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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

TỔ GDQPAN 

BÀI HỌC TRỰC TUYẾN 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

MÔN: GDQPAN LỚP 10 

 

Bài 5 

THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM ĐẠN VÀ THIÊN TAI 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Hiểu được tác hại và biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn 

và thiên tai. 

- Biết tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh, 

các biện pháp phòng tránh bom đạn và thiên tai phù hợp với khả năng thực tế của từng 

địa phương.  

2. Kỹ năng: Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn , thiên tai. 

3. Về thái độ :Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong phòng chống 

bom, đạn . 

II. NỘI DUNG : 

I. BOM,ĐẠN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

1. Đặc điểm,tác hại của 1 số loại bom, đạn 

a. Tên lửa hành trình ( Tomahawk). 

- Đây là loại tên lửa được phóng đi từ đất liền, trên tàu nổi, tàu ngầm hoặc trên máy 

bay, được điều khiển bằng nhiều phương pháp, theo chương trình tính sẵn trên mục 

tiêu đã định. 

- Dùng để đánh mục tiêu cố định như: nhà ga, nhà máy điện, cầu lớn, cơ quan lãnh đạo....  

b. Bom có điều khiển 

Là các loại bom thường dùng như trước đây nhưng có gắn thêm bộ phận điều khiển, có 

độ chính xác cao. 

- Bom CBU-24: Bom mẹ chứa 200 bom bi con. 

- Bom CBU-55: Chứa oxit etylen, dùng để phát quang cây cối. 

- Bom GBU-17: Ngòi nổ chậm, phá các mục tiêu cố định. 

- Bom GBU-29/30/31/ 32/15JDAM: tấn công trực tiếp vào mục tiêu kiên cố. 
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- Bom hóa học: Chứa khí độc. 

- Bom cháy: Chứa chất gây cháy. 

- Bom mềm: Chứa sợi garaphit phá hủy hệ thống điện. 

- Bom điện từ: Tạo ra trường điện từ cường độ lớn, phá các thiết bị điện tử. 

- Bom từ trường: Nổ chậm, dùng phá giao thông. 

2. Một số biện pháp phòng chống thông thường 

a. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động 

- Mục đích là nhằm phát hiện các hoạt động đánh phá của máy bay địch để kịp thời thông 

báo, báo động cho nhân dân phòng tránh.  

- Tín hiệu báo động được phát bằng còi ủ, loa truyền thanh, trên vô tuyến hình và các 

phương tiện thông tin đại chúng khác, kết hợp với các phương tiện thô sơ như trống mõ, 

kẻng... Do ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở từng khu vực đảm nhiệm 

b. Nguỵ trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch. 

- Nêu cao tinh thần cảnh giác giữ bí mật mục tiêu và các khu sơ tán. 

- Nguỵ trang kết hợp nghi binh đánh lừa không để lộ mục tiêu, chống trinh sát của địch. 

- Thực hiện nghiêm các qui định về phòng gian giữ bí mật do ban chỉ đạo công tác phòng 

không nhân dân qui định. 

c. Làm hầm hố phòng tránh. 

Để phòng tránh tác hại của bom đạn địch thì tuỳ theo tình hình cụ thể Ban chỉ đạo công 

tác phòng không nhân dân ở từng địa phương tổ chức triển khai đào hầm hố, giao thông 

hào, đắp tường chắn cho lớp học, nhà xưởng, bệnh viện; ở từng gia đình, trên đường đi, 

nơi công cộng, nơi làm việc học tập và công tác. 

- Khi có báo động mọi ngời không có nhiệm vụ cần nhanh chóng xuống hầm trú ẩn ở nơi 

gần nhất, một cách trật tự, không hoảng loạn, chạy đi chạy lại dễ làm lộ mục tiêu, tránh 

nhiều ngư người trong một gia đình trú cùng một chỗ. 

