UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2283/SGDĐT-GDTrH

Cần Thơ, ngày 04 tháng 9 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, quân sự và GDQPAN năm học
2019-2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Hiệu trưởng trường PT có nhiều cấp học.
Căn cứ Hướng dẫn số 3610/BGDĐT-GDQPAN ngày 22 tháng 8 năm
2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020,
Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT; các trường trung học phổ
thông (THPT); các trường phổ thông (PT) có nhiều cấp học thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng (QP), quân sự (QS) và Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN)
năm học 2019-2020 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
- Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả 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 xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế. Triển khai thực hiện Công văn số 2330/UBND-TH ngày 25 tháng 7 năm
2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế
- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
6 tháng cuối năm 2019; Trên cơ sở đó triển khai toàn diện, sâu rộng về công tác
GDQPAN cho học sinh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 526/BGDĐT-GDQPAN ngày
08 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý
vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ; Kế hoạch số 995/KH-DQ ngày 25 tháng
12 năm 2017 của Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng về
cấp súng tiểu liên AK cấp 5 được hoán cải và tủ súng phục vụ môn học
GDQPAN năm 2018.
- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự theo đúng quy định khi có
thay đổi về nhân sự, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác QP,QS. Chỉ huy
xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự,
công an địa phương trên địa bàn để xây dựng các kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng
tập huấn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng

tập huấn cho đội tự vệ cơ quan, coi trọng chất lượng chính trị, QPAN để hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị đặt trụ
sở, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng cơ quan đơn
vị trong các ngày lễ, tết. Phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,
tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ khi có tình huống xảy ra. Chủ động
phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự, an
toàn trường học.
- Xây dựng Kế hoạch cử công chức, viên chức học các lớp bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng cho đối tượng 3, 4 theo quy định, xây dựng các Kế hoạch QS,
QP và triển khai các nhiệm vụ của lực lượng tự vệ cơ quan theo hướng dẫn của
Ban chỉ huy Quân sự quận, huyện. Thực hiện tốt Quy chế của Ban Chỉ huy quân
sự và công tác QP, QS, công tác an ninh tại các đơn vị. Duy trì nghiêm các chế
độ giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Chỉ huy quân sự Sở GD&ĐT đúng
quy định. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung xây dựng các kế hoạch phòng thủ, tham
gia diễn tập khu vực phòng thủ theo quy định.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo
- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4467/BGDĐT-GDQPAN
ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Thông tư số
01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn
GDQPAN lồng ghép trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 20182019.
- Tổ chức mua sắm các loại mô hình, tranh ảnh đảm bảo dạy học các môn
có nội dung lồng ghép GDQPAN cấp tiểu học và trung học cơ sở theo Thông tư
số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục
thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung
học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao
đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học. Có kế hoạch kiểm tra, thanh lý, tiêu
hủy các loại hóa chất đảm bảo phòng chống cháy nổ.
- Quán triệt Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày
22/6/2016 của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện pháp luật về
nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội.
Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự quận, huyện tham
mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự nắm nguồn, xác minh tất cả công dân trong
độ tuổi nhập ngũ về trình độ văn hoá, bảo đảm phát lệnh gọi công dân nhập ngũ
không sót nguồn hoặc không đủ tiêu chuẩn theo quy định về trình độ văn hoá.
- Báo cáo Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học), cụ thể:
+ Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2020:
trước ngày 31/10/2019.
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+ Báo cáo kết quả dạy lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS:
Học kỳ I trước ngày 10/01/2020; kết thúc năm học trước ngày 10/05/2020.
2.2. Đối với các trường THPT và trường PT có nhiều cấp học (có cấp
THPT)
- Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo Quyết định số 79/2007/QĐBGDĐT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành
Chương trình GDQPAN cấp trung học phổ thông. Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ
sung: Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về ban hành chương trình GDQPAN trong trường THPT.
- Tổ chức dạy học môn GDQPAN theo đúng quy định: Dạy tập trung nội
dung thực hành 2 tiết/buổi theo phân phối chương trình, nội dung lý thuyết dạy
theo phân phối chương trình (Nếu dạy tập trung dứt điểm theo đợt phải được sự
đồng ý của Bộ GD&ĐT được quy định tại Công văn số 3610/BGDĐTGDQPAN ngày 22/8/2019 của Bộ GD&ĐT). Khuyến kích kết hợp các hoạt
động trải nghiệm, tham quan thực tế các đơn vị Quân đội.
- Tiếp tục thực hiện liên kết dạy môn GDQPAN giữa các trường tư thục
có cấp học THPT với trường THPT công lập để tổ chức dạy môn GDQPAN, cụ
thể: Trường PT Việt Mỹ liên kết với Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa; Trường PT
Thái Bình Dương, PT Nguyễn Bỉnh khiêm, PT Quốc Tế Hoà Bình liên kết với
Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Trường PT Quốc Văn liên kết với Trường THPT
Nguyễn Việt Dũng. Các trường liên kết để dạy môn GDQPAN có trách nhiệm
bàn bạc xây dựng kế hoạch dạy học, bảo đảm đúng quy định như việc tổ chức
dạy môn GDQPAN cho học sinh tại các trường THPT công lập; các trường mới
thành lập gồm Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Singapore, Trường THPT
FPT, Trường PT Việt Hoa báo cáo kế hoạch dạy môn GDQPAN cấp THPT về
Sở GD&ĐT để bổ sung liên kết với các trường công lập dạy học môn
GDQPAN.
- Tổ chức Hội thao GDQPAN cấp trường và chọn đội tuyển tham gia Hội
thao GDQPAN học sinh, sinh viên cấp thành phố lần thứ XI, do Sở GD&ĐT tổ
chức dự kiến vào tháng 10 năm 2020.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban tuyển sinh quân sự quận, huyện tổ chức tuyên
truyền, hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho các em tham gia
đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên ngành quân
sự, công an đúng quy định.
- Triển khai tgực hiện Công văn số 526/BGDĐT-GDQPAN ngày
08/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật
liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Có kế hoạch kiểm tra, thanh lý, tiêu hủy các loại hóa
chất đảm bảo phòng chống cháy nổ. Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
314/BCH-SGDĐT ngày 19/3/2018 được ký kết giữa Bộ Chỉ huy quân sự thành
phố và Sở GD&ĐT về việc quản lý, sử dụng trang thiết bị môn học GDQPAN ở
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các trường THPT và Công văn số 1725/SGDĐT-GDTrH ngày 26/6/2018 về việc
hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị, trang phục GDQPAN năm 2018. Kiểm
tra, rà soát số lượng, chất lượng các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; bổ sung
đầy đủ theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học
GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo
dục đại học. Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thanh lý, sửa chữa
các loại thiết bị phục vụ môn học GDQPAN như mô hình súng tiểu liên AK,
B40, B41, RBD và các máy bắn tập MBT03 bảo đảm sau thanh lý, sửa chữa tất
cả các loại thiết bị dạy học GDQPAN phải được để trong tủ súng theo quy định.
- Thực hiện mua sắm các trang thiết bị GDQPAN theo Quyết định số
2287/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn
vị mua sắm tập trung. Khuyến khích mua sắm trang phục GDQPAN cho học
sinh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm đảm bảo trang phục GDQPAN cho
học sinh theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học
GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo
dục đại học.
Các đơn vị báo cáo định kỳ về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung
học) trước ngày 10 tháng 01 năm 2019 và trước ngày 10 tháng 5 năm 2020.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc các nội dung trên.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ với
đ/c Võ Văn Thiết, điện thoại: 0916.746.802, hộp thư điện tử:
vovanthiet@cantho.edu.vn, để trao đổi, thống nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Vụ GDQPAN, Bộ GD&ĐT (để b/c);
- TT. Hội đồng GDQPAN thành phố (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, Phòng GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo thành
phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.gov.v
n
Cơ quan: UBND thành
phố Cần Thơ

Nguyễn Phúc Tăng
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