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KẾ HOẠCH
Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Công văn số 116/SGDĐT-CTTT ngày 29/01/2018 của Sở GDĐT
Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự và Giáo
dục Quốc phòng an ninh năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của ngành GDĐT Đại Từ;
Phòng GDĐT Đại Từ xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và
an ninh (GDQPAN) năm 2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ưởng Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới” và những nội dung mới về quan điểm, đường lối,
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng
lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, tăng cường giữa vững khối đại đoàn kết dân tộc; cảnh giác trước âm mưu,
thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
đối với cách mạng Việt Nam.
2. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công chức, viên chức, giáo viên và học
sinh hiểu rõ Nghị định số 25/2012/NĐCP ngày 5/4/2012 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN và công cụ
hỗ trợ; Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT Hướng
dẫn GDQPAN trong trường Tiểu học, THCS; Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT
ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT Ban hành Chương trình GDQPAN trong trường
trung học phổ thông.
3. Tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác
chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN, bảo vệ vững
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chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển
kinh tế, xã hội của địa phương năm 2018.
4. Chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm
pháp luật về công tác GDQPAN; tuyên truyền, GDQPAN toàn dân rộng rãi đến
cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn ngành và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho
mọi người dân đều có nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II. NHỮNG CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ
thị, Kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và của
ngành về công tác GDQPAN, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày
25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ
Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện
nay”, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ vê “Nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới”,
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 GDQPAN trong tình hình mới; Tích cực triển khai tổ
chức tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN và Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày
25/2/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật
GDQPAN; Nghị định số 25/2012/NĐCP ngày 5/4/2012 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VLN và công cụ
hỗ trợ; Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT Hướng
dẫn GDQPAN trong trường Tiểu học, THCS; Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT
ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT Ban hành Chương trình GDQPAN trong trường
trung học phổ thông.
2. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác
bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng là cán bộ, viên chức ngành GDĐT,
tổ chức tập huấn thiết kế giáo án, phương pháp giảng bài lồng ghép GDQPAN cho
cán bộ, giáo viên. Thực hiện việc giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung về công
tác GDQPAN vào các chủ đề, chủ điểm với giáo dục Mầm non ( như Hội khỏe
măng non, bé vui hội xuân…) và trong các môn học ở bậc Tiểu học, THCS theo
phân phối chương trình và sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Thái Nguyên.
3. Các nhà trường tham gia diễn tập khu vực phòng thủ đối với cấp xã, cấp
huyện để xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch diễn tập và các phương án
sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch Phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;
căn cứ kế hoạch phòng chống tội phạm và phòng, chống khủng bố của cấp trên,
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nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm và phòng, chống
khủng bố của đơn vị minh.
4. Các đơn vị kết hợp tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước,
hoạt động ngoại khóa cho giáo viên, học sinh (tham quan bảo tàng, di tích lịch sử,
hoạt động giao lưu với các đơn vị quân đội…); tham gia các hoạt động xã hội “xóa
đói, giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”, chống bỏ học, vi phạm pháp luật,
phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, ma túy, chấp hành luật ATGT. Qua đó, giúp
cán bộ, giáo viên và học sinh trải nghiệm thực tế, gắn công tác GDĐT với đời sống
xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả GDQPAN cho CBGV và thế hệ trẻ.
5. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải
quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp, xử lý nghiêm
các tập thể, cá nhân sai phạm dẫn tới khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, đồng thời
kiên quyết xử lý những đối tượng có hành vi lợi dụng khiếu kiện, lợi dụng quyền
tự do dân chủ để vi phạm pháp luật (nếu có), không để hình thành “điểm nóng”
phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương.
Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu,
hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm xâm phạm ANQG; bảo
vệ tốt an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội.
6. Đẩy mạnh tuyền truyền kết quả công tác GDQPAN trên các phương
tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền thực hiện chế độ chính sách quân đội
và hậu phương quân đội, chăm lo đời sống gia đình thương binh, liệt sĩ, gia
đình có công với nước, gia đình có con em tại ngũ gặp khó khăn, chăm sóc các
di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ... tại địa phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng GDĐT Đại Từ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an
ninh (GDQPAN) năm 2018, triển khai kế hoạch tới các đơn vị trường học trong toàn
ngành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền về công tác
GDQPAN, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, đổi mới hình thức tuyên
truyền, đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối
hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã đề ra tại các
nhà trường.
2. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc
phòng và an ninh (GDQPAN) năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực
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tiễn tại đơn vị, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch
đã đề ra.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các Nghị
quyết, Chỉ thị, Kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính
phủ và của Ngành GDĐT về nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân địa phương.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
năm 2018 của ngành GDĐT Đại Từ. Trong quá trình tổ chức, thực hiện mọi vấn đề
còn vướng mắc hoặc phát sinh các nhà trường cần báo cáo kịp thời về Phòng
GDĐT (đ/c Bùi Văn Hùng - Email : hungbv.phongdt@thainguyen.edu.vn ; ĐT:
0982.479.484) để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên (B/cáo);
- UBND huyện (B/cáo);
- Các trường MN, TH, THCS (T/hiện);
- Lưu: VT, PC-CTHS.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Đăng Minh
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