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Ngã Năm, ngày  18  tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 

Năm học 2022-2023 

Căn cứ thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023; 

Căn cứ kế hoạch số 770/KH-BGDĐT, ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Giảng dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT 2018, bắt đầu từ 

2022-2023; 

Căn cứ vào thực tế về đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất của trường trong 

năm học 2022 – 2023; 

Trường THPT Mai Thanh Thế xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 

2018 đối với lớp 10, năm học 2022 – 2023 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Phổ biến rộng rãi đến cha mẹ học sinh và học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, nguồn 

lực giáo viên và dự kiến xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn, số lớp tương ứng tại trường 

THPT Mai Thanh Thế. 

- Tạo điều kiện để học sinh có thể cân nhắc, lựa chọn khi quyết định đăng kí tuyển 

sinh vào trường THPT Mai Thanh Thế phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản 

thân. 

1.2. Yêu cầu 

- Hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 10 được xây dựng căn cứ trên nguồn lực giáo 

viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường. Số tổ hợp và số lớp/mỗi tổ hợp do 

nhà trường quyết định bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà 

trường và đáp ứng cao nhất nguyện vọng của học sinh. 

- Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 ở lớp 10 được xây dựng có tính 

mở, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10 và cho 

học sinh đăng kí nguyện vọng. 

2. Nội dung 

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch phân lớp 

- Tổng số chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm học 2022-2023: 440 học sinh. 

- Số lớp dự kiến tuyển sinh: 10 lớp. 
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2.2. Đội ngũ giáo viên 

 

TT Môn học bắt buộc Môn học tự chọn 

Môn SL GV Môn SL GV 

1 Toán 13 (1 TN,HN, 1 GD ĐP)  Lịch sử 5 (1GD ĐP) 

2 Ngữ văn 8 Địa lí 2 

3 Tiếng Anh 8 GDKTPL 2 

4 Thể dục  4 Vật lí 9 

5 QPAN 2 Hóa học 6 (1TN, HN) 

6 GDĐP  0 (2) Sinh học 4 

7 HĐTN, HN 0 (2) Tin học 4 

8   Công nghệ NN 2 

9   Công nghệ CN 2 

10   Nhạc 0 

11   Mỹ thuật 0 

 35 36 

Tổng số 71 

 

3. Nội dung chương trình và kế hoạch giáo dục cấp THPT năm 2018 

3.1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc 

Có 08 môn và hoạt động: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Giáo dục thể chất; Giáo dục 

quốc phòng và An ninh; Lịch sử; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo 

dục của địa phương. 

3.2. Các môn học lựa chọn 

Học sinh lựa chọn 05 môn học từ 03 nhóm môn học bên dưới, mỗi nhóm chọn ít 

nhất 01 môn học: 

- Nhóm môn Khoa học xã hội: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật 

(GDKT&PL). 

- Nhóm môn Khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học. 

- Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm 

nhạc, Mĩ thuật). 
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Học sinh lựa chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 

môn học. 

3.3. Các chuyên đề học tập 

Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông, 

nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

định hướng nghề nghiệp. 

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

dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 - 45 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 

11, 12, 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 trường. 

          Trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề 

học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều 

kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. 

 Ngoài số tiết chuyên đề học tập nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, nâng cao chất 

lượng  giáo dục của nhà trường tăng tiết các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn. 

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 

3.3. Sách giáo khoa sử dụng dạy học  

TT Môn học- sách giáo khoa Môn học – sách giáo khoa 

Môn Sách GK Môn Sách GK 

1 Toán  Chân trời sáng tạo Địa lí Chân trời sáng  tạo 

2 Ngữ văn  Chân trời sáng tạo GDKTPL Chân trời sáng  tạo 

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Bright Vật lí Chân trời sáng  tạo 

4 Lịch sử Chân trời sáng  tạo Hóa học Chân trời sáng  tạo 

5 Thể dục  1. Tổ thể dục chọn: Bóng chuyền, 

bóng rổ (Chân trời sáng tạo);  

2. Cầu lông, bóng đá (kết nối trị thức 

và cuộc sống);  

3. Đá cầu (Cánh diều). 