- Khi không kịp xuống hầm phải lợi dụng địa hình, địa vật, như bờ ruộng, gốc cây, mô 

đất, rãnh nước khi nghe bom rít phải che tay dưới ngực, miệng hơi há để giảm bớt sức ép 

của bom đạn. 

d. Sơ tán phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp khu chế 

xuất, tránh tụ họp đông người. 
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Nhằm giảm bớt tới mức thấp nhất thiệt hại do bom đạn địch gây ra, đây là công việc vô 

cùng khó khăn và phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến, sản suất và đời sống của nhân dân, vì 

vậy mọi người phải khắc phục khó khăn, tích cực tự giác tham gia, cũng như  tuyên 

truyền vận động nhân dân thực hành sơ tán theo qui định của chính quyền địa phương. 

e.  Đánh trả 

Việc đánh trả tiến công đường không của địch là góp phần  cho phòng tránh được an 

toàn, do lực lượng vũ trang đảm nhiệm. Để duy trì cho lực lượng chiến đấu được liên tục 

lâu dài, công tác bảo đảm, phục vụ chiến đấu phải được toàn dân tham gia, tuỳ theo khả 

năng và điều kiện của mỗi người. 

g. Khắc phục hậu quả 

- Tổ chức cứu thương 

- Tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hoả, cứu hộ trên sông  

- Chôn cất người chết, phòng chống dịch bệnh, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình 

có người bị nạn, ổn định đời sống. 

- Khôi phục sản xuất, sinh hoạt bình thường. 

II. Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh 

1. Các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam 

a, Bão   

Là loại hình thiên tai chủ yếu ở nước ta, được hình thành từ áp thấp nhiệt đới, có sức gió 

mạnh hơn 62km/h (cấp 8).  Bão thường kèm theo mưa lớn gây ngập lụt, gió giật.  

b, Lũ lụt: 

 Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiều sông lớn, mùa mưa thường xảy ra lũ lụt với thời 

gian dài và phạm vi rộng. 

c, Lũ quét, lũ bùn đá: 

Xảy ra ở vùng núi dốc, mưa lớn và đường thoát nước bất lợi hay vở hồ chứa nước nhỏ. 

d, Ngập úng: 

Do mưa lớn mà không thoát được nước gây ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường sinh 

thái. 

e, Hạn hán và sa mạc hóa: 

Hạn hán kéo dài dẫn đến sa mạc hóa ở một số vùng ven biển và núi dốc. 
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  Ngoài ra còn có một số loại thiên tai như xâm nhập mặn, lốc, sạt lở đất, động 

đất, sóng thần… 

2. Tác hại của thiên tai 

- Thiên tai là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, là trở lực lớn của 

quá trình phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo.  

- Thiên tai gây hậu quả về môi trường: tàn phá gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch 

bệnh, tác động xấu đến sản xuất và đời sống cộng đồng. 

- Thiên tai còn gây ra hậu quả đối với quốc phòng  an ninh như: phá huỷ các công trình 

quốc phòng  an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự mất ổn 

định đời sống nhân dân và trật tự xã hội. 

3. Một số biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

- Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên 

tai. 

- Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến phòng 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: Như chương trình trồng rừng đầu nguồn. Rừng 

phòng hộ, rừng ngập mặn, chương trình hố chứa nước cắt lũ, chống hạn, chương trình 

sống chung với lũ, chương trình an toàn cho tàu đánh bắt hải sản, chương trình củng cố 

và nâng cấp hệ thống đê điều. 

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống và giảm 

nhẹ thiên tai. 

- Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tạo điều 

kiện cho tầu thuyền tránh trú bão, khai thác hợp lý an toàn các nguồn lợi trên biển với 

các nước có chung biên giới trên đất liền, trên biển. 

- Công tác cứu hộ cứu nạn 

Từng người và gia đình cần chuẩn bị các phương tiện cứu hộ cứu nạn theo sự hướng 

dẫn của chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa 

thiệt hại do thiên tai gây ra. 

+ Công tác cứu trợ khắc phục hậu quả. 

+ Cấp cứu người bị nạn. 

+ Làm vệ sinh môi trường. 

+ Giúp đỡ các gia đình bị nạn ổn định đời sống. 
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+  Khôi phục sản xuất và sinh hoạt. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai làm cho mọi ngời thấy rõ nguyên nhân tác hại của thiên 

tai, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong phòng chống giảm nhẹ thiên 

tai. 

- Tham khảo bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=qp1mNBBfcUE&t=251s  

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Nêu tác hại của một số bom, đạn? 

Câu 2. Nêu một số biệp pháp phòng tránh bom, đạn thông thường? 

Câu 3. Nêu một số thiên tai và tác hại của chúng? 

Câu 4. Nêu các biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai? 

Câu 5. Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom, đạn và thiên tai? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qp1mNBBfcUE&t=251s

