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KẾ HOẠCH
Kiểm tra thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021
Căn cứ Hướng dẫn số 2403/KH-TM ngày 20/12/2016 của Bộ Tổng tham mưu
Quân đội nhân dân Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng, bảo quản và quản lý súng tiểu
liên AK đã được hoán cải, vô hiệu hóa phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng và an
ninh (GDQP-AN); Công văn số1710/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 20202021;
Thực hiện Công văn số 1217/BCH-TM ngày 18/02/2021 của Cơ quan
Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng
súng AK hoán cải, vô hiệu hóa của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Sở GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra thiết bị dạy học môn GDQP-AN năm
2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm đánh giá việc quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học môn GDQP-AN
của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Từ đó rút kinh nghiệm thực hiện tốt việc
trang bị, quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học môn GDQP-AN.
2. Yêu cầu
Kiểm tra cụ thể, chi tiết các danh mục thiết bị dạy học theo quy định; hướng dẫn
cho các đơn vị sửa chữa những sai sót để thực hiện việc quản lý tốt hơn, chống mất mát,
hư hỏng xuống cấp.
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Nội dung
a) Đối với các trường trung học phổ thông
- Công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trong việc quản lý, sử dụng
thiết bị; việc chi, trả mua quân trang và sử dụng quân trang của giáo viên dạy môn
GDQP-AN; lưu các văn bản chỉ đạo về việc quản lý, sử dụng thiết bị môn GDQP-AN;
việc phân công nhân viên quản lý kho.
- Văn bản giao, nhận thiết bị GDQP-AN; văn bản kiểm kê hằng năm; sổ đăng ký
giao, nhận thiết bị quá trình dạy học của nhân viên quản lý kho và giáo viên dạy môn
GDQP-AN.
- Kho để thiết bị, số lượng từng danh mục thiết bị được cấp.
- Đoàn kiểm tra phổ biến kế hoạch, quyết định kiểm tra; nghe lãnh đạo nhà
trường báo cáo công tác bảo quản vũ khí, trang bị (theo Hướng dẫn 2430/KH-TM ngày
20/12/2016 của Bộ Tổng tham mưu); kiểm tra thực tế; nhận xét sơ bộ. Kết thúc kiểm tra,
Đoàn kiểm tra có văn bản nhận xét chính thức.
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b) Đối với các phòng GDĐT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung
học phổ thông)
- Kiểm tra việc trang bị theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày
26/01/2018 của Bộ GDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học
GDQP-AN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở.
- Đoàn kiểm tra phổ biến kế hoạch, quyết định kiểm tra; nghe lãnh đạo phòng
GDĐT (lãnh đạo nhà trường) báo cáo kết quả mua sắm trang thiết bị, bảo quản, sử dụng;
kiểm tra thực tế ít nhất 2 trường trực thuộc phòng GDĐT quản lý; nhận xét sơ bộ. Kết
thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có văn bản nhận xét chính thức.
2. Thành phần, đối tượng kiểm tra
a) Thành phần Đoàn kiểm tra: Theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Giám
đốc Sở GDĐT. Mời cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi trường đứng chân tham
gia cùng đoàn kiểm tra.
b) Thành phần đơn vị được kiểm tra
- Trường trung học phổ thông: 01 lãnh đạo nhà trường; 01giáo viên môn GDQPAN; nhân viên quản lý kho.
- Phòng GDĐT: Lãnh đạo phòng, chuyên viên phụ trách, hiệu trưởng của các
trường được kiểm tra.
c) Đối tượng kiểm tra: Tất cả các trường phổ thông trực thuộc Sở, Phòng GDĐT
các huyện, thị xã, thành phố.
3. Thời gian: Trong năm 2021 (có lịch kèm theo)
4. Công tác bảo đảm: Sở GDĐT bảo đảm công tác phí cho đoàn kiểm tra theo
quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Trung học: Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức đoàn
kiểm tra tại các trường (có Quyết định kèm theo); liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự cấp
huyện nơi trường đứng chân để mời cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra của Sở.
2. Các đơn vị được kiểm tra: Chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn kiểm tra; sắp xếp
thiết bị vật chất gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho đoàn kiểm tra từng danh mục.
3. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cử
01 cán bộ trong Ban chỉ huy và 01 cán bộ quân khí tham gia cùng đoàn kiểm tra của
Sở./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Hội đồng GDQP-AN các huyện, TX, TP;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Ban CHQS các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, Phòng GDTrH.
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