UBND TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2431 /SGD&ĐT-GDTrH-TX

Bến Tre, ngày 20 tháng 9 năm 2022

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục Quốc phòng- An ninh
năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục
Thường xuyên huyện/ thành phố.
Thực hiện công văn số 4471/BGDĐT-GDQP ngày 13/9/2022 của 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 2022-2023,
Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học
2022-2023 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Luật GDQPAN ngày 16/9/2013,
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 trong tình hình mới; 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 và văn bản hợp nhất số 39/VBHN-VPQH ngày
10/12/2018.
2. Tiếp tục thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về
phát triển GDĐT; đổi mới quản lý nhà nước về GDĐT; quán triệt phương hướng
nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh,
sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo,
cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả.
3. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục.
Triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo
kế hoạch.
4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản
lý, giáo viên, học sinh để tạo sự đoàn kết trong ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ
quản lý, nhà giáo thật sự là tấm gương cho học sinh noi theo.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đảm bảo đủ số
lượng, chất lượng đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp
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vụ, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học GDQPAN.
6. Tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo đúng qui định của
Luật GDQPAN và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ GDĐT bảo đảm chất lượng
hiệu quả.
7. Rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng
yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành.
8. Tăng cường công tác quản lý học sinh đảm bảo chặt chẽ; tổ chức hoạt
động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi. Không để xảy ra mất an
toàn về con người và vũ khí trang bị. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm
tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học môn GDQPAN.
9. Công tác quân sự, quốc phòng
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Luật, Nghị định,Thông tư về
công tác quân sự, quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, nhà
trường ban hành quy chế hoạt động và xây dựng Kế hoạch công tác quân sự,
quốc phòng theo đúng qui định.
Duy trì nghiêm chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban chỉ huy
quân sự Bộ đúng quy định.
Tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn lực lượng tự vệ theo quy định.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở giảng dạy lồng ghép
GDQPAN theo Luật GDQPAN và Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Rà soát, mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật chất đáp ứng yêu cầu lồng
ghép và dạy học môn học GDQPAN theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Đối với các trường Trung học phổ thông
- Thực hiện giảng dạy theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình môn
GDQPAN cấp trung học phổ thông. Khối 10 áp dụng sách giáo khoa mới; khối
11, 12 sử dụng sách giáo khoa hiện hành và bổ sung những kiến thức mới đã
được tập huấn hàng năm.
- Các trường dạy học theo phân phối chương trình cả năm học, riêng các
bài thực hành dạy tập trung theo lớp (không quá 3 tiết /buổi).
- Kiểm tra đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư quy định về đánh
giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà
trường có liên quan, đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN đáp ứng
nhu cầu dạy học.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức dạy
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học và quản lý đảm bảo hiệu quả và chất lượng đối với đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý giáo dục.
- Rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng
yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành.
- Đẩy mạnh hoạt động thao giảng dự giờ ở các trường, tổ chức Hội giảng
liên trường, thi giáo viên dạy giỏi môn GDQPAN …
3. Đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
- Thực hiện giảng dạy theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình môn
GDQPAN cấp trung học phổ thông. Khối 10 áp dụng sách giáo khoa mới; khối
11, 12 sử dụng sách giáo khoa hiện hành và bổ sung những kiến thức mới đã
được tập huấn hàng năm.
- Tổ chức dạy học theo phân phối chương trình cả năm học, riêng các bài
thực hành dạy tập trung theo lớp (không quá 3 tiết /buổi).
- Kiểm tra đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư quy định về đánh
giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Tuy nhiên điểm số môn GDQPAN chỉ để tham khảo đánh giá hạnh kiểm học
sinh, không tham gia đánh giá xếp loại học lực.
- Đối với lớp 10 của Chương trình GDTX năm 2022, căn cứ vào điều
kiện thực tế của các trung tâm GDNN-GDTX để bố trí giảng dạy hiện môn
Giáo dục Quốc phòng - An ninh, có theo dõi đánh giá học viên nhưng không
tham gia vào kết quả đánh giá, xếp loại của học viên theo quy định.
4. Hoạt động ngoại khoá
- Các trường có kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về giáo
dục quốc phòng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: mời báo cáo,
nói chuyện về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân việt Nam, về anh bộ
đội cụ Hồ, về truyền thống đấu tranh của địa phương; tổ chức các hoạt động
giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động về nguồn, thăm các
đơn vị quân đội, thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các
cuộc hội thi tìm hiểu lịch sử truyền thống quân đội… vào các ngày lễ hằng năm
như: 22/12, 17/1, 30/4, 27/7… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo
đức, giáo dục truyền thống cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng và triển khai các nhiệm vụ của
lực lượng tự vệ, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ của đơn vị theo hướng dẫn của
cơ quan Quân sự địa phương gắn với khu vực phòng thủ, tham gia tích cực diễn
tập khu vực phòng thủ.
- Khuyến khích các đơn vị có kế hoạch tổ chức Hội thao GDQPAN trong
năm học 2022-2023; Tùy vào điều kiện, Sở GDĐT sẽ có kế hoạch tổ chức Hội
thao GDQPAN cấp tỉnh cho học sinh các trường Trung học phổ thông và các
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên.
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5. Thông tin báo cáo
Các Phòng GDĐT báo cáo kết quả dạy học lồng ghép GDQPAN trong
trường tiểu học, trung học cơ sở; các trường trung học phổ thông và các Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên báo cáo kết quả học lực của
học sinh và việc triển khai thực hiện các nội dung trong hướng dẫn nhiệm vụ
năm học về Sở GDĐT (theo mẫu đính kèm-qua Phòng Giáo dục trung học-Giáo
dục thường xuyên), cụ thể:
+ Học kỳ I: Trước ngày 10/01/2023
+ Kết thúc năm học: Trước ngày 25/5/2023
Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông, các
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên căn cứ vào điều kiện
thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt
nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023./.
Nơi nhận:
-Như trên (thực hiện);
-Vụ GDQP-AN (báo cáo);
-Ban GĐ Sở (để biết);
- Lưu: VT, website Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Bé Hai
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(Phụ lục báo cáo GDQP-AN)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………….

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………….., ngày
tháng
năm 202..
BÁO CÁO
Kết quả công tác quân sự, quốc phòng và GDQPAN cho học sinh, sinh
viên học kỳ I (năm học) 20...-20...
/BC-………

* Đặc điểm, tình hình
- Thuận lợi
- Khó khăn
I. Kết quả triển khai các nhiệm vụ
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
- Xây dựng hướng dẫn, kế hoạch triển khai năm học;
- Công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện.

2. Kết quả triển khai thực hiện (đánh giá ưu, nhược điểm)
2.1. Kết quả triển khai công tác quân sự, quốc phòng của đơn vị.
2.2. Kết quả triển khai công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên.
2.3. Kết quả bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên GDQPAN.
2.4. Bảo đảm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ môn
học.
2.5. Tổ chức hội thao GDQPAN, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng
tạo nâng cao chất lượng môn học.
2.6. Kết quả xếp loại học lực của học sinh (báo cáo trực tuyến
3. Đánh giá chung:
- Ưu điểm
- Hạn chế, khuyết điểm

- Nguyên nhân ưu hạn chế, khuyết điểm
II. Kiến nghị-đề xuất
Đề xuất, kiến nghị của đơn vị với Sở, tỉnh và Bộ.
Nơi nhận:

- …….
- Lưu: VT.

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

