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TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD – TD - QP                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      NHÓM: QUỐC PHÒNG  

                       Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 08 năm 2021 

   

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC 
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

NĂM HỌC: 2021-2022 

 

- Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05/05/2006 của Bộ giáo dục 

& Đào tạo (QĐ 16); 

- Căn cứ công văn 5842/ BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo 

dục phổ thông (CV 5842); 

- Căn cứ vào công văn 3280/BGD ĐT- GDTrH ngày 28/08/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, 

THPT; 

- Căn cứ vào công văn số 1091/SGDĐT- GDTrH, ngày 31 tháng 08 năm 2020 của Sở giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn 

thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. 

- Căn cứ vào Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục 

quốc phòng và an ninh cấp THPT (TT 46); 

- Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường THPT Quang Trung, ngày 22 tháng 08 năm 2021 về việc triển khai xây dựng kế hoạch giáo 

dục môn học năm học 2021-2022. Nhóm quốc phòng trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch giáo dục dạy học năm 2021-2022 

như sau: 
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MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI 10 

Thời lượng cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

 

STT TUẦN 
TIẾT 

PPCT 

CHƯƠNG/ 

BÀI/CHỦ ĐỀ 
MẠCH NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC DẠY HỌC 

GHI 

CHÚ 

1 1 1 

Lịch sử, truyền 

thống của lực lượng 

vũ trang nhân dân 

Việt Nam 

 

Lịch sử, truyền thống 

quân đội nhân dân 

Việt Nam 

Nêu được những nét chính 

về lịch sử, bản chất, truyền 

thống anh hùng của Quân 

đội nhân dân Việt Nam, 

Công an nhân dân Việt 

Nam và Dân quân tự vệ 
2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

2 2 2 

Lịch sử, truyền thống 

Công an nhân dân Việt 

Nam 

Từ những truyền thống anh 

hùng của lực lượng vũ 

trang rút ra được nét cơ 

bản của nghệ thuật quân sự 

Việt Nam qua mỗi giai 

đoạn 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

3 3 3 

Đội ngũ từng người 

không có súng 

Động tác nghiêm, 

nghỉ, quay tại chỗ và 

chào. Động tác đi đều, 

đứng lại, đổi chân khi 

đi đều 

Thực hiện được động tác 

nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ 

và chào. Thực hiện được 

động tác đi đều, đứng lại, 

đổi chân khi đi đều 
4 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

4 4 4 

Động tác giậm chân, 

đứng lại, đổi chân khi 

đang giậm chân 

Thực hiện được động tác 

giậm chân, đứng lại, đổi 

chân khi đang giậm chân 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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5 5 5 

Động tác giậm chân 

chuyển thành đi đều và 

động tác đi đều chuyển 

thành giậm chân 

Thực hiện được động tác 

giậm chân chuyển thành đi 

đều và động tác đi đều 

chuyển thành giậm chân 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

6 6 6 

Động tác tiến, lùi, qua 

phải, qua trái, ngồi 

xuống, đứng dậy, động 

tác chạy đều, đứng lại. 

Thực hiện được động tác 

tiến, lùi, qua phải, qua trái, 

ngồi xuống, đứng dậy, 

động tác chạy đều, đứng 

lại 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

7 7 7 

Thường thức phòng 

tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ 

khí hoá học, vũ khí 

sinh học, vũ khí 

công nghệ cao, thiên 

tai, dịch bệnh và 

cháy nổ 

Bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh 

học, vũ khí công nghệ 

cao, thiên tai và cháy 

nổ và cách phòng 

tránh 

Phân tích được tác hại của 

bom, mìn, đạn, vũ khí hóa 

học, vũ khí sinh học, vũ 

khí công nghệ cao, thiên 

tai và cháy nổ 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
 

8 8 8 

Thiên tai, cháy nổ tác 

hại của chúng và cách 

phòng tránh 

Nhận diện được nguy cơ 

xảy ra mất an toàn do thiên 

tai, dịch bệnh và cháy nổ 

gây ra 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
 

9 9 9 

Biết cách phòng, tránh 

và hướng dẫn phòng 

tránh 

Biết cách phòng, tránh và 

hướng dẫn phòng, tránh tác 

hại của bom, mìn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh học, 

vũ khí công nghệ cao, 

thiên tai, dịch bệnh và cháy 

nổ 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

10 10 10 Kiểm tra Kiểm tra giữa kỳ I  

11 11 11 
Nội dung cơ bản 

một số luật về quốc 

Giới thiệu một số luật 

về quốc phòng Việt 

Nam 

Phân tích và trình bày 

được những nội dung cơ 

bản của Luật Giáo dục 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
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phòng và an ninh 

