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

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 17/KH-TCĐN Bình thuận, ngày 05 tháng 02 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh 
Năm học 2017 - 2018 

 

Căn cứ Chương trình môn học GDQP&AN dùng cho trình độ Trung cấp 
nghề, Cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-TCĐN ngày 25/9/2017 về việc thành lập các 
lớp Cao đẳng Khóa 12 (2017-2020) và Trung cấp Khóa 12 (2017-2019 và 2017-
2020); Quyết định số 455/QĐ-TCĐN ngày 25/9/2017 về việc tiếp nhận học sinh 
dân tộc thiểu số vào các lớp Trung cấp Khóa 12 (2017-2019 và 2017-2020); Quyết 
định số 518/QĐ-TCĐN ngày 31/10/2017 về việc bổ sung học sinh, sinh viên vào 
lớp Cao đẳng Khóa 12 (2017-2020) và Trung cấp Khóa 12 (2017-2019 và 2017-
2020), 

Nay, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc giảng dạy môn Giáo 
dục Quốc phòng và An ninh, năm học 2017 - 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Trang bị cho HSSV kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng 

quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang 
nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực 
hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 

Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có 
kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và 
thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương. 

2. Yêu cầu 
Hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền 

thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ 
thuật quân sự Việt Nam. 

Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện 
và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, 
phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC,… 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 
- Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 27/4/2018: Các lớp Trung cấp nghề khóa 12 

(2017 -2019 và 2017 - 2020). 
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- Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 18/5/2018: Các lớp Cao đẳng nghề khóa 12 
(2017 - 2020).  

- Từ 09/4/2018 đến ngày 29/4/2018: Lớp Cao đẳng Điện công nghiệp liên 
thông 17K3. 

2. Địa điểm  
- Học tại trường Cao đẳng nghề Bình Thuận: Các lớp Trung cấp nghề khóa 12 

(2017 -2019 và 2017 - 2020) và Lớp Cao đẳng liên thông 17K3. 
- Học tại trường Quân sự tỉnh Bình Thuận: Các lớp Cao đẳng nghề khóa 12. 

III. ĐỐI TƯỢNG 
Học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề khóa 12, Cao 

đẳng liên thông 17K3  và các khóa cũ học lại (nếu có). Trong đó dự kiến số lượng 
như sau: 

1. Trình độ cao đẳng: 
- Cao đẳng nghề: 193 sinh viên 
- Cao đẳng liên thông: 32 sinh viên. 

2. Trung cấp nghề: 380 học sinh. Trong đó: 
- Dân tộc kinh: 274 học sinh 
- Dân tộc thiểu số: 106 học sinh 

IV. NỘI DUNG 
Chương trình môn học GDQP&AN dùng cho trình độ Trung cấp nghề, Cao 

đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó: 

- Cao đẳng nghề: 75 giờ. 
- Cao đẳng liên thông: 45 giờ 
- Trung cấp nghề: 120 giờ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa CNTT&CB: Chịu trách nhiệm chính. 
- Xây dựng kế hoạch học tập môn GDQP&AN gửi về Trường Quân sự địa 

phương tỉnh Bình Thuận. 
- Xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu học tập, lịch kiểm tra kết thúc môn, nhập 

điểm phần mềm học vụ. 
- Bàn giao số lượng học sinh, sinh viên về học tại Trường Quân sự địa 

phương. 
- Thông báo và tổng hợp danh sách HSSV và hồ sơ liên quan để xem xét 

miễn, giảm học/thi môn GDQP-AN (nếu có). 
- Phối hợp Trường Quân sự tỉnh tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập. 
- Làm chỉ định mời thầu, hợp đồng liên kết giảng dạy môn giáo dục quốc 

phòng và an ninh và công tác bảo đảm, quản lý, phục vụ giáo dục quốc phòng và 
an ninh; biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng liên kết. 

- Cung cấp số lượng giảng viên, thời gian sử dụng phòng nghỉ, phòng bảo 
quản vũ khí, dụng cụ dạy học; dự trù nước uống,…để phòng HC-QT bố trí phòng, 
cấp nước uống cho giảng viên. 
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2. Phòng Hành chính - Quản trị 
- Cung cấp nước uống cho giảng viên theo dự trù của Khoa CNTT&CB. 
- Chuẩn bị phòng nghỉ cho giảng viên, phòng bảo quản vũ khí, dụng cụ dạy 

học… 
- Chuẩn bị Hội trường, micro, âm thanh, phòng học lý thuyết, máy chiếu, màn 

chiếu,…để HSSV nghe phổ biến quy chế học tập và học tập chính thức theo thông 
báo phân bổ lớp ghép tổ chức dạy và học môn Giáo dục Quốc Phòng và An ninh, 
năm học 2017-2018 và thời khóa biểu. 

3. Phòng Tài vụ 
- Phối hợp Khoa CNTT&CB làm chỉ định mời thầu, hợp đồng liên kết giáo 

dục quốc phòng và an ninh; biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

4. Phòng Đào tạo 
- Phối hợp Khoa CNTT&CB bố trí phòng học lý thuyết và thực hành theo 

thời khóa biểu. 
- Phối hợp khoa CNTT&CB tham mưu quyết định cho các trường hợp xem 

xét miễn, giảm học/thi môn GDQP-AN (nếu có). 
- Phối hợp Khoa CNTT&CB làm chỉ định mời thầu, hợp đồng liên kết giáo 

dục quốc phòng và an ninh; biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

5. Phòng Đảm bảo chất lượng 
- Giám sát các buổi học theo thời khóa biểu. 

6. Ban Quản lý KTX và bảo vệ 
- Đôn đốc học sinh, sinh viên khóa 12 ở ký túc xá đi học đầy đủ, đúng giờ, 

đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. 

7. Các khoa chuyên môn 
Triển khai kế hoạch, thông báo và thời khóa biểu học tập môn GDQP&AN 

đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp có liên quan để tất cả học sinh, sinh viên 
tham gia học tập đầy đủ. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc giảng dạy môn Giáo dục quốc 
phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, năm học 2017 - 2018, đề nghị các đơn vị 
nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                     KT.HIỆU TRƯỞNG 
- P.HTPT (chỉ đạo);                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 
- Lưu: VT, CNTT&CB.  
 
 
 
                                Nguyễn Hữu Ích 
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