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V/v tổ chức dạy học môn học GDTC,
GDQPAN và hoạt động trải nghiệm
giáo dục kỹ năng thời gian học sinh
đến trường học trực tiếp
năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc
Thực hiện Công văn số110/SGDĐT-GDTrHTX ngày 17 tháng 01 năm 2022
của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc tổ chức dạy học môn học GDTC,
GDQPAN và hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng thời gian học sinh đến trường
học trực tiếp năm học 2021-2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường TH, THCS triển khai thực
hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Về việc tổ chức dạy học môn GDTC
- Các trường TH, THCS thực hiện theo hướng dẫn tại các Điểm từ 1.1 đến
1.5, Khoản 1, Điều II của Công văn số 1590/SGDĐT-GDTrHTX ngàỵ 13/9/2021
của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC và hoạt động thể thao
trường học năm học 2021-2022 và Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày
16/9/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp TH,
THCS, THPT ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022.
- Trong giờ GDTC, giáo viên thực hiện hỗ trợ, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức
khỏe tinh thần cho các em học sinh, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng, tác động bởi
đại dịch COVID 19.
- Đối với hoạt động thể thao trường học BGH các trường quan tâm tạo điều
kiện cho giáo viên, học sinh được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu các
môn thể thao nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động,
học tập trong trạng thái bình thường mới, cụ thể:
+ Tổ chức và duy trì nề nếp tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và
hô khẩu ngữ tập thể sau các buổi tập.
+ Duy trì hoạt động các câu lạc bộ sở thích về học tập, năng khiếu văn hóa,
văn nghệ, TDTT trong trường học; tổ chức Hội khỏe Phù Đồng cấp trường năm
học 2021-2022, tuyển chọn, thành lập các đội tuyển thể thao học sinh và tổ chức
cho các em tập luyện có hiệu quả, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho thời gian tiếp
theo.
2. Về tổ chức dạy học môn GDQPAN
- Các trường TH, THCS tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Công
văn số 1774/SGDĐT-GDTrHTX ngày 11/10/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn
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thực hiện nhiệm vụ GDQPAN trong các trường phổ thông năm học 2021-2022.
- Lồng ghép trong giờ học chính khóa, hoạt động giáo dục của môn học
thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh hiểu biết về đại dương,
bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ,
cứu nạn trên biển; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên
biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật
của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Về việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng và hoạt
động giáo dục của các môn học
- Các trường TH, THCS triển khai tổ chức thực hiện Công văn số
1676/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27/9/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022,
trong đó chú ý các nội dung sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm
cho học sinh; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng
văn hóa trường học, bảo đảm quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,
thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; rà soát và triển khai thực hiện bộ quy
tắc ứng xử trong trường học.
- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường-gia đình và xã hội trong công tác
giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành
pháp luật cho học sinh.
- Triển khai thực hiện các nội dung, quy trình của công tác xã hội; tổ chức
tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học.
- Triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong các trường học; tổ chức
thực hiện thiết thưc, hiệu quả việc giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
thiếu niên và nhi đồng.
- Cung cấp, trau dồi các kỹ năng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và nâng cao
nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học sinh. Thực hiện đầy đủ các chính
sách hỗ trợ cho học sinh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
trong trường học.
- Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, học sinh trong trường học; triển
khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh đặc biệt là các giải pháp hỗ
trợ, ổn định tâm lý cho đối tượng học sinh bị tác động bởi đại dịch COVID-19 kéo
dài.
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Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường TH, THCS triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh
thần nội dung công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ PGDĐT;
- CV TH, THCS;
- Lưu: VT, NGLL.
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