Sinh học Chân trời sáng  tạo 

6 QPAN Kết nối tri thức với cuộc sống (Nhà 

xb giáo dục VN) 

Tin học Cánh diều 

7 GDĐP  Tài liệu địa phương  Công nghệ 

NN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

8 HĐTN, HN Cánh diều Công nghệ 

CN 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

3.4. Thời lượng giáo dục  
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Nội dung giáo dục Số tiết/năm học/lớp 

Môn học bắt buộc (06) 

Ngữ văn 105 

Toán 105 

Ngoại ngữ 1 105 

Lịch sử 70 

Giáo dục thể chất 70 

GDQP và AN 35 

Môn học lựa chọn (3 nhóm) 

Nhóm môn khoa học 

xã hội (02 môn) 

  

Địa lí 70 

GD kinh tế và pháp luật 70 

Nhóm môn khoa học 

tự nhiên (3 môn) 

Vật lí 70 

Hoá học 70 

Sinh học 70 

Nhóm môn công nghệ 

và nghệ thuật (4 môn) 

Công nghệ 70 

Tin học 70 

Âm nhạc 70 

Mĩ thuật 70 

Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105 

Hoạt động GD bắt buộc Hoạt động TN, HN 105 

Nội dung GD bắt buộc của địa phương 35 

Môn học tự chọn 

Tiếng dân tộc thiểu số 105 

Ngoại ngữ 2 105 

Tổng số tiết học/năm học  1015 

Số tiết học TB/tuần (không kể các môn học tự chọn) 29 
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4. Dự kiến số lớp theo các tổ hợp môn lựa chọn 

4.1. Dự kiến số lớp 

Tổ hợp Tổ hợp môn lựa chọn 
Số lớp 

dự kiến 

Số học 

sinh 

 tối đa 

 Chuyên đề 

học tập 

Tổ hợp 

1 
Vật lí, Hóa học + GDKT&PL + Tin học. 02 88 

Vật lí 

Tổ hợp 

2 
Hóa học, Sinh + Địa lí + Công nghệ công nghiệp. 01 44 

Hóa học 

Tổ hợp 

3 

Hóa học, Sinh học +GDKT&PL. + Công nghệ nông 

nghiệp. 
01 44 

Sinh học 

Tổ hợp 

4 
Địa lí, Công nghệ công nghiệp + Tin học + Vật lí. 02 88 

Toán, Anh 

Tổ hợp 

5 

Địa lí, GDKT&PL + Công nghệ công nghiệp + Hóa 

học. 
01 44 Toán, Anh 

Tổ hợp 

6 

Địa lí, GDKT&PL + Công nghệ nông nghiệp + 

Sinh học. 
01 44 Toán, Anh 

Tổ hợp 

7 
Hóa  học– Sinh học; Đại lí, Tin học (Công nghệ) 02 88 

Toán, Hóa, 

Sinh 

4.2. Phương án tuyển sinh xếp lớp theo thứ tự ưu tiên 

1. Xét tổng điểm TB cả năm lớp 9 của 5 môn tổ hợp và điểm 03 môn thi tuyển sinh 

lớp 10. 

2. Nếu bằng điểm thì xét tổng điểm TB cả năm lớp 8 của 5 môn tổ hợp nếu bằng 

thì tính điểm lớp liền kề tiếp theo….. 

5. Cách tổ chức lớp học 

Sau khi có kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, học sinh sẽ bắt đầu 

vào trường đăng ký tổ hợp môn học để được xếp lớp (có lịch cụ thể): 

- Mỗi học sinh đăng ký 2 nguyện vọng (NV1, NV2) về việc chọn tổ hợp môn. Có 

mẫu đơn tham khảo theo tại địa chỉ http://www.thptmaithanhthe.edu.vn/.  

- Mỗi tổ hợp môn phải có tối thiểu 40 học sinh đăng kí trường mới tổ chức lớp học.  

