UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2779 /KH-SGDĐT

Bình Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh
trong trường trung học phổ thông năm học 2022-2023
Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh
trong trường trung học phổ thông;
Thực hiện Kế hoạch số 1221/KH-BGDĐT ngày 16/9/2022 của Bộ Giáo dục
va Đào tạo về việc tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung
học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo
dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường trung học phổ thông (THPT)
năm học 2022-2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học môn GDQPAN cấp THPT ở các
trường THPT trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức dạy
học môn GDQPAN cho các giáo viên và các trường THPT.
b) Thông qua Hội thao phát hiện các tập thể và cá nhân có thành tích cao
trong học tập và rèn luyện, từ đó có kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc
đẩy phong trào thi đua học tập môn GDQPAN.
c) Rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt hơn
công tác GDQPAN trong những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
a) Các nội dung Hội thao thuộc Chương trình GDQPAN cấp THPT theo
Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ GDĐT;
b) Tổ chức hội thao phải nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn và tiết
kiệm; tuyển chọn và thành lập đội tuyển tham gia Hội thao GDQPAN học sinh
THPT cấp toàn quốc lần thứ III năm 2022 đạt kết quả cao;
c) Các đơn vị, cá nhân tham gia Hội thao chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc
và quy định của Ban Tổ chức. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đạt thành tích
cao nhất, trung thực, đoàn kết trong thi đấu.
d) Chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, khoa học, khách quan, đảm bảo an
toàn, tiết kiệm.
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II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG THAM
GIA HỘI THAO
1. Đối tượng và điều kiện
- Đối tượng tham gia Hội thao cấp trường là học sinh đang học tại trường, có
sức khỏe để tham gia đủ các môn thi và có kết quả học tập môn GDQPAN đạt loại
Giỏi trở lên (lấy kết quả năm học 2021-2022).
- Đối tượng tham gia Hội thao cấp sở là học sinh đang học tại trường THPT,
có sức khỏe để tham gia đủ các môn thi và có kết quả học tập môn GDQPAN đạt
loại Giỏi (lấy kết quả năm học 2021-2022), học sinh đạt thành tích cao trong Hội
thao cấp trường.
2. Thành phần và số lượng
- Mỗi trường THPT thành lập 1 đội tuyển tham dự Hội thao;
- Phụ trách đoàn, phụ trách kỹ thuật đội tuyển (không quá 3 người).
- 12 vận động viên, bao gồm:
+ 04 học sinh lớp 10 (3 chính thức, 1 dự bị);
+ 04 học sinh lớp 11 (3 chính thức, 1 dự bị);
+ 04 học sinh lớp 12(3 chính thức, 1 dự bị);
- Mỗi khối lớp chọn 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ dự thi.
III. NỘI DUNG
1. Tập thể
a) Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh;
b) Đội ngũ tiểu đội;
2. Cá nhân
a) Khối lớp 10
- Đội ngũ từng người không có súng;
- Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
b) Khối lớp 11
- Tháo, lắp súng tiểu liên AK;
- Kĩ thuật sử dụng lựu đạn (ném lựu đạn xa trúng đích);
c) Khối lớp 12
- Bắn súng tiểu liên AK bài 1b bằng máy bắn tập MBT-03;
- Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu;
- Chạy vũ trang 800m có vác súng AK (nam, nữ).
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian tổ chức: từ ngày 26/10 đến 30/10/2022;
- Họp trưởng đoàn và bốc thăm: 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2022
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- Địa điểm: Hội trường B, Sở GDĐT.
- Thời gian, địa điểm (dự kiến) thi đấu như sau:
ST
T

Nội dung thi đấu

Thời gian

Địa điểm
Nhà thi đấu đa năng,
Trung tâm Huấn luyện và
thi đấu TDTT tỉnh
Hội trường, phòng học,
Trường CĐSP Bình
Phước

1

Khai mạc Hội thao

07h30, ngày
26/10/2022

2

Một số hiểu biết chung
về QPAN - Khối 10, 11,
12

14h00 đến 15h00,
ngày 26/10/2022

3

Đội ngũ tiểu đội -Khối
10, 11, 12

07h30 đến 17h00,
ngày 27/10/2022

Khuôn viên, Trường CĐ
Bình Phước

4

Kỹ thuật cấp cứu và
chuyển thương - Khối 10

07h30 đến 17h00,
ngày 28/10/2022

Khuôn viên, Trường CĐ
Bình Phước

5

Ném lựu đạn trúng đích Khối 11

07h30 đến 17h00,
ngày 28/10/2022

Bãi tập thể dục, Trường
CĐ Bình Phước

6

Bắn súng tiểu liên AK
bài 1b bằng máy bắn tập
MBT-03 - Khối 12

07h30 đến 17h00,
ngày 28/10/2022

Sân vận động tỉnh Bình
Phước

7

Đội ngũ từng người
không có súng - Khối 10

07h30 đến 17h00,
ngày 29/10/2022

Khuôn viên, Trường CĐ
Bình Phước

Tháo, lắp súng tiểu liên
AK - Khối 11
Chạy vũ trang 800m có
vác súng tiểu liên AK
(nam, nữ) - Khối 12
Vận dụng các tư thế,
động tác cơ bản khi vận
động trong chiến đấu Khối 12

