
   UBND TỈNH NINH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

      Số:            /TB-SGDĐT                  Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh  

học sinh THPT tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về ban hành Điều lệ Hội thao GDQPAN trong trường THPT; Thông tư số 

46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Chương 

trình môn học GDQPAN cấp THPT; Kế hoạch số 1221/KH-BGDĐT ngày 16/9/2022 

của Bộ GDĐT về Kế hoạch Tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh THPT toàn quốc lần 

thứ III năm 2022; 

Thực hiện công văn số 2339/SGDĐT-NVDH ngày 27/9/2022 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023; 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; Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thông báo Kế hoạch tổ chức như sau: 

  I. Thời gian và địa điểm  

  1. Thời gian tổ chức Hội thao: 03 ngày (từ ngày 28/11/2022 đến 30/11/2022).  

  2. Khai mạc Hội thao: Vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/11/2022. 

  3. Bế mạc Hội thao: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30/11/2022. 

  4. Địa điểm: Trường THPT Tháp Chàm. 

  II. Công tác chuẩn bị Hội thao GDQPAN 

  1. Ngày 24/11/2022: Hạn cuối các đơn vị nộp danh sách đăng ký thi đấu (mẫu 

1, 2) và nộp ảnh 3x4 (mẫu 3); báo cáo công tác tổ chức Hội thao GDQPAN cấp 

trường. 

       2. Ngày 25/11/2022 (vào lúc 8 giờ 00, thứ Sáu): Họp Lãnh đạo đoàn, Huấn 

luyện viên các đơn vị tham gia Hội thao và Tổ trưởng Giám khảo các nội dung thi. 

(Thông báo này thay cho giấy mời, yêu cầu đại biểu tham dự họp đúng thành 

phần). 

       a) Địa điểm: Hội trường, Sở GDĐT Ninh Thuận. 

 b) Nội dung: 

- Báo cáo kết quả Hội thao cấp trường. 

- Quán triệt Điều lệ Hội thao, đánh giá xếp hạng, bổ sung Điều lệ (nếu có). 

- Nhắc nhở công tác chuẩn bị tham gia Hội thao cấp tỉnh và phân công, công tác 

khai mạc, bế mạc Hội thao, ... 

- Bốc thăm, xếp lịch thi đấu các nội dung thi tại thao trường. 
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3. Ngày 25/11/2022 (vào lúc 14 giờ 30, thứ Sáu): Họp Ban Tổ chức, Ban giám 

khảo, Ban bảo đảm cơ sở vật chất, phục vụ tổ chức Hội thao. (có giấy mời họp riêng). 

a) Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở GDĐT Ninh Thuận. 

b) Nội dung: 

- Báo cáo tổng hợp tình hình chuẩn bị cho Hội thao cấp tỉnh. 

- Các Ban chuyên môn báo cáo công tác chuẩn bị Hội thao GDQPAN như: Lễ 

khai mạc, bế mạc, ra đề thi và in sao đề, tổ chức thi đấu, sân bãi, thẻ Hội thao của Ban 

tổ chức, Ban bảo đảm CSVC, Ban giám khảo và các đoàn tham gia Hội thao, cờ Lưu 

niệm, khen thưởng, y tế, an ninh trật tự tại địa điểm diễn ra Hội thao, kinh phí, ...  

4. Ngày 27/11/2022 (Chủ nhật): Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc và 

địa điểm tổ chức các nội dung thi đấu Hội thao tại trường THPT Tháp Chàm. 

III. Hướng dẫn các nội dung thi 

1. Thi Hiểu biết chung về GDQPAN (kết hợp hình thức thi trắc nghiệm 
khách quan với tự luận): Nội dung thi thuộc chương trình GDQPAN đang giảng dạy 

trong trường THPT do Bộ GDĐT ban hành và lịch sử địa phương. 

2. Thi thực hành: Thực hiện theo 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.  

3. Cấu trúc và nội dung phần thi Hiểu biết chung  

a) Mỗi đề thi gồm 2 phần: (thời gian làm bài thi 45 phút) 

- Trắc nghiệm khách quan: 32 câu (8,0 điểm), thời gian: 35 phút. 

  - Phần tự luận: 01 câu (2,0 điểm), thời gian: 10 phút. 

  b) Nội dung thi từng khối lớp:  

  - Lớp 10: 27 câu trắc nghiệm khách quan thuộc chương trình lớp 10, 05 câu trắc 

nghiệm khách quan về lịch sử địa phương và câu hỏi tự luận. 

  - Lớp 11: 27 câu trắc nghiệm khách quan thuộc chương trình lớp 11, 05 câu trắc 

nghiệm khách quan về lịch sử địa phương và câu hỏi tự luận.  

  - Lớp 12: 27 câu trắc nghiệm khách quan thuộc chương trình lớp 12, 05 câu trắc 

nghiệm khách quan về lịch sử địa phương và câu hỏi tự luận 

Nội dung, chương trình môn học thi phần hiểu biết chung tính đến thời điểm tổ 

chức Hội thao; đối với khối lớp 10 áp dụng các Bộ sách giáo khoa đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, lựa chọn theo chương trình GDPT 2018; khối lớp 11, 12 thực 

hiện theo Thông tư  số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT về việc 

ban hành chương trình GDQPAN trong trường THPT và hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ GDQPAN năm học 2019-2020 theo công văn số 3203/SGDĐT-NVDH ngày 

24/9/2019 của Sở GDĐT. 

