
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /KH-SGD&ĐT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày         tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học

 phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1221/KH-BGDĐT ngày 16/9/2022 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và

an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 2856/QĐ-BGDĐT, ngày 04/10/2022 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh

học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III 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 Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN)

học sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện và thi đấu của

Đoàn vận động viên giáo viên tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh

học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội

thao) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đánh giá chất lượng dạy học môn GDQPAN cấp THPT, góp phần nâng

cao trình độ quản lý, tổ chức dạy học môn học GDQPAN cho CBQL, giáo viên.

- Thông qua Hội thao phát hiện những tập thể, cá  nhân xuất sắc để xây dựng

và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập môn học

GDQPAN, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu nhằm

thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần

Nghị quyết 29-NQ/TW.

2. Yêu cầu

- Nội dung Hội thao nằm trong chương trình GDQPAN cấp THPT theo

Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT.

- Tuyển chọn và thành lập đội tuyển tham gia Hội thao GDQPAN học sinh

THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022 đảm bảo yêu cầu.

- Các thành viên tham gia Hội thao chấp hành nghiêm Điều lệ, quy tắc và

quy định của Ban tổ chức. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đạt kết quả tốt;

trung thực, đoàn kết trong thi đấu.

- Tổ chức các hoạt động liên quan đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
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II. ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM DỰ THI

1. Đơn vị dự thi: Sở GD&ĐT Lào Cai là một đơn vị tham dự Hội thao.

2. Đối tượng:

- Vận động viên là học sinh cấp THPT đang học năm học 2022-2023; đủ sức

khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.

- 12 VĐV gồm: 04 học sinh lớp 10 (03 chính thức, 01 dự bị); 04 học sinh lớp

11 (03 chính thức, 01 dự bị); 04 học sinh lớp 12 (03 chính thức, 01 dự bị).

3. Số lượng môn thi: Các môn thi thực hiện theo Điều lệ tại Quyết định số

2856/QĐ-BGDĐT, ngày 04/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

(Nội dung, thể thức thi đấu được quy định cụ thể theo Điều lệ Hội thao, có

đính kèm theo Kế hoạch này).

4. Hồ sơ đăng kí gồm:

- 01 bản danh sách đoàn VĐV tham gia Hội thao (Phụ lục 1)

- 01 bản đăng kí VĐV tham dự Hội thao (Phụ lục 1).

- VĐV tham gia Hội thao sẽ khám sức khỏe tập trung trong thời gian tập

luyện theo địa điểm do Sở GD&ĐT bố trí.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tập trung đội dự tuyển (dự kiến)

- Thời gian: 08h00 ngày 26/11/2022.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở GD&ĐT.

- Thành phần: Lãnh đạo phòng GDĐH&GDTX, Sở GD&ĐT; huấn luyện

viên và toàn bộ vận động viên tham gia Hội thao.

3. Tổ chức tập luyện

- Thời gian: Từ 09h00, ngày 26/11/2022 đến hết ngày 05/12/2022.

- Địa điểm: Sở GD&ĐT sẽ có thông báo sau.

- Thành phần: Cán bộ đoàn, Huấn luyện viên, vận động viên trong đội tuyển.

 4. Tham gia thi đấu

- Thời gian: Từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022 (không kể thời

gian đi, về).

- Địa điểm: Sân vận động Quân khu 9, số 19A, phường An Thới, quận Bình

Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Thành phần: Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên theo Quyết định của

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

III. KINH PHÍ

Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ, bồi dưỡng, tham gia tập luyện và thi đấu của Đoàn

vận động viên thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Đại học và Giáo dục thường xuyên - Sở GD&ĐT

- Chủ trì, phối hợp với Huấn luyện viên lựa chọn các vận động viên tham gia

Hội thao;

- Xây dựng Kế hoạch hoạch tổ chức tập luyện và thi đấu của Đoàn vận động

viên tham gia Hội thao theo Điều lệ và Kế hoạch của Ban tổ chức; đăng kí hồ sơ

nộp về Ban tổ chức theo quy định.

- Lập dự trù kinh phí cho đoàn vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu

tại Hội thao theo quy định hiện hành;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chỗ ăn, nghỉ; trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu cho vận động viên trong thời gian tập luyện và tham dự Hội thao.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thẩm định kinh phí tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu Hội thao Giáo

dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III năm
2022.

- Tạm ứng kinh phí chi cho các hoạt động của Đoàn vận động viên trong thời

gian tập luyện và thi đấu.

- Hướng dẫn phòng GDĐH&GDTX thực hiện các thủ tục chứng từ thanh

toán, quyết toán kinh phí tập luyện và thi đấu. 

3. Các trường trực thuộc Sở

- Căn cứ theo Điều lệ và Kế hoạch này, lựa chọn vận động viên tham gia tập

luyện và thi đấu theo kế hoạch.

- Hiệu trưởng trường THPT bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, tạo

điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên, vận động viên tham gia tập luyện và thi

đấu các môn theo kế hoạch; di chuyển đi, lại đến điểm tập luyện đảm bảo an toàn.

Căn cứ nội dung kế hoạch, Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên

quan triển khai, thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị

thông tin về Sở GD&ĐT (qua phòng GDĐH&GDTX, ĐT: 02143 821 361 hoặc gặp

Đ/c Đặng Nguyên Hoàn, ĐT: 0912 889 368; Đ/c Nguyễn Hà, ĐT: 0988 978 669)

để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng cơ quan Sở;
- Các trường trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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