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Kính gửi:      

- Lãnh đạo phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố; 

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu. 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Quyết định số 

2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời 

gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-

2022; Công văn số 4450/BGDĐT-GDQPAN ngày 4/10/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An 

ninh năm học 2021-2022; Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 

như sau: Các đơn vị lập kế hoạch, đề ra các giải pháp triển khai cụ thể và có hiệu quả 

việc thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 theo các nội dung của công 

văn số số 4450/BGDĐT-GDQPAN ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022 phù 

hợp với đặc điểm của từng đơn vị; 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tập trung lưu ý một số nội dung cụ thể 

sau: 

1. Thực hiện nghiêm chương trình giáo dục Quốc phòng An Ninh theo quy 

định 

 a. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường THCS, TH thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT 

ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở như sau: 

 - Giáo viên cấp tiểu học trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, lồng ghép nội 

dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ 

hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh 

hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh 
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minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân 

chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa,văn nghệ, chơi các trò chơi dân 

gian. 

- Giáo viên cấp trung học cơ sở dựa vào mục tiêu và nội dung bài học, kinh 

nghiệm thực tế, lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào bài giảng, 

tập trung vào các kiến thức nâng cao kỹ năng sống thông qua hình ảnh lịch sử, các 

hiện vật mang tính giáo dục, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân, tổ chức hội thi, hội thao tìm hiểu kiến thức quốc phòng và 

an ninh. Phương pháp giảng dạy truyền cảm, ngắn gọn, súc tích phát huy được tính 

sáng tạo và kỹ năng sống của học sinh. 

 b. Đối với trường THPT 

- Thực hiện dạy học đúng và đủ nội dung chương trình đào tạo. Theo Thông tư 

số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020. Trong thời gian chờ Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành sách giáo khoa mới, các trường vẫn tổ chức dạy học theo sách giáo khoa 

hiện hành để tổ chức dạy môn học GDQPAN, bổ sung những nội dung mới đã được 

tập huấn. 

 - Tổ chức họp toàn thể Giáo viên bộ môn GDQPAN của trường để thống nhất 

nội dung, chương trình và lập kế hoạch dạy học của bộ môn, được tổ trưởng hoặc 

hiệu trưởng phê duyệt. 

 - Hiệu trưởng nhà trường lập kế hoạch dạy học môn GDQPAN. 

 c. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm 

- Quản lí chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN, 

tổ chức triển khai đào tạo theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình GDQPAN trong trường 

trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đai học. 

 -Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học 

môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học 

cho sinh viên theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2015. Thực hiện nghiêm quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN theo 

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 về 

việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết -

GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. 

- Tăng cường rà soát, bổ sung điều chỉnh quy định tổ chức hoạt động dạy học 

môn GDQPAN đảm bảo chặt chẽ, đặt biệt duy trì nghiêm chế độ, nề nếp, kỷ luật 

không để xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, trang thiết bị, vũ khí theo 

Hướng dẫn số 2589/BGDĐT-GDQPAN ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm quốc phòng an ninh thiết thực, khoa học, phù 

hợp với đối tượng, lứa tuổi học sinh, sinh viên và đảm bảo an toàn trong phòng chống 
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dịch. 

 2. Tăng cường các hình thức giảng dạy, học tập theo hướng đổi mới 

phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho 

học sinh, sinh viên học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo 

dục theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào 

tạo. Xác định yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học làm cơ sở 

cho các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh 

hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Đối với các khu vực chưa 

thể tổ chức học tập trung tại trường, lớp cần kết hợp đồng bộ giữa các phương thức 

dạy học trực tuyến, qua truyền hình, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến theo quy 

định của Bộ GDĐT. 

- Trước mắt các bài giảng lý thuyết có thể ứng dụng dạy trên truyền hình, trực 

tuyến, dạy từ xa song phải đảm bảo các số liệu có liên quan đến danh mục bí mật của 

Nhà nước. Các bài giảng thực hành tổ chức học tập theo quy định tình hình thực tế, 

theo yêu cầu về tình hình chống dịch Covid-19. 

- Các trường thực hiện dạy theo phân phối chương trình cả năm học, các bài lý 

thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp dứt 

điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi). Nếu dạy tập trung dứt điểm trong năm học phải 

báo cáo trước khi thực hiện và được sự đồng ý của Sở GDĐT. 

- Kiểm tra đánh giá môn học thực hiên theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh 

trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT- 

BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng các sản phẩm công nghệ 

thông tin dạy học vào giảng dạy GDQPAN; tăng cường ra câu hỏi, bài tập theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh, kiên quyết chống tình trạng lạm dụng đọc, chép 

trong dạy và học. 

- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn học, trên cơ sở xây dựng bài 

giảng điện tử phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có.  

- Các trường cập nhật kiến thức biển, đảo vào bài giảng “Bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ và biên giới quốc gia” thuộc lớp 11. Mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên 

truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển, đảo và nhiệm vụ của các thế hệ 

công dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa của Tổ quốc. 

3. Bảo quản và khai thác sử dụng trang thiết bị môn học GDQPAN chặt 

chẽ theo quy định 

- Tăng cường quản lý học sinh, đặc biệt trong đợt học tập trung, trải nghiệm 
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quốc phòng an ninh, đảm bảo chặc 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, vũ khí trang bị. 

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

GDQPAN. 

- Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng giờ dạy, trang phục cho đội ngũ giáo viên 

trực tiếp giảng dạy môn học GDQPAN theo thông tư liên tịch số 

15/2015/TTLT/BGDĐT-BLĐTB&XH-BQP-BCA-BNV-BTC, quy định chế độ, 

chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục Quốc phòng và An 

ninh. 

- Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; 

mua sắm bổ sung đầy đủ theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn 

GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thiết bị dạy học môn GDQPAN là vũ khí mô phỏng giống vũ khí thật (cắt bổ, 

nhựa composit…) không có chức năng sát thương chỉ để phục vụ dạy học, tuy nhiên 

các trường phải có kế hoạch bảo quản thường xuyên, phải có sổ theo dõi lượt sử 

dụng, ký mượn, ký trả…để tránh mất mát gây mất an ninh trật tự xã hội. 

- Các đơn vị phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất để dạy môn giáo dục quốc phòng 

và an ninh theo quy định. 

4. Về công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng giáo viên 

 - Đây là một môn học chính thức trong 13 môn học được giảng dạy tại các 

trường trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục phổ thông tại nước ta, giáo viên 

phải được đào tạo chuyên ngành GDQPAN, cho nên khi xây dựng số lượng biên chế 

để tuyển giáo viên môn học GDQP-AN các trường cần lưu ý tách biên chế giáo viên 

GDQPAN ra khỏi các môn học khác. (không tuyển giáo viên Thể dục hoặc các giáo 

viên môn khác để giảng dạy môn GDQPAN). 

 - Rà soát đội ngũ theo tỷ lệ giáo viên/lớp và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

văn bằng 2 cho những giáo viên thể dục (trước đây đã tuyển) để dạy môn GDQPAN. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đủ số 

lượng giáo viên cơ hữu, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy học. Tuyệt đối không phân 

công giáo viên chưa đạt chuẩn theo Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 để 

dạy môn GDQPAN. 

 - Các trường thiếu giáo viên giảng dạy môn GDQPAN thì trực tiếp liên hệ với 

trường Quân sự tỉnh và Bộ CHQS địa phương để tiến hành hợp đồng, thỉnh giảng 

theo quy chế. 

 - Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo 

viên. 

 5. Hội thao Quốc phòng và bắn đạn thật 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thao GDQPAN cấp trường để nâng cao 
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chất lượng giảng dạy và học tập; Năm 2021 là chu kỳ tổ chức Hội thao GDQPAN cấp 

tỉnh do tình hình dịch bệnh Hội thao QPAN dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2022, các 

trường có kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn cho học sinh dự thi. 

 - Các trường phối hợp với BCH Quân sự địa phương, lập kế hoạch tổ chức 

kiểm tra học sinh thực hành bắn đạn thật theo đúng quy định tại Quy chế GDQPAN 

đã được ban hành. 

6. Công tác kiểm tra đánh giá và báo cáo kết quả 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và địa phương tổ chức 

kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GDQPAN tại các phòng Giáo dục và Đào 

tạo và các trường THPT trong tỉnh. Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra định kỳ 

hoặc kiểm tra đột xuất. 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT đánh giá kết quả dạy học 

và dạy học lồng ghép môn học GDQPAN, các khó khăn, biện pháp khắc phục; định 

kỳ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (học kỳ I trước ngày 20/1 và kết thúc năm 

học trước ngày 05/6) để sở Giáo dục Đào tạo đánh giá chung và tổng hợp báo cáo về 

bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trên cơ sở hướng dẫn này các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT 

trong toàn tỉnh nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 

2021-2022 của đơn vị mình để triển khai thực hiện. (gửi kế hoạch giảng dạy 

GDQPAN năm học 2021-2022 của đơn vị mình về Sở Giáo dục và Đào tạo, chậm 

nhất vào ngày 28/10/2021)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ô. Trần Văn Tuấn-PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng GDQPAN tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (p/h); 

- Giám Đốc (c/đ); 

- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT,GDTrH-TX, Nguyênnt. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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