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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác tuyên truyền
và triển khai các phương án lựa chọn tổ
hợp môn học và chuyên đề học tập đối
với lớp 10 Chương trình GDPT 2018
năm học 2022 - 2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Tiếp theo Công văn số 666/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai Chương trình
GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022 - 2023; Công văn số 813/SGDĐTGDTrH ngày 22/4/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình
giáo dục trung học năm học 2022 - 2023, nhằm kịp thời định hướng xây dựng
các phương án lựa chọn tổ hợp các môn học và chuyên đề học tập đối với lớp 10
Chương trình GDPT 2018 năm học 2022 - 2023, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị
khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
a) Nguyên tắc xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập
lựa chọn
- Căn cứ tình hình đội ngũ, năng lực giáo viên hiện có của nhà trường.
- Cơ sở vật chất tại đơn vị.
- Nguyện vọng, năng lực, định hướng nghề nghiệp, số lượng học sinh
được tuyển sinh vào lớp 10 tại đơn vị.
b) Công tác xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa
chọn
- Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông có cấp THPT xây dựng một số tổ hợp
môn học lựa chọn gồm 05 môn học được chọn từ 03 nhóm môn học lựa chọn
trong chương trình (mỗi nhóm chọn ít nhất 01 môn học); vừa đáp ứng nhu cầu
của học sinh, số lượng học sinh vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế về
đội ngũ, năng lực của giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường;
dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu học tập của học sinh.
- Xây dựng các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định
hướng nghề nghiệp. Học sinh chỉ được chọn cụm chuyên đề trong các môn học
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bắt buộc và các môn học đã lựa chọn. Đối với các môn học có nội dung lựa chọn
(Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật) nhà trường xây dựng các
phương án phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học để học sinh lựa chọn.
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Ng văn; Toán; Ngoại
ng 1; Giáo dục thể
chất; Giáo dục quốc
phòng và an ninh; Hoạt
động
trải
nghiệm,
hướng nghiệp; Nội dung
giáo dục địa phương.
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Cụ chu n
h c tập lự ch n
Lí – Hoá – Sinh – Sử – Tin.
Chọn cụm 3 chuyên
đề học tập của
Lí – Hoá – Sinh – Địa – Tin.
Lí – Hoá – Sinh – GDKTPL – nh ng môn sẽ học
có chuyên đề (Toán
Tin.
và 2 chuyên đề
khác).
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Lí – Sử – Địa – GDKTPL – Tin. Chọn cụm 3 chuyên
Hoá – Sử – Địa – GDKTPL – đề học tập của
nh ng môn sẽ học
Tin.
Sinh – Sử – Địa – GDKTPL – có chuyên đề (Ng
văn và 2 chuyên đề
Tin.
khác).
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Cụ chu n
h c tập lự ch n
Lí – Sử – Địa – Mĩ thuật – Âm Chọn cụm 3 chuyên
nhạc.
đề học tập của
Hoá – Sử – Địa – Mĩ thuật – Âm nh ng môn sẽ học
có chuyên đề.
nhạc.
Sinh – Sử – Địa – Mĩ thuật – Âm
nhạc.
Tổ h p
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Trên đây chỉ là ví dụ một vài phương án; nếu phương án xây dựng tổ hợp
môn học theo hoán vị (3-1-1) ho c (2-2-1) thì có rất nhiều tổ hợp khác nhau. Vì
vậy các đơn vị cần căn cứ nguyên tắc tại mục a để xây dựng một vài tổ hợp
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môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đảm bảo hợp l , phù hợp với nhu cầu,
nguyện vọng và năng lực học tập của học sinh.
c) Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn về phương án xây dựng các
tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập
- Phối hợp với các trường THCS trên địa bàn để tổ chức tư vấn, hướng
nghiệp cho học sinh lớp chọn tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa
chọn dựa trên phương án xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học
tập lựa chọn của nhà trường đảm bảo phù hợp với năng lực và nguyện vọng học
sinh. Tùy theo địa bàn tuyển sinh vào 10 để các đơn vị phối hợp với các trường
THCS thực hiện tuyên truyền, tư vấn bảo đảm có hiệu qủa.
- Nhà trường công khai các phương án xây dựng tổ hợp môn học lựa chọn
và cụm chuyên đề học tập và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ
giúp học sinh lựa chọn tổ hợp môn học, cụm chuyên đề học tập lựa chọn phù
hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh; đồng
thời đăng lên website của nhà trường để cha m học sinh và học sinh tham khảo.
d) Thời gian công bố phương án xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn,
cụm chuyên đề học tập và thực hiện tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, cha m
học sinh chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập lựa chọn phải hoàn thành
trước ngày 05/6/2022.
. Ph ng Giáo dục v Đ o tạo các hu n th nh phố
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có cấp THCS tạo điều kiện và phối hợp với
các cơ sở giáo dục có cấp THPT tổ chức tác tư vấn, tuyên truyền về các tổ hợp
môn học, cụm chuyên đề học tập lựa chọn bảo đảm phù hợp với năng lực học
tập, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì báo cáo về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại: 02633820 31) để được hướng
dẫn./.
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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