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Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-SGDĐT ngày 07/11/2022 của Sở 

GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ IX năm 2022; công văn số 2785/TB-SGDĐT ngày 08/11/2022 của 

Sở GDĐT về việc Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh 

THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 766/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/11/2022 của Sở GDĐT về việc Thành lập Ban tổ chức Hội thao 

GDQPAN học sinh THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022; 

Căn cứ các nội dung triển khai trong cuộc họp ngày 22/11/2022; Nay ban 

Tổ chức Hội thao, Thông báo và điều chỉnh các nội dung thi trong chương trình 

Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022, như 

sau: 

1. Điều chỉnh một số nội dung thi trong chương trình Hội thao:  

  a) Nội dung thi Hiểu biết chung về GDQPAN (kết hợp hình thức thi trắc 

nghiệm khách quan với tự luận):  

   - Nội dung thi khối 10 (5 bài): 

  + Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; 

  + Nội dung cơ bản một số Luật về Quốc phòng và An ninh; 

  + Ma túy, tác hại của ma túy; 

  + Phòng, chống vi phạm pháp Luật về trật tự an toàn giao thông; 

  + Bảo vệ An ninh Quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

  - Nội dung thi khối 11 (4 bài): 

  + Đội ngũ đơn vị; 

      + Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia; 

  + Luật Nghĩa vụ Quân sự và trách nhiệm của học sinh; 

          + Giới thiệu súng tiểu liên AK. 

  - Nội dung thi khối 12 (5 bài): 

  + Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 

  + Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; 

  + Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo; 

  + Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân; 

  + Trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia. 
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  b) Nội dung thi Đội ngũ từng người không súng: 

  - Số lượng: Mỗi đơn vị cử 01 nam, 01 nữ, khối lớp 10 tham gia. 

  - Nội dung thực hiện: Báo cáo, chào, nghiêm, nghỉ, quay bên trái, quay 

bên phải, quay đằng sau, đứng lên, ngồi xuống, đi đều và đứng lại. 

  c) Nội dung Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương: 

  - Số lượng: Mỗi đơn vị cử 02 nam, 01 nữ, khối lớp 10 tham gia. 

  - Nội dung thực hiện: Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy cẳng chân. 

  d) Nội dung chạy cự ly 800 mét (nam, nữ) có vác súng tiểu liên AK: 

  - Số lượng: Mỗi đơn vị cử 01 nam, 01 nữ, khối lớp 12 tham gia. 

  - Đợt chạy: Chia làm 02 đợt chạy (nam riêng, nữ riêng). 

          - Địa điểm tổ chức thi đấu: Sân vận động tỉnh. 

      - Nội dung thực hiện: Khi tiến hành chạy mỗi thí sinh thực hiện mang 

hoặc vác súng tiểu liên AK, đeo bao xe có 03 hộp tiếp đạn (hộp tiếp đạn không 

chứa đạn), mang giày vải (giày dân quân tự vệ), thí sinh khi chạy không đội mũ 

mềm, mũ cứng; đeo số đeo của BTC Hội thao. 

2. Trường THPT Tháp chàm (Đơn vị chọn đăng cai tổ chức Hội thao):  

        - Chuẩn bị khán đài, âm thanh, bục phát biểu, máy cattset, nhạc Quốc ca, 

cây cảnh, chương trình văn nghệ chào mừng Hội thao (THPT Tháp Chàm: 02 tiết 

mục; THPT Nguyễn Trãi: 02 tiết mục; THPT Chu Văn An: 01 tiết mục), bàn ghế 

đại biểu (khăn trải bàn, hoa nhựa).  

        - Chuẩn bị phòng thi Hiểu biết chung về GDQPAN, như sau: 

        + Khối 10 (03 phòng): 66 Thí sinh (phòng 01: 22, phòng 02: 22 và phòng 

03: 22). 

        + Khối 11 (03 phòng): 66 Thí sinh (phòng 04: 22, phòng 05: 22 và phòng 

06: 22). 

        + Khối 12 (Hội trường): 63 Thí sinh. 

        - Chuẩn bị bàn, ghế, dù di động Ban Giám khảo tổ chức thi các nội dung: 

Đội ngũ tiểu đội; Đội ngũ từng người không súng; Kỹ thuật cấp cứu, chuyển 

thương; Ném lựu đạn xa trúng đích; Tháo, lắp súng AK ban ngày; Vận dụng các 

tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; Bắn súng tiểu liên AK bài 

1b bằng máy bắn tập MBT-03 và bao xe, hộp tiếp đạn tổ chức nội dung chạy cự 

ly 800 mét có vác súng tiểu liên AK (tại Sân vận động tỉnh). 

         - Treo cờ phướn trước cổng trường; Treo băng rôn (trước cổng lớn) “Chào 

mừng Đại biểu và các Đoàn về tham dự Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022” (BTC chuẩn bị). 

         - Chuẩn bị 01 học sinh nam đại diện thí sinh (VĐV) tuyên thệ trong Lễ 

khai mạc Hội thao (nội dung BTC chuẩn bị). 

         - Chọn 20 học sinh nam (trang phục học thể dục) cầm cờ Hồng kỳ đứng 

sau đội hình các đơn vị dự Lễ khai mạc; 20 học sinh nữ (trang phục áo dài trắng) 

cầm cờ Tổ quốc nhỏ (BTC chuẩn bị) chào đón Đại biểu, khách mời và Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo Hội thao đến dự Lễ khai mạc; 24 học sinh nữ (trang phục 
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áo dài trắng) cầm bảng tên các Đoàn tham dự Hội thao; 04 học sinh (trang phục 

áo dài trắng) chuyển cờ lưu niệm, hoa tặng các đoàn tham gia, Ban Giám khảo 

trong buổi Lễ khai mạc Hội thao.  

         - Tổ chức giữ xe (vị trí để xe của Đại biểu, khách mời, Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Ban bảo đảm CSVC và các Đoàn tham gia Hội thao trong buổi Lễ 

khai mạc). 

         - Triển khai tổng vệ sinh trước, trong các địa điểm tổ chức Hội thao. 

         - Cử Y tế, phục vụ trong thời gian diễn ra Hội thao. 

         - Chuẩn bị phòng họp cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo triển khai các nội 

dung trong chương trình Hội thao. 

    - Chuẩn bị nhà thi đấu để tổ chức Bế mạc Hội thao (15 giờ 00, ngày 

30/11/2022). 

    - Bố trí, sắp xếp vị trí để xe 22 Đoàn tham gia Hội thao đi cổng sau từ chiều 

ngày 28/11/0220 đến 30/11/2022. 

Ban Tổ chức Hội thao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển 

khai và chuẩn bị cho Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ IX năm 2022 đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cần phản 

ánh về Sở GDĐT (qua phòng NVDH, điện thoại: 0919071600) để được hướng 

dẫn, giải quyết và thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.  

    Nơi nhận:                            KT. GIÁM ĐỐC  

  - Như trên (Để thực hiện);                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;                                                         
  - Công an tỉnh; 

  - Ban Tổ chức, BGK, BBĐCSVC Hội thao;                                             
  - Đăng Website Sở GDĐT;   

  - Lưu: VT, NVDH. 

 

                                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THAO                                                                                          

                                                                                                      Nguyễn Anh Linh                                                                                          

  .                                                                               
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