Việt Nam 

quốc phòng và an ninh, 

Luật Sĩ quan Quân đội 

nhân dân Việt Nam 

12 12 12 
Giới thiệu một số luật 

về an ninh Việt Nam 

Qua nghiên cứu về nội 

dung luật, có định hướng 

nghề nghiệp sau khi thực 

hiện nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an phấn đấu 

được ở lại phục vụ Quân 

đội, Công an lâu dài cũng 

như đăng ký thi vào các 

học viện, nhà trường Quân 

đội và Công an 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
 

13 13 13 

Đội ngũ tiểu đội 

Đội hình tiểu đội hàng 

ngang – Luyện tập 

Biết cách tập hợp đội hình 

hàng ngang 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

14 14 14 
Đội hình tiểu đội hàng 

dọc - Luyện tập. 
Biết cách tập hợp đội hình 

hàng dọc 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

15 15 15 

Tiến, lùi, qua phải, qua 

trái, giãn đội hình, thu 

đội hình, ra khỏi hàng 

về vị trí - Luyện tập 

Biết cách tiến, lùi, qua 

phải, qua trái, giãn đội 

hình, thu đội hình, ra khỏi 

hàng về vị trí 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

16 16 16 
Ma tuý, tác hại của 

ma túy  

Hiểu biết cơ bản về ma 

túy 

Nêu được quy định của 

pháp luật về phòng, chống 

ma túy 

Phân tích được tác hại của 

ma túy và những hình thức, 

con đường gây nghiện 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
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17 17 17 

Nguyên nhân dẫn đến 

nghiện ma túy và dấu 

hiệu nhận biết học sinh 

nghiện ma túy 

Chủ động, tích cực vận 

động người thân, cộng 

đồng trong việc đấu tranh 

phòng, chống ma túy 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

18 18 18 Kiểm tra Kiểm tra Cuối kỳ I  

19 19 19 

Một số nội dung 

Điều lệnh Quản lý 

bộ đội và Điều lệnh 

Công an nhân dân 

Một số nội dung Điều 

lệnh Quản lý bộ đội 

Nêu được một số nội dung 

chính trong Điều lệnh quản 

lý bộ đội và Điều lệnh 

Công an nhân dân 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

20 20 20 
Một số nội dung Điều 

lệnh Công an nhân dân 

Biết vận dụng những kiến 

thức được học vào cuộc 

sống 

 

 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

21 21 21 

Kỹ thuật cấp cứu và 

chuyển thương 

Cấp cứu ban đầu các 

tai nạn thông thường 

Nắm được kiến thức cơ 

bản, ban đầu về các tai nạn 

thông thường 

4 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

22 22 22 
Băng vết thương: Kỹ 

thuật băng vết thương 

Nắm dược kĩ thuật cầm 

máu tạm thời, cố định 

xương gãy, sơ cứu bỏng, 

hô hấp nhân tạo, kĩ thuật 

băng bó vết thương và 

chuyển thương 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

23 23 23 

Luyện tập cấp cứu ban 

đầu các tai nạn thông 

thường 

Biết cách sơ cứu ban đầu 

các tai nạn thông thường 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

24 24 24 
Luyện tập kỹ thuật 

băng vết thương 

Làm được các động tác 

cầm máu tạm thời, cố định 

xương gãy, hô hấp nhân 

tạo; biết băng bó vết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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thương bằng băng cuộn và 

ứng dụng các phương tiện 

sẵn có tại chỗ, biết cách 

chuyển thương 

25 25 25 

Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về 

trật tự an toàn giao 

thông 

 

Một số nội dung cơ 

bản pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông 

Trình bày được một số nội 

dung cơ bản pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông 

2 Tiết 

  

