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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh
năm học 2017-2018
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của
UBND tỉnh Hà Giang về việc “Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
tỉnh Hà Giang”;
Căn cứ văn bản số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc
hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Tỉnh
Hà Giang;
Thực hiện công văn số 1297/SGDĐT – GDTrH ngày 20/10/2017 của Sở
GD & ĐT Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ môn học Giáo dục
quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018.
Trường THCS&THPT Nà Chì xây dựng kế hoạch GDQP-AN năm học
2017-2018 như sau:
I. Đặc điểm tình hình
- Tổng số giáo viên dạy môn GDQP-AN của trường là 01 giáo viên
- Tổng số học sinh: 307 học sinh
+ Lớp 10: 4 lớp 105
+ Lớp 11: 3 lớp 117
+ Lớp 12: 3 lớp 85
* Thuận lợi:
- Luôn được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang, Hội đồng
Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Xín Mần.
- Nhà trường từng bước khắc phục khó khăn cần thiết về cơ sở vật chất, sân
bãi luyện tập, Giáo viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
- Phân công giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu trái buổi tạo điều kiện thuận
lợi cho giáo viên và học sinh trong thực hiện môn học.
* Khó khăn:
- Thiết bị được Sở GD cung cấp dạy học còn thiếu, một số thiết bị hư hỏng
chưa được cấp bổ sung kịp thời.
- Còn một số ít học sinh ngại khó, ngại khổ trong việc tập luyện các tiết thực
hành ngoài trời.
II. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Thực hiện Kế hoạch, chương trình, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh
giá kết quả học tập
- Đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo cho tổ, nhóm bộ môn xây dựng kế
hoạch giảng dạy năm học, từng cá nhân xây dựng kế họach năm học, giảng dạy

theo tuần. Giáo viên giảng dạy có đủ các hồ sơ sổ sách chuyên môn theo qui định:
Giáo án, sổ điểm, sổ họp chuyên môn, kế hoạch giảng dạy, sổ đầu bài ghi chép…
- Triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
môn học GDQP-AN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như:
Thực hiện theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về
việc ban hành qui chế đánh giá, xếp loại học sinh; Luật GDQPAN; Thông tư
02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/1/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo
dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT
- Xây dựng lại phân phối chương trình theo khung cho phù hợp với đặc
điểm, điều kiện của trường được Hiệu trưởng ký duyệt và theo dõi thực hiện.
- Giảng dạy lí thuyết theo phân phối chương trình, thực hành giảng dạy dứt
điểm vào thời gian thích hợp trong năm học. Đảm bảo tất cả học sinh phải có điểm
môn GDQPAN theo quy định (Trừ trường hợp được miễn)
- Hàng năm nhà trường phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an ở địa
phương trong công tác tuyển sinh; định kì báo cáo kết quả giảng dạy môn GDQPAN với Ban chỉ huy quân sự huyện, phối hợp về công tác tuyên truyền, quản lý,
đăng ký thanh niên nam tuổi 17 đi khám sức khỏe chuẩn bị thực hiện luật nghĩa vụ
quân sự, luật nghĩa vụ công an.
2. Thực hiện việc phân công, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối
với giáo viên GDQP-AN
- Giáo viên được phân công giảng dạy môn GDQP-AN đều đã qua các lớp
tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại trường Quân sự tỉnh Hà Giang và
học xong văn bằng 2 chuyên ngành GDQP-AN.
- Tiếp tục cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 khi có thông báo của Sở
GD&ĐT
- Đảm bảo giáo viên được hưởng chế độ đúng theo quy định như: Chế độ
bồi dưỡng giờ giảng, chế độ trang phục của giáo viên.
- Tổ chức thao giảng GVG cấp trường môn GDQPAN
- Tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh THPT theo định kỳ năm học (Có kế
hoạch riêng)
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác GD QP-AN
- Thực hiện tốt việc bảo quản trang thiết bị được cấp, sử dụng, quản lý thiết
bị dạy học tối thiểu môn GDQP-AN,
- Phân công 01 giáo viên làm kiêm nhiệm quản lý thiết bị môn học QP-AN
kho cất giữ đảm bảo an toàn, đúng qui định, lau chùi vũ khí thường xuyên, có sổ
sách ghi chép, kiểm kê hằng năm và báo cáo định kỳ.
- Kiểm tra, rà soát số lượng thiết bị dạy GD QP-AN, có kế hoạch bổ sung
đảm bảo cho việc và dạy học của bộ môn.
- Bố trí phòng cất giữ vũ khí trang bị, đồ dùng dạy học đảm bảo an toàn về
phòng chống cháy nổ.
- Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng để phục vụ cho công tác giảng dạy
như: Súng gỗ, lựu đạn gỗ, bia số 4A, đồng tiền di động, tranh ảnh đội ngũ ….phục
vụ học tập.
III. Tổ chức thực hiện

Giao nhóm bộ môn Thể dục, GDQP-AN triển khai thực hiện đến từng thành
viên trong nhóm.
Hàng năm nhà trường báo cáo kết quả môn học về Sở GD&ĐT hai lần (HKI
trước ngày 20/01/2018; lần HK II trước ngày 10/6/2018) và báo cáo cho cơ quan
quân sự, công an địa phương theo quy định.
Tham mưu với cơ quan quân sự, công an địa phương giúp đỡ nhà trường
trong công tác giảng dạy cũng như sửa chữa khắc phục các hư hỏng thiết bị dạy
học./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các tổ trưởng chuyên môn;
- Lưu: VT.
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