4. Qui định về phần thi Hiểu biết chung 

  - Mỗi học sinh được phát 2 tờ đề thi: Trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

  - Học sinh làm phần trắc nghiệm khách quan trước (thời gian 35 phút) và nộp 

bài thi cho giám thị coi thi sau đó mới làm phần tự luận (thời gian 10 phút). 
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 Lưu ý:  

 - Khi vào phòng thi thí sinh không được mang theo tài liệu, vật dụng liên quan 

đến nội dung thi; chỉ được mang bút mực, bút chì, tẩy và thước kẻ vào phòng thi. 

 - Cách làm bài thi trắc nghiệm khách quan: Mỗi học sinh được phát 01 đề thi 

(cũng chính là tờ làm bài của thí sinh); mỗi câu được liệt kê 4 phương án trả lời (trong 

đó chỉ có 01 phương án đúng), học sinh chọn phương án trả lời và vòng tròn vào 

phương án đó, cụ thể: 

   + Nếu chọn phương án A thì vòng tròn A. Nếu bỏ phương án A đã chọn thì 

gạch chéo (đánh dấu X) phương án A. 

   + Nếu chọn lại phương án A thì tô đen lại phương án A. 

  - Thí sinh phải ghi đầy đủ họ, chữ lót, tên, trường và lớp vào phần qui định của 

tờ phách đề thi.  

   5. Lịch tổ chức Hội thao GDQPAN: 

  a) Ngày 28/11/2022: (thứ Hai) 

  - Từ 7 giờ 00 - 7 giờ 45: Văn nghệ chào mừng Hội thao. 

  - Từ 7 giờ 45 - 8 giờ 30: Khai mạc Hội thao. 

  - Từ 8 giờ 45 - 10 giờ 30: Tổ chức thi Hiểu biết chung về GDQPAN.  

  - Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00: Tổ chức thi các nội dung thực hành. 

      + Đội ngũ tiểu đội; 

      + Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu. 

  b) Ngày 29/11/2022: (thứ Ba)  

  - Từ  7 giờ 30 - 15 giờ 00:  

            + Đội ngũ từng người không súng; 

       + Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; 

           - Từ 15 giờ 30 - 17 giờ 00: Chạy Vũ trang 800m, có vác súng tiểu liên AK. 

    c) Ngày 30/11/2022: (thứ Tư) 

  - Từ 7 giờ 30 - 10 giờ 30:  

           + Kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; 

    + Ném lựu đạn xa trúng đích; 

           + Bắn súng AK bài 1b bằng máy bắn tập MBT-03.  

  - Từ 10 giờ 30 - 14 giờ 00: Tổng hợp kết quả; họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo 

(trọng tài), Ban thi đua - khen thưởng thống nhất kết quả Hội thao.  

  - Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 00: Họp rút kinh nghiệm và thông báo kết quả Hội thao 

(thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Trưởng đoàn, HLV các đơn vị). 

  - Từ 15 giờ 00 - 17 giờ 00: Tổng kết, bế mạc Hội thao. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các trường THPT tham gia Hội thao: 

- Chủ động phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện, thành phố để 

được hỗ trợ và tổ chức ôn luyện các nội dung tham dự Hội thao cấp tỉnh. 
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     - Tất cả các trường THPT trong toàn tỉnh phải treo băng rôn chào mừng Hội 

thao, thời gian thực hiện từ 24/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022 với nội dung như sau: 

“CHÀO MỪNG HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC 

SINH THPT TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ IX NĂM 2022”. 

- Chuẩn bị tiết mục Văn nghệ khai mạc Hội thao: Trường THPT Tháp Chàm 02 

tiết mục, trường THPT Chu Văn An 01 tiết mục; trường THPT Nguyễn Trãi 02 tiết 

mục, gồm các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhảy ... với nội dung ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ, ngày truyền thống QĐND Việt Nam để chào mừng khai mạc Hội thao. 

2. Công tác phối hợp:  

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

tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh THPT lần 

thứ IX năm 2022. 

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

đạt kết quả và chuẩn bị tuyển chọn lực lượng học sinh tham dự Hội thao GDQPAN 

học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022, tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào 

ngày 10/12/2022 , Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai và 

quán triệt các vấn đề có liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội thao như tuyển chọn 

học sinh, tổ chức tập luyện, cử học sinh tham dự Hội thao đúng thành phần và số 

lượng, tham gia Khai mạc, bế mạc; công tác bảo đảm như nơi ăn, ở, sinh hoạt và trang 

phục dự thi. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cần phản ánh về Sở GDĐT (qua 

phòng NVDH, điện thoại: 0259.3821678, 0919071600) để được hướng dẫn, giải quyết 

và thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.  

    Nơi nhận:                                    KT. GIÁM ĐỐC  

  - Hội đồng GDQPAN tỉnh (để báo cáo);                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

  - Bộ CHQS tỉnh (để phối hợp);                                                                  
  - Công an tỉnh (để phối hợp); 

  - Giám đốc và các Phó GĐ Sở GDĐT; 

  - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (để phối hợp); 

  - Các trường THPT trực thuộc Sở GDĐT (thực hiện);                                             

  - Trường THPT iSCHOOL Ninh Thuận (thực hiện);     

  - Trường TH, THCS, THPT Hoa Sen (thực hiện);   

  - Đăng Website Sở GDĐT;   

  - Lưu: VT, NVDH.                                                                               Nguyễn Anh Linh     
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