26 26 26 

Các quy định của pháp 

luật về an toàn giao 

thông và tham gia giao 

thông an toàn, biết 

tuyên truyền vận động 

mọi người và chấp 

hành nghiêm pháp luật 

về trật tự an toàn giao 

thông 

Tự giác tuân thủ quy định 

của pháp luật về an toàn 

giao thông và tham gia 

giao thông an toàn, biết 

tuyên truyền vận động mọi 

người và chấp hành 

nghiêm pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông 

  

27 27 27 Kiểm tra Kiểm tra giữa kỳ II  

28 28 28 

Các tư thế, động tác 

cơ bản vận động 

trong chiến đấu 

Ý nghĩa, yêu cầu động 

tác đi khom, chạy 

khom - Luyện tập 

Nêu được ý nghĩa, tác 

dụng các tư thế, động tác 

kĩ thuật cơ bản vận động 

trong chiến đấu của cá 

nhân 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

29 29 29 
Động tác bò, lê - 

Luyện tập 

Nêu được ý nghĩa, tác 

dụng các tư thế, động tác 

kĩ thuật cơ bản vận động 

trong chiến đấu của cá 

nhân 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

30 30 30 

Động tác trườn, vọt 

tiến, dừng lại - Luyện 

tập 

Thực hành được các động 

tác kĩ thuật vận động trong 

chiến đấu và bước đầu biết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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vận dụng phù hợp với các 

loại địa hình, địa vật và 

trong các tình huống cụ thể 

31 31 31 

Bảo vệ an ninh quốc 

gia và bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội 

Khái niệm bảo vệ an 

ninh chính trị và bảo 

đảm trật tự an toàn xã 

hội, quan điểm tư 

tưởng chỉ đạo, lực 

lượng và biện pháp 

bảo vệ an ninh chính 

trị và bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội 

Nêu được tình hình bảo vệ 

an ninh quốc gia và bảo 

đảm an toàn xã hội 

Nêu được nhiệm vụ của 

công dân trong việc đấu 

tranh bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội 
2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

32 32 32 

Xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc trên biển 

Trách nhiệm của Đảng, 

Nhà nước và các lực lượng 

vũ trang trong việc bảo vệ 

an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội 

 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

33 33 33 

Một số hiểu biết về 

an ninh mạng 

Một số khái niệm cơ 

bản về mạng, an ninh 

mạng 

Nội dung cơ bản của 

Luật An ninh mạng 

Nêu được một số khái 

niệm cơ bản về mạng, an 

ninh mạng, bảo mật thông 

tin cá nhân trên môi trường 

không gian mạng; nội dung 

cơ bản của Luật An ninh 

mạng 
2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
  

34 34 34 

Bảo mật thông tin cá 

nhân trên môi trường 

không gian mạng 

Bảo mật được thông tin cá 

nhân, cảnh giác trước 

những thủ đoạn xâm nhập, 

phát tán mã độc, thông tin 

giả trên mạng 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, 

đặt vấn đề 
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35 35 35 Kiểm tra Kiểm tra Cuối kỳ II   

 

MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI 11 

Thời lượng cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

 

STT TUẦN 
TIẾT 

PPCT 

CHƯƠNG/ 

BÀI/CHỦ ĐỀ 
MẠCH NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC DẠY HỌC 

GHI 

CHÚ 

1 1 1 

Bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên giới 

quốc gia nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Lãnh thổ quốc gia; 

Chủ quyền lãnh thổ 

quốc gia, nội dung 

chủ quyền lãnh thổ 

quốc gia trong tình 

hình mới 

Nêu được những nội 

dung cơ bản Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

trong tình hình mới 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
  

2 2 2 

Khái niệm biên giới 

quốc gia, xác định 

biên giới quốc gia 

Việt Nam 

Nêu và phân tích được 

những nội dung cơ bản 

về chủ quyền lãnh thổ và 

biên giới quốc gia; 

những nội dung cơ bản 

của Công ước Liên hợp 

quốc về Luật biển 1982; 

Luật biển Việt Nam; 

những khái niệm về biên 

giới và đường biên giới 

đất liền, trên biển, thềm 

lục địa, trên không, trong 

lòng đất, đặc biệt là chủ 

quyền 02 quần đảo 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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Hoàng Sa và Trường Sa 

của Việt Nam 

3 3 3 

Luật Nghĩa vụ quân 

sự và trách nhiệm 

của học sinh 

Sự cần thiết ban 

hành Luật Nghĩa vụ 

quân sự, giới thiệu 

khái quát về Luật các 

vi phạm 

Những qui định 

chung, chuẩn bị cho 

thanh niên nhập ngũ 

Nêu được những nội 

dung chính của Luật 

Nghĩa vụ quân sự; Nghị 

định của Chính phủ về 

thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân 
2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