07h30 đến 11h00,
ngày 29/10/2022

Bãi tập thể dục, Trường
CĐ Bình Phước

07h30 đến 11h00,
ngày 29/10/2022

Sân vận động tỉnh Bình
Phước

07h30 đến 11h00,
ngày 30/10/2022

Khuôn viên, Trường CĐ
Bình Phước

14h00 đến 16h30,
ngày 30/10/2022

Hội trường A, Sở GDĐT

8
9

10

11

Bế mạc Hội thao

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Trung học
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thuộc Sở GDĐT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội thao và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu Giám đốc Sở GDĐT thành lập Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban
giám khảo, phục vụ,..;
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- Tham mưu Giám đốc Sở GDĐT chủ chì, phối hợp với các sở, ban ngành có
liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, y tế, an ninh tổ chức hội thao;
- Tham mưu Giám đốc Sở GDĐT đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm
nhân lực, cơ sở vật chất (cán bộ, chiến sĩ tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo,
Ban thư ký, giám khảo, y tế; súng bắn tập MBT-03, thao trường, bia bắn,..) phục vụ
các nội dung thi cho thí sinh.
- Báo cáo Bộ GDĐT, Hội đồng GDQPAN tỉnh, UBND tỉnh về công tác tổ
chức và kết quả hội thao theo quy định.
2. Các trường trung học phổ thông
- Tổ chức hội thao cấp trường xong trước ngày 13/10/2022, chọn đội tuyển
đăng ký tham gia hội thao cấp tỉnh, hồ sơ gồm:
+ 01 bản danh sách Đoàn tham gia hội thao (theo mẫu đính kèm);
+ 02 ảnh màu 3x4/thành viên để làm thẻ;
+ Giấy khám sức khỏe của vận động viên do cơ quan y tế có thẩm quyền từ
cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khỏe theo quy định tại Nghị định số
109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ tham gia hội thao (mỗi vận động
viên có 01 giấy khám sức khỏe riêng).
+ Photo hoặc in kết quả học tập (học lực môn GDQPAN, hạnh kiểm) năm
học 2021-2022 của vận động viên, có đóng dấu và xác nhận của Hiệu trưởng;
- Thời gian gửi bản sơ bộ đăng ký Đoàn cán bộ, giáo viên, vận động viên
tham dự qua địa chỉ Email: nvthanh@binhphuoc.edu.vn trước ngày15/10/2022 và
bản đăng ký chính thức nộp tại Phòng Giáo dục Trung học trước ngày20/10/2022.
- Đảm bảo kinh phí ăn, ở, đi lại, công tác phí và các khoản khác (nếu có) cho
đoàn tham gia hội thao theo quy định hiện hành; mua sắm trang phục cho học sinh
tham gia hội thao (02 bộ trang phục/học sinh) theo quy định tại Thông tư số
01/2018/TT-GDĐT ngày ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Liên hệ với huyện đội trên địa bàn hỗ trợ máy tập bắn MBT-03 (nếu nhà
trường không đảm bảo được) để tập luyện cho học sinh.
Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch bảo đảm đúng các mục đích và yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ
chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục Trung học, Sở
GDĐT để được hỗ trợ, số điện thoại 02713.879.107./.
Nơi nhận:
- Vụ GDQPAN, Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, VHTT&DL;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- TT HL&TĐ TDTT tỉnh;
- Trường CĐ Bình Phước;
- Các trường THPT;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG...........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
...................., ngày ......... tháng........ năm 2022

DANH SÁCH
Đoàn cán bộ, giáo viên, vận động viên tham gia
Hội thao giáo dục QPAN trong trường THPT năm học 2022-2023
I. Danh sách lãnh đạo đoàn

ST
T

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1
2
3
II. Danh sách vận động viên

ST
T

Họ và tên

Giới
tính

Năm
sinh

Dân tộc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu )

Lớp

Học lực
20212022

Hạnh
kiểm
20212022

