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THÔNG BÁO SỐ 01
Về việc tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh
học sinh trung học phổ thông tỉnh Gia Lai
lần thứ I năm học 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 2144/KH-SGDĐT ngày 09/11/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) học sinh
trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm học 2020-2021; để thực hiện thống
nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các nội dung như sau:
1. Trang phục trong Hội thao và công tác hỗ trợ huấn luyện
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo
Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện giúp đỡ các trường: Cho mượn trang phục, vật chất
huấn luyện và cử cán bộ quân sự giúp đỡ công tác huấn luyện và luyện tập tham gia
Hội thao. Các trường chủ động liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi trường
đứng chân để mượn trang phục dân quân tự vệ, tháo logo (không được thay đổi
kiểu dáng trang phục). Tất cả các vận động viên sử dụng quần áo, giày, mũ dân
quân tự vệ. Sắp xếp thời gian phù hợp để cán bộ quân sự giúp đỡ công tác huấn
luyện.
Việc kết nối máy bắn tập MBT-03 cho học sinh luyện tập, nếu kết quả không
phản ánh đúng đường ngắm thì có thể thay khẩu súng AK hoán cải khác để luyện
tập (thay khẩu khác vào thiết bị MBT-03). Nếu vẫn sai thì đề nghị cán bộ quân khí
của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện hiệu chỉnh đường ngắm trên thước ngắm cơ
khí. Các trường cùng địa bàn cấp huyện phối hợp với nhau trong quá trình luyện
tập. Khi thi đấu, sử dụng máy bắn tập MBT-03 của Ban Tổ chức Hội thao.
2. Nội dung thi lý thuyết
Thực hiện theo Điều 2 của Điều lệ Hội thao ban hành kèm theo Quyết định
số 721/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT, trong đó nội dung
chương trình trong sách giáo khoa giới hạn đối với các khối, cụ thể:
a) Khối lớp 10
- Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam;
- Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;
- Đội ngũ từng người không có súng; đội ngũ đơn vị.
b) Khối lớp 11
- Đội ngũ đơn vị;
- Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh (theo luật hiện hành);
- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia;
- Súng tiểu liên AK và súng trường CKC;
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- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC;
- Các bài đã học ở khối 10.
c) Khối lớp 12
- Đội ngũ đơn vị;
- 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 Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an (theo luật hiện
hành);
- Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường;
- Lợi dụng địa hình, địa vật;
- Các bài đã học ở khối 10 và 11.
3. Nội dung thi thực hành
Thực hiện theo Điều lệ Hội thao ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐSGDĐT ngày 12/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT, trong đó thống nhất nội dung
của một số điều, cụ thể:
a) Điều 8. Thi đội ngũ
- Bước 1: Dẫn tiểu đội ra vị trí thi
Có thể tập hợp trước rồi đưa tiểu đội ra vị trí thi hoặc sử dụng phương pháp
Tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh tập hợp, các chiến sĩ trong tiểu đội cơ động đến vị trí
của tiểu đội trưởng, tập hợp quay mặt về phía ban giám khảo; chỉnh đốn hàng ngũ;
Tiểu đội trưởng báo cáo giám khảo.
Nội dung báo cáo: “Tôi Nguyễn Văn A (họ tên) tiểu đội trưởng tiểu đội Hội
thao của trường (tên trường) báo cáo chủ khảo, quân số tiểu đội dự thi 9 đồng chí –
Hết”.
- Bước 2: Tập hợp đội hình
Trước khi tập hợp đội hình phải giải tán đội hình ở bước 1, sau đó thực hiện
các nội dung theo Điều lệ quy định hoặc làm các nội dung theo chỉ định của giám
khảo.
- Khoảng cách bước chân khi đi đều thống nhất trong Hội thao là 75cm.
b) Điều 10. Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày
Thực hiện tháo lắp theo Điều lệ, khi kiểm tra chuyển động của súng ở phần
lắp súng chỉ kéo tay kéo bệ khóa nòng 1 lần (sách quy định 2-3 lần nhưng thống
nhất 1 lần). Hiện nay trên mạng có những video tháo lắp súng, các đơn vị chỉ tham
khảo vì trong đó có nhiều nội dung bị bớt xén và không đúng nguyên tắc an toàn.
Chú ý động tác kiểm tra súng và kiểm tra chuyển động của súng: Súng phải ở tư thế
dựng đứng trên bàn, nòng súng hướng thẳng lên (xem hình trong sách giáo dục
quốc phòng – an ninh, lớp 11, trang 56) .
Ban Tổ chức Hội thao bảo đảm đầy đủ súng AK hoán cải cho các đoàn dự
thi, các trường không được mang theo súng khi tham gia Hội thao cấp Sở.
c) Điều 11. Thi các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

3

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11. Chú ý động tác chạy khom
(không phải là đi khom); bò thấp đường tiến rộng ở địa hình bằng phẳng, có chui
qua hàng rào cao 0,5m (không phải là trườn).
4. Một số nội dung khác
- Không sử dụng vận động viên dự bị thi đấu, các trường chỉ đăng ký danh
sách vận động viên chính thức. Nộp bản tóm tắt thành tích, truyền thống của trường
trước ngày 25/11/2020, nộp hồ sơ đăng ký Hội thao trước ngày 30/11/2020.
- Trường THPT Pleiku tuyển chọn 66 học sinh nam khối 11 (60 chính thức,
06 dự bị), cao từ 1m65 trở lên luyện tập khối hồng kỳ, mặc trang phục thể thao, cử
01 lãnh đạo nhà trường, 01 giáo viên thể dục phụ trách. Thời gian, địa điểm luyện
tập dự kiến từ ngày 04/12/2020 đến ngày 09/12/2020 (cụ thể thông báo sau).
- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tuyển chọn 08 học sinh nam cao từ
1m70 trở lên và 10 học sinh nữ cao từ 1m60 trở lên luyện tập rước ảnh Bác Hồ, cử
01 giáo viên thể dục phụ trách, chủ động luyện tập. Nam mặc trang phục thể thao,
nữ áo dài màu trắng, không đi giày dép nhọn gót.
- Trường THPT Lê Lợi tuyển chọn 55 học sinh nữ khối 11 (50 chính thức 05
dự phòng) cao từ 1m60 trở lên làm nhiệm vụ cầm biển các đoàn, mặc áo dài màu
trắng, không đi giày dép nhọn gót. Thời gian luyện tập chiều ngày 06/12/2020 tại
sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- Thời gian bắt đầu tổng duyệt và khai mạc lúc 13 giờ 30 ngày 10/12/2020.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, liên hệ Sở
GDĐT (gặp ông Vũ Đình Nhu, SĐT 0982955076) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Các trường PT trực thuộc Sở;
- Các phòng CM, NV thuộc Sở;
- Ban Tổ chức, Ban Thư ký,
Ban Giám khảo;
- Lưu: VT, GDTrH.
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