4 4 4 

Phục vụ tại ngũ trong 

thời bình, xử lí các vi 

phạm Luật Nghĩa vụ 

quân sự 

Trách nhiệm của học 

sinh 

Biết đăng ký và thực 

hiện nghĩa vụ quân sự 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

5 5 5 Phòng chống tệ nạn 

xã hội ở Việt Nam 

trong thời kỳ hội 

nhập quốc tế 

Công tác đấu tranh 

phòng, chống tội 

phạm 

Nêu được một số loại 

hình tội phạm và tệ nạn 

xã hội; hình thức, cách 

thức hoạt động của các 

loại tội phạm và tệ nạn 

xã hội, đặc biệt là tội 

phạm công nghệ cao ở 

Việt Nam trong thời kì 

hội nhập quốc tế. Nêu 

được quy định của pháp 

luật về phòng chống tệ 

nạn xã hội, phòng chống 

tội phạm công nghệ cao 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

6 6 6 

Công tác đấu tranh 

phòng, chống tệ nạn 

xã hội 

Tích cực, chủ động thực 

hiện trách nhiệm của 

công dân trong thực hiện 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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quy định của pháp luật 

về phòng chống tệ nạn 

xã hội, phòng chống tội 

phạm công nghệ cao 

 

7 7 7 

Lợi dụng địa hình 

địa vật 

Những vấn đề chung 

về địa hình, địa vật 

Phân tích được khái 

niệm, ý nghĩa, yêu cầu 

của các tư thế, động tác 

lợi dụng địa hình, địa vật 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

8 8 8 

Cách lợi dụng địa 

hình địa vật 

Thực hành được các 

động tác kĩ thuật phù 

hợp với các loại địa hình, 

địa vật trong các tình 

huống diễn ra 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

9 9 9 

Giới thiệu các động 

tác phù hợp với từng 

loại địa hình 

Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

10 10 10 Kiểm tra Kiểm tra giữa kỳ I  

11 11 11 
Một số vấn đề về vi 

phạm pháp luật bảo 

vệ môi trường 

Thực trạng thực hiện 

pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Nêu được nội dung cơ 

bản, ý nghĩa của môi 

trường trong pháp luật 

bảo vệ môi trường; an 

ninh môi trưòng (đất, 

nước, không khí..), vấn 

đề biến đổi khí hậu, an 

ninh lương thực, thiên 

tai, dịch bệnh, di cư tự 

do 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
  



 

 

11 
 

12 12 12 

Một số giải 

pháp đảm bảo thực 

hiện pháp luật bảo vệ 

môi trường  

Biết cách tuyên truyền, 

phối hợp ngăn chặn các 

hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ môi trường 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

13 13 13 

Pháp luật về quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hổ trợ 

Những nội dung cơ 

bản pháp luật về 

quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

Nêu được những nội 

dung cơ bản pháp luật về 

quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

14 14 14 

Tuyên truyền, vận 

động người thân 

không tàng trữ, buôn 

bán, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ trái pháp luật 

Biết tuyên truyền, vận 

động người thân không 

tàng trữ, buôn bán, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ trái pháp 

luật 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

15 15 15 Nhìn, nghe, phát hiện 

địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, 

báo cáo 

Ý nghĩa, yêu cầu, 

hành động nhìn, 

nghe, phát hiện địch 

Nêu được ý nghĩa, yêu 

cầu, hành động nhìn, 

nghe, phát hiện địch chỉ 

mục tiêu, truyền tin liên 

lạc, báo cáo làm cơ sở 

vận dụng trong chiến đấu 

và học chiến thuật 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

16 16 16 

Hành động của chiến 

sĩ nhìn, nghe, phát 

hiện địch chỉ mục 

Thực hành được hành 

động của chiến sĩ nhìn, 

nghe, phát hiện địch chỉ 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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tiêu, truyền tin liên 

