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V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

GDQPAN năm học 2019-2020. 

 

 

 

Kính gửi:  

                - Các trường Trung học phổ thông; 

                - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Công văn số 3610/BGDĐT- GDQPAN ngày 22 tháng 8 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo 

dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ Công văn 2753/SGDĐT-NV1 ngày 03/9/2019 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020. 

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019 - 2020 

như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

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 TW 8 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 số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa 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; Năm học 2019-2020 các trường 

Trung học phổ thông (THPT), THPT có nhiều cấp học, Trường phổ thông Thực 

hành Sư phạm (sau đây gọi là THPT); các Phòng GDĐT cần triển khai tổ chức thực 

hiện có hiệu quả chương trình 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 theo quy định. 

Tập trung nghiên cứu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản 

gắn với Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để 

triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh và bồi dưỡng kiến thức 

QPAN cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên trong từng đơn vị, nhà 

trường có hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp 

ứng yêu cầu dạy học. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương như việc thành lập và hoạt động 

của lực lượng tự vệ, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, hội thao, tập huấn, huấn 

luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự, cơ quan công an địa phương. 

 



2 

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Các trường THPT thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình tại 

Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT và bộ sách giáo khoa hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học trực quan nâng cao 

hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn học. Tổ chức tốt hội thao GDQPAN cho học 

sinh ở cấp trường.  

2. Các trường THPT cần quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả mô hình, 

học cụ, vật chất phục vụ môn học tránh để mất mát, hư hỏng. Thực hiện nghiêm 

Công văn số 131/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Sở GDĐT 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; Công văn số 1662/SGDĐT-NV1 ngày 28/5/2019 của Sở 

GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông báo 5125/TB-UBND và khắc phục 

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

Riêng đối với các trường THPT ngoài công lập và trường phổ thông Thực hành Sư 

phạm rà soát, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học theo quy định tại Thông tư 

01/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

3. Thực hiện nghiêm quy định về trang phục của giáo viên giảng dạy môn 

học GDQPAN, các trường chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần 26, Bộ Quốc 

phòng (đơn vị được giao nhiệm vụ thiết kế, cung cấp trang phục phục vụ 

GDQPAN) bảo đảm trang phục cho giáo viên theo quy định tại Thông tư 01/TT-

BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 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 (có cấp trung học phổ 

thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

4. Đối với cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở tiếp tục tổ chức triển khai 

giảng dạy lồng ghép GDQPAN cho học sinh được quy định tại Thông tư số 

01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn 

GDQPAN trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở. 

5. Các Phòng GDĐT và các trường THPT chủ động liên hệ với cơ quan 

quân sự địa phương cấp huyện, để phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 

ninh đối tượng 4, cho cán bộ, giáo viên của các trường. Tổ chức cho học sinh bắn 

đạn thật phải chấp hành nghiêm những quy định về an toàn do cơ quan quân sự 

quy định. 

6. Báo cáo kết quả giảng dạy, học tập môn học GDQPAN định kỳ về Sở GDĐT: 

học kỳ I (trước ngày 15/01/2020) và kết thúc năm học (trước ngày 25/5/2020). Báo 

cáo gửi bằng 02 hình thức (văn bản có đóng dấu và qua hộp thư điện tử). 

Địa chỉ gửi văn bản: Phòng Nghiệp vụ 1, Sở GDĐT Đồng Nai; số 02, 

Nguyễn Văn Trị, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ hộp thư điện tử: anhvan.gdtrh@dongnai.edu.vn. 
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Các trường THPT, các phòng GDĐT căn cứ chỉ đạo của Sở và thực tế của 

đơn vị, nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN năm 

học 2019-2020.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời 

qua (Phòng Nghiệp vụ 1), Sở GDĐT để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch  
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