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V/v Triển khai thực hiện Thông 

báo số 5125/TB-UBND và khắc 

phục những hạn chế sau kiểm tra 

việc quản lý, giảng dạy và sử 

dụng thiết bị GDQPAN. 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trường Trung học phổ thông; 

- Các đơn vị có dạy chương trình GDTX; 

Trung tâm GDTX tỉnh. 

Thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy Ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Đồng Nai về Kết luận của Bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tỉnh tại Hội nghị 

tổng kết công tác GDQPAN năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (Thông 

báo số 5125/TB-UBND). Kế hoạch số 1393/KH-SGDĐT ngày 08/5/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy, sử dụng thiết bị 

môn học GDQPAN, năm học 2018 – 2019; từ ngày 13/5/2019 đến ngày 22/5/2019 Sở 

GDĐT đã kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy, sử dụng thiết bị môn học GDQPAN tại 

các trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Thông báo số 5125/TB-UBND và kết quả kiểm tra thực tế tại các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh; Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN, Nghị định số 

13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành 

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQPAN tỉnh, Sở GDĐT về công 

tác GDQPAN cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tại các đơn vị. 

2. Phát huy trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp trong công tác quản lý 

và triển khai nhiệm vụ về công tác GDQPAN, kịp thời khắc phục những hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ 

về công tác GDQPAN ở cơ sở. 

3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, công chức, viên 

chức chưa được bồi dưỡng, chú trọng các đồng chí cán bộ mới được bổ nhiệm. Nghiêm 

chỉnh chấp hành việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 

3, 4 và các đối tượng khác theo kế hoạch, quyết định chiêu sinh của từng cấp. Phối hợp 

với các đơn vị quân đội có quân đứng chân trên địa bàn tổ chức cho học sinh trải nhiệm 

thực tế tại các đơn vị trong thời gian sinh hoạt, học tập ngoại khóa. 

4. Đối với các trường THPT bố trí sử dụng giáo viên giảng dạy môn học 

GDQPAN đúng chuyên môn, cử giáo viên giảng dạy môn học GDQPAN tham gia 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu 
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cầu nhiệm vụ môn học. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị phục 

vụ môn học GDQPAN đã được trang bị tại các trường THPT.  

Hiện nay số thiết bị đã trang bị cho các trường THPT đủ để thực hiện dạy 

học tập trung các nội dung thực hành theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Sở 

GDĐT. Tuy nhiên do một số trường chưa có điều kiện sân bãi, giáo viên đủ để 

thực hiện việc dạy và học tập trung các nội dung thực hành nên vẫn tiến hành học 

rải theo phân phối chương trình tại Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Quyết định 79), vì vậy một số thiết 

bị đã trang bị chưa sử dụng đến. Qua kiểm tra thấy rằng việc quản lý thiết bị của 

một số trường thiếu chặt chẽ; như giao cho Tổ Bộ môn Thể dục – QPAN quản lý 

và sử dụng mà không giao cho nhân viên thiết bị quản lý, không lập sổ theo dõi 

nhật ký sử dụng; một số trường chưa có kho cất giữ trang bị đủ bảo đảm an toàn… 

Vì vậy Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT thực hiện việc quản lý cụ thể như sau: 

a) Tất cả các trường THPT phải bố trí nơi bảo quản trang bị môn học 

GDQPAN ở kho đủ bảo đảm an toàn, tránh mất mát hư hỏng thiết bị; riêng đối với 

mô hình súng Tiểu liên AK phải thực hiện nghiêm Công văn số 131/SGDĐT-

GDTrH ngày 18/01/2017 về việc hướng dẫn, sử dụng, bảo quản, quản lý mô hình 

súng tiểu liên AK và súng tiểu liên AK đã được hoán cải. 

b) Các trường tổ chức học tập trung các nội dung thực hành có sử dụng trang 

thiết bị thì sau khi kết thúc giai đoạn học tập trung phải lau chùi, sạch sẽ và đưa 

vào kho cất giữ, niêm phong. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải kiểm tra; kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những nguyên nhân gây hư hỏng, mất an 

toàn đối với thiết bị. Lưu ý phải lập biên bản mỗi lần nhập kho, xuất kho và đóng, 

mở niêm phong. 

c) Các trường tổ chức học rải theo theo phân phối chương trình tại Quyết 

định 79, phải tính toán số lượng thực tế sử dụng thường xuyên theo nhu cầu của 

trường trong năm học, giao số thiết bị sử dụng thường xuyên cho nhân viên thiết bị 

quản lý, theo dõi và ghi nhật ký cụ thể. Số thiết bị chưa sử dụng thực hiện việc 

niêm cất theo quy định tại Điểm b, Mục 4 của văn bản này. 

5. Đối với các Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo các trường thuộc quyền quản lý 

triển khai thực hiện nghiêm túc 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 nội dung tập huấn, hướng dẫn của Sở GDĐT. 

Trên đây là triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục 

những hạn chế sau kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN. 

Nhận được công văn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng GDQPAN tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NV1.                                                                        

 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Huỳnh Lệ Giang 
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