lạc, báo cáo 

mục tiêu, truyền tin liên 

lạc, báo cáo 

17 17 17 

Động tác trườn, vọt 

tiến, dừng lại - 

Luyện tập 

Vận dụng được các nội 

dung đã học vào luyện 

tập các tình huống cụ thể 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

18 18 18 Kiểm tra  Kiểm tra Cuối kỳ I   

19 19 19 

Kỹ thuật sử dụng lựu 

đạn 

Giới thiệu một số lựu 

đạn Việt nam 

Quy tắc sử dụng và 

bảo quản lựu đạn 

Nêu được tính năng, cấu 

tạo và cách sử dụng một 

số loại lựu đạn thường 

dùng 

5 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

20 20 20 

Tư thế, động tác 

đứng, ném lựu đạn 

Thực hành được động 

tác đứng, quỳ, nằm ném 

lựu đạn 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

21 21 21 

Tư thế, động tác quỳ, 

nằm ném lựu đạn Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

22 22 22 

Luyện tập ném lựu 

đạn trúng đích Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

23 23 23 

Luyện tập ném lựu 

đạn trúng đích Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

24 24 24 
Kiến thức phổ thông 

về phòng không nhân 

dân 

Sự hình thành và 

phát triển công tác 

phòng không nhân 

dân 

Nêu được những kiến 

thức phổ thông về phòng 

không nhân dân 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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25 25 25 

Một số vấn đề cơ bản 

về công tác phòng 

không nhân dân 

trong tình hình mới: 

Xu hướng phát triển 

cùa tiến công hỏa lực 

Biết cách phòng, tránh 

khi bị kẻ thù tiến công 

bằng đường không 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề  

26 26 26 

Một số vấn đề cơ bản 

về công tác phòng 

không nhân dân 

trong tình hình mới: 

Phương thức tiến 

hành tiến công hỏa 

lực đối với nước ta 

Hiểu được một số vấn đề 

cơ bản về công tác 

phòng không nhân dân 

trong tình hình mới: 

Phương thức tiến hành 

tiến công hỏa lực đối với 

nước ta 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

27 27 27 Kiểm tra 
Kiểm tra giữa kỳ II 

 

28 28 28 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí 

tự tạo 

 

Súng tiểu liên AK, 

súng trường CKC 

Nhận biết, phân loại 

được một số loại súng bộ 

binh 

7 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
  

29 29 29 
Thuốc nổ vật cản và 

vũ khí tự tạo 

Nêu được tính năng, tác 

dụng của một số loại 

thuốc nổ thường dùng; 

cấu tạo, tác dụng của các 

loại đồ dùng gây nổ; tính 

năng, cấu tạo, tác dụng 

của một số loại vật cản 

và vũ khí tự tạo 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
  

30 30 30 

Thực hành tháo lắp 

kíp – nụ xoè – dây 

cháy chậm 

Nêu được tính năng, cấu 

tạo, nguyên lý hoạt động 

của vũ khí tự tạo 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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31 31 31 
Thực hành làm vũ 

khí tự tạo 
Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

32 32 32 

Thực hành tháo lắp 

súng TL AK, súng 

trường CKC 

 Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
  

33 33 33 

Thực hành tháo lắp 

súng TL AK, súng 

trường CKC 

 Luyện tập 
Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

34 34 34 

Thực hành tháo lắp 

súng TL AK, súng 

trường CKC 

 Luyện tập 
 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

35 35 35 Kiểm tra Kiểm tra Cuối kỳ II   
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MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI 12 

Thời lượng cả năm: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

 

STT TUẦN 
TIẾT 

PPCT 

CHƯƠNG/ 

BÀI/CHỦ ĐỀ 
MẠCH NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC DẠY HỌC 

GHI 

CHÚ 

1 1 1 

Bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa sau năm 

1975 

Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

giai đoạn 1975 - 1989 

Nêu được giá trị lịch sử và 

nghệ thuật quân sự Việt 

Nam trong hai cuộc chiến 

tranh bảo vệ biên giới Tây 

Nam, biên giới phía Bắc 

của Tổ quốc và đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam trong giai 

đoạn cách mạng mới 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

2 2 2 

Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

giai đoạn 1990 đến nay 

Tích cực, chủ động rèn 

luyện đối với sự nghiệp 

củng cố quốc phòng an 

ninh bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

3 3 3 

Trách nhiệm của công 

dân đối với sự nghiệp 

củng cố quốc phòng an 

ninh bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa 

Trách nhiệm của công 

dân đối với sự nghiệp 

củng cố quốc phòng an 

ninh bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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4 4 4 

