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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 2961/KH-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh  

học sinh trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 

 Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa 

phương năm 2020; 

         Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-HĐGDQPAN ngày 15/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng - An 

ninh năm 2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-HĐGDQP&ANTW ngày 23/01/2020 của Hội 

đồng GDQP&AN Trung ương về việc thực hiện giáo dục Quốc phòng - An ninh 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 

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

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thao giáo dục 

Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) học sinh THPT cấp tỉnh năm học 2020 - 

2021 như sau: 

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

       1. Mục đích 

       - Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP-AN cấp 

THPT trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực 

hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học 

tập, rèn luyện và giao lưu học hỏi giữa các đơn vị, nhà trường. 

- Qua Hội thao phát hiện những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong 

học tập và rèn luyện môn GDQP-AN làm cơ sở tuyển chọn nguồn Vận động viên 

của tỉnh tham gia Hội thao GDQP-AN cấp Bộ. Xây dựng nhân rộng điển hình, đề 

ra những giải pháp thiết thực để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác GDQP-AN 

những năm tiếp theo.  

2. Yêu cầu  

       - Các nội dung thi nằm trong chương trình GDQP-AN cấp THPT ban hành 

theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 và Thông tư 

02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Tổ chức Hội thao bảo đảm nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn 

tuyệt đối về người, phương tiện và VKTB. 

       - Sau Hội thao, các nhà trường chỉ đạo tổ (nhóm) bộ môn GDQP-AN kịp 

thời rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung giảng dạy..., để thực hiện tốt công 

tác GDQP-AN trong năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo. 

       II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THAO 

       1. Đối tượng 

       Là học sinh đang học tại các trường THPT; các trường THCS&THPT trên 

địa bàn toàn tỉnh năm học 2020 - 2021, được các trường tuyển chọn, có đủ sức 

khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và kết quả học tập tốt về môn học 

GDQP-AN, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm. 

       2. Thành phần 

       Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển tham dự Hội thao, gồm: 

       - 01 Lãnh đạo nhà trường hoặc Tổ trưởng bộ môn làm Trưởng đoàn; 

       - 01 Huấn luyện viên; 

       - 04 Vận động viên lớp 10; 

       - 04 Vận động viên lớp 11; 

       - 03 Vận động viên lớp 12. 

Thành phần dự bị (nếu có) số lượng mỗi khối lớp không quá 01 VĐV.      

 III. ĐĂNG KÝ HỘI THAO 

1. Hồ sơ (có phụ lục kèm theo) 

- 01 bản danh sách Đoàn tham gia Hội thao (theo mẫu đính kèm); 

- Mẫu khai lý lịch Vận động viên dự thi và 02 ảnh màu 3 x 4 (để làm thẻ); 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe tham gia Hội thao do Hiệu trưởng 

các trường THPT ký xác nhận, (Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm 

về sức khỏe và nhân sự tham gia Hội thao của đơn vị mình).  

2. Thời gian đăng ký  

Các trường nộp danh sách đoàn tham gia Hội thao về Sở GD&ĐT trước 

ngày 25/10/2020. Gửi bản giấy (có dấu đỏ) qua địa chỉ: Phòng Giáo dục Trung 

học - Sở Giáo dục và Đào tạo, số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, Thành phố 

Thanh Hóa. Chuyển bản mềm qua địa chỉ gmail: sondh.gdtrh@thanhhoa.edu.vn.  

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

       1. Thời gian: Hội thao GDQP-AN  cấp Tỉnh năm học 2020 - 2021 được tổ 

chức trong 05 ngày, dự kiến vào tuần 4 tháng 11 năm 2020. 

       2. Địa điểm: Tại thành phố Thanh Hóa (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ 

thông báo sau). 

mailto:sondh.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
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       V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

       - Các trường THPT bảo đảm kinh phí luyện tập, đi lại, ăn, nghỉ và các 

khoản công tác phí theo chế độ quy định cho các thành viên trong đoàn tham gia 

Hội thao. 

       - Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kinh phí tổ chức Hội thao giáo dục  

Quốc phòng và An ninh cấp Tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

       Các trường THPT tổ chức tốt Hội thao cấp cơ sở và lựa chọn đội tuyển, tổ 

chức luyện tập để tham gia Hội thao cấp Tỉnh.  

       Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thao GDQP-AN học sinh 

THPT cấp tỉnh  năm học 2020 - 2021. 

 Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu vấn đề gì vướng mắc, liên hệ với 

chuyên viên phụ trách ông: Đỗ Hùng Sơn (SĐT: 0979.787.469) Phòng GDTrH - 

Sở GD&ĐT để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Vụ GDQP&AN (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Bộ CHQS tỉnh (để phối hợp); 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Các phòng, ban Sở (để phối hợp); 

- Các trường THPT (để thực hiện); 

- Lưu VT, GDTrH. 

                       GIÁM ĐỐC 

                    

 

     

 

        

         Phạm Thị Hằng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo kế hoạch số:2961/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020) 
 

 SỞ GD & ĐT THANH HÓA 

TRƯỜNG THPT..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..........,ngày .....tháng.......năm 2020 

                                                                              
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

HỘI THAO GDQP-AN HỌC SINH THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

1. Lãnh đạo đoàn 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Chức vụ Số điện thoại Nhiệm vụ 

1      

2      

 

2. Vận động viên 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

Năm sinh 
Lớp 

Giới 

tính 
Học lực 

Hạnh 

kiểm 
Môn thi 

Ghi 

chú 

1   12      

2   12      

3   12      

4   11      

5   11      

6   11      

7   11      

8   10      

9   10      

10   10      

11   10      

 

 3. Vận động viên dự bị (nếu có)                                                                                                                       

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

Năm sinh 
Lớp 

Giới 

tính 
Học lực 

Hạnh 

kiểm 
Môn thi 

Ghi 

chú 

1         

2         

3         

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu) 
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