- Nếu số lượng học sinh đăng kí không đảm bảo mở lớp, trường không tổ chức lớp 

học đó và học sinh sẽ học nguyện vọng 2.  

- Tùy theo điều kiện thực tế đăng kí có thể tăng hoặc giảm số lớp tổ hợp so với dự 

kiến ban đầu.  

 - Trong trường hợp số học sinh đăng ký nhiều hơn số học sinh theo số lớp quy 

định (nhưng chưa đủ số lượng để xem xét tăng thêm lớp của tổ hợp), trường sẽ lấy điểm 

từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu hoặc những trường hợp số đăng ký  đủ số lượng lớp 

của tổ hợp môn. 

http://www.thptmaithanhthe.edu.vn/
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  - Nhà trường sẽ cập nhật và công khai số nguyện vọng đăng ký hàng ngày trên 

website trường để học sinh biết số lượng nguyện vọng đăng ký trong tổ hợp mình lựa 

chọn để từ đó có sự điều chỉnh hoặc đăng ký lại nguyện vọng cho phù hợp. 

- Thủ tục đăng ký nhập học liên hệ văn phòng nhà trường gặp Cô Danh Thị 

Phương Thúy, số điện thoại 0988466521. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022 - 2023 của 

trường THPT Mai Thanh Thế. Kế hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với nguyện 

vọng của học sinh và tình hình biên chế đội ngũ giáo viên của trường sau khi trúng 

tuyển vào lớp 10 của trường./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (chỉ đạo) 

- Giáo viên, học sinh toàn trường (thực hiện); 

- Đăng website trường 

- Đăng https://www.facebook.com/maithanhthe.c3 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền 
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GỢI Ý MỘT SỐ NGÀNH ĐẠI HỌC  

ĐỂ HỌC SINH CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC 

Lớp 10, năm học 2022-2023 

1. Tổ hợp của trường năm học 2022-2023 

1.1. Môn bắt buộc 

Có 08 môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc 

phòng và An ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa 

phương. 

1.2. Tổ hợp môn tự chọn 

- Chọn một tổ hợp có môn học phù hợp với ngành đại học mong muốn. 

- Các môn trong tổ hợp đó + những môn bắt buộc: có ba môn của khối thi đại học thuộc 

ngành học mong muốn. 

1.3. Gợi ý tổ hợp 

Tổ hợp Tổ hợp môn lựa chọn 
Số lớp 

dự kiến 

Số học 

sinh 

 tối đa 

 Chuyên 

đề học tập 

Tổ hợp 

1 
Vật lí, Hóa học + GDKT&PL + Tin học. 02 88 

Vật lí 

Tổ hợp 

2 
Hóa học, Sinh + Địa lí + Công nghệ công nghiệp. 01 44 

Hóa học 

Tổ hợp 

3 

Hóa học, Sinh học +GDKT&PL. + Công nghệ nông 

nghiệp. 
01 44 

Sinh học 

Tổ hợp 

4 
Địa lí, Công nghệ công nghiệp + Tin học + Vật lí. 02 88 

 

Tổ hợp 

5 

Địa lí, GDKT&PL + Công nghệ công nghiệp + Hóa 

học. 
01 44 

 

Tổ hợp 

6 

Địa lí, GDKT&PL + Công nghệ nông nghiệp + 

Sinh học. 
01 44 

 

Tổ hợp 

7 
Hóa  học– Sinh học; Đại lí, Tin học (Công nghệ) 02 88 

 

2. Gợi ý một số ngành Đại học phù hợp với tổ hợp 

Đây chỉ là gợi ý một số ngành học phổ biến, học sinh có thể tham khảo trên internet về 

tổ hợp môn lấy điểm đại học của ngành học mình mong muôn. 

Tổ  

hợp 

xét  

Môn lấy 

điểm 

tuyển 

Một số ngành học phổ biến Ghi chú 
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Đại 

học 

sinh 

A 

 

 

 

 

A1 

 

 

- Toán, 

Lý, Hóa 

 

- Toán, 

Lý, Anh 

- Kỹ thuật, công nghệ thông tin: Cơ khí, Kỹ thuật phần mềm. 