Tổ chức Quân đội 

nhân dân Việt Nam 

và Công an nhân 

dân Việt nam 

Tổ chức Quân đội nhân 

dân Việt Nam 

Nêu được chức năng, 

nhiệm vụ của một số tổ 

chức trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

5 5 5 
Tổ chức Công an nhân 

dân Việt Nam 

Nêu được chức năng, 

nhiệm vụ của một số tổ 

chức trong Công an nhân 

dân Việt Nam 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

6 6 6 

Cấp bậc quân hàm, quân 

hiệu, phù hiệu, trang 

phục các quân, binh 

chủng của Quân đội 

nhân dân Việt Nam và 

các lực lượng chuyên 

môn của Công an nhân 

dân Việt Nam 

Nhận biết được cấp bậc 

quân hàm, quân hiệu, phù 

hiệu, trang phục các 

quân, binh chủng của 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam và các lực lượng 

chuyên môn của Công an 

nhân dân Việt Nam 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

 

7 7 7 
Công tác tuyển 

sinh, đào tạo trong 

các trường Quân 

đội nhân dân và 

Công an nhân dân 

Việt Nam 

Nhà trường Quân đội và 

tuyển sinh đào tạo 

Nêu được hệ thống nhà 

trường trong Quân đội và 

tuyển sinh vào các trường 

quân đội và định hướng 

được nghề nghiệp 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

8 8 8 
Nhà trường Công an và 

tuyển sinh đào tạo 

Nêu được hệ thống nhà 

trường Công an và tuyển 

sinh vào các trường Công 

an và định hướng được 

nghề nghiệp 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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9 9 9 

Các lĩnh vực nghề 

nghiệp theo nhóm 

ngành; định hướng học 

tập, nghiên cứu để theo 

học các ngành, nghề 

trong lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh 

Tìm hiểu được các lĩnh 

vực nghề nghiệp theo 

nhóm ngành; định hướng 

học tập, nghiên cứu để 

theo học các ngành, nghề 

trong lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

 

10 10 10 Kiểm tra Kiểm tra giữa kỳ I  

11 11 11 

Truyền thống và 

nghệ thuật đánh 

giặc giữ nước của 

địa phương 

Một số nét chính về 

truyền thống và nghệ 

thuật quân sự của lực 

lượng vũ trang địa 

phương 

Nêu được một số nét 

chính về truyền thống và 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy truyền 

thống cha ông, tự giác tu 

dưỡng, rèn luyện xứng 

đáng với truyền thống quê 

hương 

4 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

12 12 12 

Một số nét chính về 

truyền thống và nghệ 

thuật quân sự của lực 

lượng vũ trang địa 

phương (TT) 

Nêu được một số nét 

chính về truyền thống và 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy truyền 

thống cha ông, tự giác tu 

dưỡng, rèn luyện xứng 

đáng với truyền thống 

quê hương 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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13 13 13 

Phát huy truyền thống 

cha ông, tự giác tu 

dưỡng, rèn luyện truyền 

thống quê hương 

Chủ động thực hiện được 

trách nhiệm của công dân 

trong việc xây dựng, bảo 

vệ, gìn giữ phát huy 

truyền thống quê hương 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

14 14 14 

Trách nhiệm của công 

dân trong việc xây 

dựng, bảo vệ giữ gìn 

phát huy truyền thống 

quê hương 

Chủ động thực hiện được 

trách nhiệm của công dân 

trong việc xây dựng, bảo 

vệ, gìn giữ phát huy 

truyền thống quê hương 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
 

15 15 15 

Vận dụng các tư 

thế, động tác cơ 

bản khi vận động 

trong chiến đấu 

Ý nghĩa, yêu cầu, các 

nguyên tác vận động 

Kỹ thuật, chiến thuật cá 

nhân 

Nêu được ý nghĩa, yêu 

cầu, các nguyên tắc vận 

động vào gần địch trên 

một số loại địa hình làm 

cơ sở học kĩ thuật, chiến 

thuật cá nhân và vận dụng 

trong chiến đấu 

3 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

16 16 16 

Vận dụng các kỹ thuật 

trong các tình huống, 

địa hình khác nhau 

Biết vận dụng được các 

nội dung đã học để vận 

dụng trong các tình 

huống, địa hình khác 

nhau, nhằm tiêu diệt địch, 

hoàn thành nhiệm vụ 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

17 17 17 
Luyện tập 

Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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18 18 18 Kiểm tra 
Kiểm tra Cuối kỳ I  

