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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
TRƢỜNG PT DTNT THPT AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/HD-DTNT

Châu Đốc, ngày 7 tháng 4 năm 2022

HƢỚNG DẪN
V/v Định hƣớng chƣơng trình cấp Trung học phổ thông,
tuyển sinh 10 năm học 2022-2023 theo chƣơng trình GDPT 2018.
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể, ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD và ĐT;
Căn cứ Kết luận của Lãnh đạo Sở GD- ĐT An Giang trong Hội nghị triển khai công tác
tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022, Kế hoạch Tuyển sinh
vào lớp 10 Trường PT DTNT THPT An Giang năm học 2022- 2023 & Kế hoạch số 101/KHDTNT ngày 21 tháng 3 năm 2022, Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT THPT
An Giang;
Trường PT DTNT THPT An Giang hướng dẫn về việc định hướng chương trình cấp
THPT, tuyển sinh 10 năm học 2022 – 2023 theo chương trình GDPT 2018 như sau:
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHƢƠNG TRÌNH GDPT 2018 - THPT
1. Mục tiêu:
Nhằm giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết, khả năng lựa
chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh bản thân để tiếp tục
học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi
thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.
2. Quan điểm:
Chương trình được xây dựng theo hướng mở, bảo đảm định hướng thống nhất và những
nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động
và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung.
II. NỘI DUNG HƢỚNG DẪN
1. Định hƣớng tổ chức lựa chọn lớp học:
Trong năm học 2022- 2023, Trường PT DTNT THPT An Giang sẽ tuyển sinh 5 lớp 10 cố
định với 175 học sinh và thực hiện học theo chương trình GDPT 2018, cụ thể như sau:
- Mỗi lớp học gồm: 7 môn học và hoạt động bắt buộc + 5 môn học lựa chọn + 3 chuyên
đề học tập + 1 môn học tự chọn là môn Khmer.
- Các môn học lựa chọn tổ chức theo lớp chung với lớp cố định, các chuyên đề học tập
được tổ chức học trái buổi (Theo kế hoạch tổ chức học tập 2 buổi/ngày).
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- Căn cứ để xếp lớp học sinh theo nguyện vọng 1 là điểm thi đầu vào lớp 10 THPT hoặc
điểm tổng kết môn học đó ở cấp THCS, hoặc điểm kiểm tra cuối kỳ II theo đề chung của Sở
GD- ĐT năm học 2021- 2022.
2. Định hƣớng kế hoạch giáo dục THPT đối với khối 10 – Trƣờng PT DTNT THPT
An Giang, năm học 2022-2023:
2.1. Tổ hợp môn học và chuyên đề cụ thể cho mỗi lớp học - theo định hƣớng KHTN,
Công nghệ (3 – 1 – 1):
Gồm 3 lớp x 35HS=105 học sinh, được lựa chọn trong các phương án sau cho mỗi lớp học:
Môn bắt buộc

Môn lựa chọn

Lí- Hoá- Sinh- Sử - Tin (CN)
Văn; Toán; tiếng Anh;
GDTC; GDQPAN; Hoạt Lí- Hoá – Sinh- Địa- Tin (CN)
động trải nghiệm- HN;
Giáo dục địa phương.
Hoá- Sinh- Địa- GDKTPL -Tin (CN)

Chuyên đề học tập

Ghi chú

Chọn 3 Chuyên đề
của những môn sẽ GDTC
học có chuyên đề chọn 1/4
(Toán và 2 chuyên SGK
đề khác)

2.2. Tổ hợp môn học và chuyên đề cụ thể cho mỗi lớp học - Theo định hƣớng KHXH
(3 – 1 – 1):
Gồm 2 lớp x 35HS = 70 học sinh, được lựa chọn trong các phương án sau cho mỗi lớp học:
Môn bắt buộc

Môn lựa chọn

Lí- Sử - Địa- GDKTPL- Tin (CN).
Văn; Toán; tiếng Anh;
GDTC; GDQPAN; Hoạt Hoá- Sử-Địa- GDKTPL-Tin (CN).
động trải nghiệm - HN;
Sinh- Sử- Địa- GDKTP-Tin (CN).
Giáo dục địa phương.

CĐ học tập

Ghi chú

Chọn 3 CĐ của
GDTC
những môn sẽ học
chọn 1/4
có CĐ (Văn và 2
SGK
CĐ khác)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trường PT DTNT THPT An Giang công bố Hướng dẫn này đến các Phòng GD- ĐT và
các trường THCS thuộc vùng tuyển sinh của trường. Qua đó, kính nhờ các Phòng GD- ĐT và
các trường THCS có liên quan tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi trong việc tổ chức tuyên truyền
đến học sinh, phụ huynh học sinh có con em đang học lớp 9 tại các trường THCS thuộc đối
tượng tuyển sinh của trường PT DTNT THPT An Giang (Tuyên truyền cùng với các Kế hoạch
số 583/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022, Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 Trường PT
DTNT THPT An Giang năm học 2022- 2023 & Kế hoạch số 101/KH.DTNT ngày 21 tháng 3
năm 2022, Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT THPT An Giang).
- Sau khi Sở GD- ĐT An Giang phê duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 10 trường PT
DTNT THPT An Giang năm học 2022- 2023, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng và thực hiện Kế
hoạch tổ chức lựa chọn Tổ hợp môn học và chuyên đề cụ thể (theo nội dung chương trình
GDPT 2018) cho mỗi lớp học đối với 175 học sinh trúng tuyển sinh 10 vào trường.
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Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành họp thảo luận, thống nhất trong Hội đồng nhà trường cùng
với Ban đại diện CMHS của trường và phổ biến nội dung tổ chức thực hiện Kế hoạch đến tất cả
học sinh trúng tuyển, phụ huynh học sinh.
Trên đây là nội dung Hướng dẫn về việc định hướng tuyển sinh 10 năm học 2022 – 2023
thực hiện theo chương trình theo chương trình GDPT 2018. Mọi sự thắc mắc xin liên hệ Ban
Tuyển sinh 10 trường PT DTNT THPT An Giang./.
Nơi nhận:
- Các Phòng GDĐT (thuộc địa bàn Tuyển sinh);
- Các Trường THCS (thuộc địa bàn Tuyển sinh);
- Lưu:VT.

TRƢỞNG BAN TS.10 TRƢỜNG PT
DTNT THPT AG
Cơ quan: TRƯỜNG PHỔ THÔNG
DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG AN GIANG
Email: ptdtntthpt@angiang.gov.vn
Thời gian ký: 07.04.2022 14:42:42
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Hiệu trƣởng
Nguyễn Thanh Tùng

Gửi kèm theo:
Kế hoạch số 101/KH.DTNT ngày 21 tháng 3 năm 2022,
Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT THPT An Giang.
GHI CHÚ: Mọi chi tiết thắc mắc về công tác Tuyển sinh 10, định hướng chương trình GDPT 2018, năm
học 2022 - 2023, xin liên hệ:
Thầy Nguyễn Thanh Tùng, HT – SĐT: 0918.553.452;
Thầy Thái Phƣớc Hiệp, PHT- SĐT: 0915733800;
& Cô Phùng Thị Trúc Ly, QLHSHS- SĐT: 0386533909.
Các Trường THCS có nhu cầu về ăn, nghỉ cho học sinh tham gia dự thi tại Trường PT DTNT THPT An
Giang (trong thời gian dự thi TS 10), xin liên hệ trước (tối thiểu 03 ngày) với Thầy Chau Long, PHT -SĐT:
0373878815.

