trường THPT: Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Nguyễn Du, Lê Quảng Chí, Cẩm
Bình, Hàm Nghi, Lê Quý Đôn.
2. Phƣơng pháp kiểm tra
a) Đoàn kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu, phổ biến nội dung, phương
pháp kiểm tra.
b) Thực hành kiểm tra:
- Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường báo cáo việc triển khai thực hiện
dạy, học môn GDQPAN năm học 2020 - 2021, kết quả dạy, học môn GDQPAN
từ đầu năm học cho đến nay. Thời gian khoảng 15 - 20 phút;
- Tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch, giáo án, sổ điểm, sổ đầu
bài, hồ sơ tổ/nhóm chuyên môn, hồ sơ cá nhân; trang, thiết bị dạy học môn
GDQPAN; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học môn GDQPAN…;
- Dự giờ (nếu có tiết học GDQPAN) hoặc tiến hành kiểm tra giảng một
nội dung thực hành của giáo viên dạy môn GDQPAN;
- Kiểm tra nhận thức, kỹ năng thực hành của học sinh (Nội dung đã được
học). Căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường đoàn kiểm tra xác định số
lượng học sinh và thuộc khối nào để kiểm tra.
c) Nhận xét, kết luận và thông qua biên bản kiểm tra
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN

1. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 01/12 đến hết ngày 04/12/2020 (thời
gian kiểm tra cụ thể tại các trường có lịch kèm theo).
2. Địa điểm: Tại các Trường THPT được kiểm tra.
3. Phương tiện: Đi xe của Bộ CHQS tỉnh và xe của Sở GDĐT.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GDĐT) chủ trì phối hợp với Ban Dân quân
(Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo,
hướng dẫn các trường THPT được kiểm tra thuộc các huyện Đức Thọ, Can Lộc,
Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh và
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các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị; hiệp đồng chặt chẽ với
Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra các trường THPT theo đúng kế hoạch.
2. Ban Dân quân (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với
Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GDĐT) tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo
Ban CHQS các huyện, thị, thành phố có các Trường THPT được kiểm tra cử
thành phần tham gia đoàn kiểm tra.
3. Thành viên Đoàn kiểm tra làm tốt mọi công tác chuẩn bị về tài liệu có
liên quan, nghiên cứu nắm chắc các nội dung kiểm tra.
4. Ban CHQS các huyện, thị, thành phố có trường THPT được kiểm tra
phân công một đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy tham gia cùng đoàn; theo dõi,
chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ công tác
kiểm tra.
5. Các trường THPT được kiểm tra làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt,
phân công cán bộ, giáo viên môn GDQPAN và học sinh phục vụ đoàn kiểm tra.
Nhận được Kế hoạch này yêu cầu Ban Giám hiệu các trường THPT được
kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
CHỈ HUY TRƢỞNG BỘ CHQS TỈNH

Đại tá Lê Hồng Nhân
Nơi nhận:
- Vụ GDQPAN-Bộ GDĐT;
- Hội đồng GDQPAN Quân khu 4;
Để báo cáo
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Thành viên đoàn kiểm tra;
- Các Trường THPT được kiểm tra;
- Ban CHQS các huyện có trường THPT được kiểm tra;
- Lưu: VT, GDPT, DQ. H.35b.

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Trần Trung Dũng
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DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch số: 2214 /KH-LN ngày 18 tháng11 năm 2020
của Liên ngành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo)
1

Đ/c 3 Nguyễn Tú Tài

Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh

2

Đ/c Trần Xuân Bình

Phó trưởng Phòng GDPT, Sở GDĐT

3

Đ/c 1 Trần Quốc Huy

4
5

Trưởng đoàn
Phó Trưởng đoàn

Sĩ quan biệt phái

Thành viên,
kiêm thư ký

Đ/c 4 Nguyễn Văn Hoàng

Trợ lý Ban Dân quân, Phòng Tham mưu,
Bộ CHQS tỉnh

Thành viên

01 đồng chí

Đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện,
thị, thành phố có trường THPT được
kiểm tra

Thành viên

-
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LỊCH KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch số:
/KH-LN ngày
tháng 11 năm 2020
của Liên ngành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo)
TT

Trƣờng THPT

Địa bàn

Thời gian kiểm tra

1

Trường THPT Đức Thọ

Huyện Đức Thọ

Sáng thứ 3: Ngày 01 /12/2020

2

Trường THPT Can Lộc

Huyện Can Lộc

Chiều thứ 3: Ngày 01 /12/2020

3

Trường THPT Hồng Lĩnh

TX Hồng Lĩnh

Sáng thứ 4: Ngày 02 /12/2020

4

Trường THPT Nguyễn Du

Huyện Nghi Xuân

Chiều thứ 4: Ngày 02/12/2020

5

Trường THPT Lê Quảng Chí

TX Kỳ Anh

Sáng thứ 5: Ngày 03/12/2020

6

Trường THPT Cẩm Bình

Huyện Cẩm Xuyên

Chiều thứ 5: Ngày 03/12/2020

7

Trường THPT Hàm Nghi

Huyện Hương Khê

Sáng thứ 6: Ngày 04 /12/2020

8

Trường THPT Lê Quý Đôn

Huyện Thạch Hà

Chiều thứ 6: Ngày 04 /12/2020