19 19 19 

Một số hiểu biết về 

Chiến lược “Diễn 

biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối 

với cách mạng Việt 

Nam 

Chiến lược “ Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng 

Việt Nam 

Nêu được một số nội 

dung cơ bản về âm mưu, 

thủ đoạn của các thế lực 

thù địch trong thực hiện 

chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ đối 

với cách mạng Việt Nam 

2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

20 20 20 

Những biện pháp chủ 

yếu góp phần làm thất 

bại chiến lược “diễn 

biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực 

thù địch bảo vệ Tổ quốc 

và chế độ xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Biết cách phòng, chống 

âm mưu, thủ đoạn “diễn 

biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù 

địch tại địa phương, trên 

các phương tiện thông tin 

đại chúng, đặc biệt là 

thông tin trên các trang 

mạng xã hội 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

21 21 21 

Tìm và giữ phương 

hướng 

Cách tìm phương hướng 

giản đơn 

Nêu được kĩ thuật, 

phương pháp tìm và giữ 

phương hướng trong hoạt 

động cá nhân 
2 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

22 22 22 

Cách giữ vũng phương 

hướng 

Biết tìm và giữ phương 

hướng của cá nhân trong 

các điều kiện khác nhau 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

23 23 23 Chạy vũ trang 

Giới thiệu kĩ thuật mang 

vác trang bị, kĩ thuật 

thở, vận động trong quá 

trình chạy 

Nêu được kĩ thuật mang, 

vác trang bị, kĩ thuật thở, 

vận động trong quá trình 

chạy vũ trang 

4 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 
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24 24 24 

Giới thiệu động tác chạy 

vũ trang trong thực hành 

kĩ chiến thuật cá nhân 

Thực hiện được động tác 

chạy vũ trang và vận 

dụng được kĩ thuật chạy 

vũ trang trong thực hành 

kĩ, chiến thuật cá nhân và 

vận động trong chiến đấu 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

25 25 25 

Vận động chiến đấu 

Luyện tập 
Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

26 26 26 
Luyện tập Luyện tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
 

27 27 27 Kiểm tra 
 Kiểm tra giữa kỳ II  

 
 

28 28 28 

Kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK 

Một số nội dung cơ bản 

về lý thuyết bắn 

Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lý thuyết 

bắn 

7 Tiết 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng, đặt 

vấn đề 

  

29 29 29 

Động tác bắn tại chỗ 

của sung tiểu liên AK: 

Tập ngắm chụm và 

ngắm trúng, chụm 

Thực hiện được động tác 

bắn tại chỗ của sung tiểu 

liên AK: Tập ngắm chụm 

và ngắm trúng, chụm 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 

  

30 30 30 

Luyện tập: Động tác bắn 

tại chỗ của súng tiểu 

liên AK  

Luyện tập: Động tác bắn 

tại chỗ của sung tiểu liên 

AK  

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 

  

31 31 31 
Luyện tập ngắm chụm: 

Ngắm trúng, chụm 

Luyện tập ngắm chụm: 

Ngắm trúng, chụm 

 Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 
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32 32 32 

Tập bắn mục tiêu cố 

định ban ngày. Tập lấy 

đường ngắm 

Tập bắn mục tiêu cố 

định. Tập lấy đường 

ngắm 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 

  

33 33 33 

Tập bắn mục tiêu cố 

định theo điều kiện bài 

tập 

Tập bắn mục tiêu cố định 

theo điều kiện bài tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 

  

34 34 34 

Tập bắn mục tiêu cố 

định theo điều kiện bài 

tập 

Tập bắn mục tiêu cố định 

theo điều kiện bài tập 

Nêu vấn đề, đàm 

thoại, diễn giảng và 

làm động tác mẫu 

  

35 35 35 Kiểm tra Kiểm tra Cuối kỳ II   

 

NHÓM TRƯỞNG BỘ MÔN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG 

          


