
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƢỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 112/KH – HHT 

 

           Đức Trọng, ngày  13  tháng 6  năm 2022 

KẾ HOẠCH (dự thảo) 

Tổ chức thực hiện chƣơng trình GDPT 2018 đối với lớp 10 

năm học 2022-2023 (điều chỉnh khi môn lịch sử bắt buộc) 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GD- ĐT về việc ban hành chương trình GDPT; 

Thực hiện công văn số 666/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2022 của Sở GDĐT 

Lâm Đồng V/v hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 

2022-2023,  

Trường THPT Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương 

trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023 như sau: 

I. NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA CHƢƠNG TRÌNH GDPT 2018 ĐỐI VỚI CẤP 

THPT 

1.Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, bao gồm: 

Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an 

ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 

2.Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn 

- Nhóm môn khoa học xã hội, bao gồm: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp 

luật. 

- Nhóm môn khoa học tự nhiên, bao gồm: Vật lí, Hoá học, Sinh học. 

- Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, bao gồm: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật 

(Âm nhạc, Mĩ thuật).  

Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm môn chọn ít 

nhất 01 môn học. 

3. Môn học tự chọn, bao gồm 
Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.  

4. Các chuyên đề học tập 
Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập 

tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, 

giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng 

đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. 

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là từ 10 tiết đến 15 tiết; tổng thời lượng 

dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Học sinh chọn 3 

cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và 

khả năng tổ chức của nhà trƣờng. 

II. DỰ KIẾN PHƢỚNG ÁN THỰC HIỆN CỦA NHÀ TRƢỜNG  

1. Tổ hợp các môn học lựa chọn 
Trường THPT Hoàng Hoa Thám dự kiến xây dựng một số phương án tổ hợp 

môn học, tổ hợp chuyên đề, cụ thể như sau: 

Tổng số học sinh tuyển sinh: 260/7 lớp 



A. Nhóm TN(3lớp):  

Môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQPAN; Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục địa phương.  

Môn tự chọn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Giáo dục KT&PL, Tin.  

Môn chuyền đề: Toán, Lý, Hóa. 

B. Nhóm XH(3lớp):  

Môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQPAN; Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục địa phương;  

Môn tự chọn: Hóa, Sinh học, Sử, Địa, CN. 

Môn chuyền đề: Ngữ Văn, Sử, Địa. 

C. Nhóm CN (1lớp):  

Môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDTC, GDQPAN; Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục địa phương;  

Môn tự chọn: Sử, Địa, Giáo dục KT&PL, Lý, CN. 

Môn chuyền đề: Toán, Lý, Văn. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Tổ chức trao đổi, lấy ý kiến để hoàn chỉnh phương án xây dựng tổ hợp môn 

học, tổ hợp chuyên đề học tập lựa chọn. 

2.Tổ chức tuyên truyền, công khai rộng rãi về phương án các tổ hợp môn học, 

chuyên đề học tập lựa chọn của nhà trường để giúp phụ huynh học sinh và học sinh lớp 

9 trên địa bàn tuyển sinh có định hướng tổ hợp môn học, chuyên đề học tập lựa chọn; 

đồng thời đăng lên website của nhà trường (tại địa chỉ : 

http://thpthoanghoatham.lamdong.edu.vn). 

3. Tổ chức khảo sát, thăm dò, tư vấn cho học sinh lớp 9 trên địa bàn về phương 

án chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập phù hợp với năng lực học tập, định hướng 

nghề nghiệp và nguyện vọng của học sinh. 

IV. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC TRƢỜNG 

THCS TRÊN ĐỊA BÀN  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10- 

năm học 2022-2023, trường THPT Hoàng Hoa Thám đề nghị lãnh đạo các trường 

THCS trên địa bàn tuyển sinh hỗ trợ một số nội dung sau : 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và học sinh lớp 9 

của trường về nội dung giáo dục của chương trình GDPT 2018 (lớp 10) nói chung và 

các phương án tổ hợp các môn học, chuyên đề học tập lựa chọn của trường THPT 

Hoàng Hoa Thám. 

2. Hỗ trợ tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến của cha mẹ học sinh và học sinh lớp 

9 của trường về việc lựa chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập sẽ theo học ở lớp 10- 

năm học 2022-2023. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm 

học 2022-2023 của trường THPT Hoàng Hoa Thám.  

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Lâm Đồng (để BC ); 

- Đăng website; 

- Các trường THCS (để phối hợp t/h); 

- Lưu VT./.     

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 
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