
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
          Số:   /KH-THCSDTH            Đông Thạnh, ngày 20 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023

Thực hiện Văn bản số 2000/ PGDĐT-PBGDPL, ngày 22/9/2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng 

an ninh năm học 2022-2023; 

Trường THCS Đông Thạnh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục 

quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2022-2023 như sau: 

I. Nhiệm vụ chung

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật GDQPAN ngày 19/6/2013; Chỉ 

thị số 12-CT/TW ngày 03/7/2007 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 và văn bản hợp nhất số 39/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018.

2. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát 

triển giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; quán triệt 

phương hướng nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học 

sinhvà bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên, đảng 

viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả. 

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Giáo dục bảo đảm tổ chức dạy và học 

an toàn, chất lượng. Triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện cho học 

sinhhọc tập, 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 sinhđể tạo sự đoàn kết trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục thực sự là tấm gương cho học sinhnoi theo.
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5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đạt 

chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm đáp 

ứng yêu cầu dạy học môn GDQPAN.

6. Tiếp tục tổ chức dạy học tích hợp lồng ghép nội dung GDQPAN ở cấp trung 

học cơ sở đã được quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở.

7. Rà soát, dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật 

chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện 

nghiêm túc trong tham gia dạy học, cũng như quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ học, 

nghiêm cấm giáo viên đang thực hiện tiết dạy làm việc riêng, giao cho lớp trưởng hoặc 

học sinh quản lý và duy trì lớp học với mọi hình thức. 

8. Tăng cường linh hoạt trong quản lý học sinhđặt biệt trong đợt học tập trung, 

đảm bảo chặt chẽ; tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi. 

Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học môn 

GDQPAN ở tất cả các cấp học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện dạy học tích hợp lồng ghép nội dung, chương 

trình đúng theo Thông tư số 01/2017-TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 về hướng dẫn giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở và Thông tư số 01/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu giáo dục quốc phòng an ninh trong trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông. 

1.2. Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy học tích hợp 

lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở 

theo Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long 

Anvề công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh.
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1.3. Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học các lớp bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; đồng thời xây dựng các kế 

hoạch về quân sự, quốc phòng và triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực 

lượng tự vệ theo hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện khi có yêu cầu.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự  huyện rà soát nắm chắc trình độ 

văn hóa của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiểm tra chặt chẽ việc hoãn nghĩa vụ 

quân sự do đang học, triệt để không để sai, sót đối tượng. 

III. Công tác thông tin báo cáo

Thời điểm báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Học kỳ I báo cáo trước ngày 17/01/2023.

- Kết thúc năm học báo cáo trước ngày 05/6/2023.(Phụ lục 3,4,5 đính kèm).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 
2022-2023. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh về 
Ban giám hiệu để được giải đáp và thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các PHT;                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- TTCM các tổ; 
- Lưu: VT.

                                                                                                         Nguyễn Thị Mộng Tuyền

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS……….                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GDQPAN
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Công văn số: ...../PGDĐT-GDPBPL, ngày 22/9/2022 của Phòng GD&ĐT)
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1. Trường tiểu học

TT Tên thiết bị Đơn vị 
tính

Số lượng 
cần cho 1 

lớp
Ghi chú

1.1 Tài liệu   
1.1.1 Đĩa hình GDQPAN Lớp 1 Bộ 01
1.1.2 Đĩa hình GDQPAN Lớp 2 Bộ 01
1.1.3 Đĩa hình GDQPAN Lớp 3 Bộ 01

Một bộ gồm 02 đĩa 
DVD

1.2 Tranh in hoặc tranh điện tử    
1.2.1 Bộ tranh GDQPAN Lớp 1 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.2 Bộ tranh GDQPAN Lớp 2 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.3 Bộ tranh GDQPAN Lớp 3 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ

2. Trường trung học cơ sở

TT Tên thiết bị Đơn vị 
tính

Số lượng 
cần cho 1 

trường
Ghi chú

2.1 Tài liệu    
2.1.1 Đĩa hình GDQPAN Lớp 6 Bộ 02
2.1.2 Đĩa hình GDQPAN Lớp 7 Bộ 02

Một bộ gồm 02 đĩa 
DVD

2.2 Tranh in hoặc tranh điện tử    
2.2.1 Bộ tranh GDQPAN Lớp 6 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ
2.2.2 Bộ tranh GDQPAN Lớp 7 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG................                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                    .......... Ngày            tháng      năm 2022

Phụ lục 3

Báo cáo kết quả đã tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2022
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(mẫu này quy định chung cho tất cả các đơn vị phải báo cáo)

TT Đối tượng Tổng số Đã bồi dưỡng Chưa bồi dưỡng Ghi chú

1 Đối tượng 2

2 Đối tượng 3

3 Đối tượng 4

Cộng

Nơi nhận:Thủ trưởng đơn vị
-Phòng GDTrH; (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.
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Phụ lục 4

     UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG................                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                    .......... Ngày            tháng      năm 2022         

Tổng hợp số lượng giáo viên tập huấn
giảng dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng an ninh

(mẫu này dành cho trường Tiểu học và trường có cấp THCS báo cáo)

Giáo viên Tiểu học và 5 môn Trung học cơ sơ
đã được tập huấn

TS GV 
dạy

 5 môn 
THCS

Văn GDCD Địa Âm nhạc Mỹ thuật

Cộng

Nơi nhận:Thủ trưởng đơn vị

-Phòng GDTrH; (ký tên, đóng dấu)
 -Lưu.
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Phụ lục 5

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG................                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

(Mẫu này dành cho Phòng GD&ĐT và trường có cấp TH hoặc THCS báo cáo)

1. Báo cáo số liệu đã mua sắm thiết bị GDQPAN năm học 2022-2023 của lớp 3

Số lượng đã mua sắm thiết bị tối thiểu dạy lồng 
ghép môn GDQP&AN

Tổng số trường 
tiểu học trên địa 
bàn Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 

hoặc trường đang 
quản lý

Tổng số lớp 3
 của năm học 
2021 - 2022 Đĩa hình 

GDQPAN
USB

GDQPAN
Tranh 

GDQPAN

Ghi chú

2. Báo cáo số liệu đã mua sắm thiết bị GDQPAN năm học 2022-2023 của lớp 7

Số lượng đã mua sắm thiết bị tối thiểu dạy lồng 
ghép môn GDQP&AN

Tổng số trường 
THCS trên địa 
bàn Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 

quản lý

Tổng số lớp 7
 của năm học 
2022 - 2023 Đĩa hình 

GDQPAN
USB

GDQPAN
Tranh 

GDQPAN

Ghi chú

Nơi nhận:Thủ trưởng đơn vị
-Phòng GDTrH; (ký tên, đóng dấu)
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