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Kính gửi:  

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã  

 

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo 

dục; Hướng dẫn số 4471/BGDĐT-GDQPAN ngày 13/9/2022 của Bộ Giáo dục 

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

ninh năm học 2022-2023; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-20223, cụ thể như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh ngày 19/6/2013; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và 

an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và 

an ninh. 

2. Triển khai dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo 

đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các Thông tư, 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT ngày 

16/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học lồng ghép 

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở và 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-

2023. Tổ chức các hoạt động dạy học dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng 

và an ninh phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi học sinh. 

  3. Rà soát, bổ sung thiết bị, đồ dùng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy 

học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học 

cơ sở theo đúng quy định hiện hành. 

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng 

kế hoạch, hướng dẫn đến 100% các trường trường tiểu học, trung học cơ sở thực 

hiện việc giảng dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu 

học, trung học cơ sở theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT 

ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT 

ngày 16/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy lồng ghép Giáo dục 

quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở; các khối lớp hiện 
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nay đang thực hiện dạy học theo bộ sách giáo khoa mới, Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 cần lựa chọn nội dung các bài học, phương pháp phù hợp, linh 

hoạt, sáng tạo khi triển khai dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh.  

2. Chỉ đạo các nhà trường tiểu học, trung học cơ sở tiến hành rà soát danh 

mục thiết bị dạy học hiện có với danh mục thiết bị được quy định tại Thông tư 

số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  lập danh 

mục thiết bị dạy học, dự toán kinh phí để mua sắm bổ sung bộ thiết bị trong dạy 

học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình sách giáo 

khoa mới đã áp dụng cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 và theo lộ trình đổi 

mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho những năm học tiếp theo. 

3. Tham mưu, đề xuất với UBND quận, huyện, thị xã về việc bảo đảm 

ngân sách chi phục vụ mua sắm đúng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng thiết 

bị đồ dùng để thực hiện dạy học lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh theo 

quy định trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, theo đúng quy định tại 

Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh quận, huyện, thị xã về việc triển khai nhiệm vụ dạy học lồng 

ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở đối 

và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học lồng ghép; làm cơ sở xây dựng báo cáo 

phục vụ công tác kiểm tra hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng 

Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và 

an ninh Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế ở cơ sở để xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học lồng ghép Giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022-2023 bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả./. 

 

          
- Như trên; 

- Vụ GDQPAN - Bộ GDĐT; 

- Đ/c Giám đốc; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phạm Xuân Tiến 
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