- Kinh tế, tài chính, quản lý, pháp luật: quản trị kinh doanh, 

kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, tài chính - ngân hàng, 

Kế toán, luật kinh tế… 

- Dịch vụ, du lịch: quản trị nhà hàng, khách sạn… 

- Truyền thông, marketing: quan hệ công chúng, truyền 

thông… 

- Công an, quân đội. 

1,2,3, 

B 
Toán, 

Hóa, Sinh 

- Y, dược: Y đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, 

Điều dưỡng, Răng - hàm - mặt, Kỹ thuật hình ảnh y học, 

Dược học, Dinh dưỡng... 

- Môi trường: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi 

trường, Khí tượng và Khí hậu học, Công nghệ kỹ thuật tài 

nguyên nước... 

- Nông - lâm nghiệp: Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, 

Khoa học cây trồng… 

- Chăn nuôi, thú y… 

1,2,3,7 

C 

Ngữ văn, 

Lịch sử,   

Địa lí 

- Khoa học xã hội Báo chí, khoa học xã hội và nhân văn, sư 

phạm, luật, triết học, chính trị học, tâm lý học, … 

- Công an, quân đội. 

4,5,6,7 

D 

Ngữ văn, 

Toán, 

Tiếng 

Anh 

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn 

ngữ Hàn Quốc… 

- Tài chính, kinh tế, luật: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân 

hàng, kinh doanh quốc tế… 

- Khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm: Triết học, báo chí, 

quan hệ quốc tế, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, … 

- Nông - lâm - ngư nghiệp: Quản lý tài nguyên rừng, quản lý 

đất đai, khuyến nông… 

- Công an, quân đội. 

1,2,3,4,5 

6,7 

T 

Toán, 

Sinh học, 

Năng 

khiếu thể 

dục thể 

thao 

Giáo dục thể chất, quản lý thế dục thể thao, giáo dục Quốc 

phòng - An ninh, huấn luyện viên thể thao 
1,2,3,6,7 

G 

Toán 

Ngữ văn 

Lịch sử 

Ngành công an, Quân đội 
1,2,3, 

4,5,6,7 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 MAI THANH THẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 

Năm học 2022-2023 

 
1. Họ và tên: ………………………Nam/ Nữ……… Dân tộc: …………. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………...Nơi sinh (xã huyện, tỉnh): 

…………………………………………………………………………………… 

3. Quê quán: Ấp…………………, xã (phường)……….…………, huyện (thị 

xã)………………………..tỉnh (thành phố)……………………….………. 

4. Nơi ở hiện nay: Ấp…………………, xã (phường)……….…………, huyện  

(thị xã)…………………..tỉnh (thành phố)………………………. 

5. Điện thoại: ……………………email: ………………………………. 

6. Diện chính sách: …………………………………………………… 

7. Ưu tiên: ………………………..Khuyết tật: …………………………… 

8. Khoảng cách từ nhà tới trường………………km 

9. Phương tiện đi học………………………………………………….. 

10. Ngày vào đoàn: ………………………………………………………. 

11. Chọn tổ hợp: 

Nguyện vọng 

chọn 

Cách ghi 

Bằng số Bằng chữ 

Nguyện vọng 1   

Nguyện vọng 2   

12. Họ tên cha: …………………………....Nghề nghiệp……………… 

Năm sinh cha:……………………………..Số ĐT cha………………… 

13. Họ tên mẹ: ………………   ………….…Nghề nghiệp…………..… 

Năm sinh mẹ:……………………………….Số ĐT mẹ………………… 

Nay em làm đơn nay xin Hiệu trưởng trường THPT Mai Thanh Thế xem xét giải 

quyết cho em được chọn theo nguyện vọng tổ hợp như trên, nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc học tập của em trong thời gian tới./. 

Trân thành cảm ơn! 

                                                                 Ngã Năm, ngày …. tháng …. năm 2022 

        Người làm đơn 

 


