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         Thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (sau 

đây gọi là Thông tư 13); Công văn số 2092/SGDĐT-NVDH ngày 30/8/2022 của Sở 

GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-

2023. Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện dạy học và kiểm tra 

đánh giá môn Lịch sử lớp 10, Lịch sử và địa lý lớp 6, 7 năm học 2022-2023 như 

sau: 

I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC 

1. Thời lượng dành cho môn Lịch sử và Địa lý lớp 6, 7  

Theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về ban 

hành Chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 32), thời lượng 

dành cho môn Lịch sử và Địa lý là 105 tiết/lớp/năm học, dạy học trong 35 tuần. Tỷ 

lệ % số tiết dành cho mỗi nội dung được trình bày theo bảng sau: 

Stt Nội dung Lớp 6 Lớp 7 Ghi chú 

1 Phân môn Địa lý 45% 42%  

- Địa lý tự nhiên đại cương 45% 0%  

- Địa lý các châu lục 0% 42%  

2 Phân môn Lịch sử 45% 42%  

- Thế giới 22% 20%  

- Việt Nam 23% 22%  

3 Chủ đề chung 0% 6%  

4 Đánh giá định kỳ 10% 10%  

Tổng cộng 100% 100%  
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Căn cứ vào tỷ lệ % số tiết dành cho mỗi nội dung, tùy tình hình thực tế các 

nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá  phù hợp theo 

một trong hai phương án: 

- Một là tiếp tục thực hiện theo phụ lục 05 về Hướng dẫn thực hiện kế hoạch 

dạy học môn Lịch sử và Địa lý lớp 6 theo chương trình GDPT 2018 đính kèm 

Công văn số 2158/SGDĐT-NVDH ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT về việc Hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.  

- Hai là bố trí giảng dạy 03 tiết/01 tuần cho môn Lịch sử và Địa lý đảm bảo 

trong từng Học kỳ nội dung hai phân môn bằng nhau. 

Phương án tổ chức dạy học phụ thuộc vào điều kiện của nhà trường và đội 

ngũ giáo viên hiện có bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì cho phù hợp. Đối 

với các chủ đề chung ở lớp 7, hiệu trưởng phân công giáo viên có năng lực chuyên 

môn phù hợp để dạy học chủ đề chung. 

2. Thời lượng dành cho môn Lịch sử lớp 10    

Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT thời lượng dành cho môn Lịch sử 52 

tiết/lớp/năm học, dạy học trong 35 tuần. Tỷ lệ % số tiết dành cho mỗi nội dung 

được trình bày theo bảng sau: 

              Mạch nội dung Thời lượng 

dự kiến 

Chủ đề định hướng nghề nghiệp: 

- Lịch sử và Sử học 

- Vai trò của Sử học 

10% 

Một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại 8% 

Các cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới 11% 

Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại 6% 

Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) 24% 

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 11% 

Ôn tập và đánh giá định kì 10% 

Thực hành lịch sử 20% 

Căn cứ vào tỷ lệ % số tiết dành cho mỗi nội dung, các nhà trường xây dựng 

kế hoạch dạy học, ôn tập và KTĐG phù hợp. 

II. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

Thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. Cụ thể: 
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1. Kiểm tra đánh giá môn Lịch sử và Địa lý lớp 6, 7  

- Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) thường xuyên được thực hiện trong quá trình 

dạy học theo từng phân môn; số lần kiểm tra thường xuyên để ghi vào sổ điểm 

phân môn Lịch sử: 04 lần/năm học, phân môn Địa lý: 04 lần/năm học. Tùy theo 

phương án bố trí dạy học của các trường cho từng học kỳ để tính số lần KTĐG 

thường xuyên phù hợp cho từng phân môn. 

- KTĐG định kỳ được xây dựng bao gồm nội dung phân môn Lịch sử và 

phân môn Địa lý theo tỷ lệ phù hợp với nội dung, thời lượng dạy học của mỗi phân 

môn và chủ đề chung đến thời điểm KTĐG. Giáo viên được phân công dạy học 

chủ đề chung, chịu trách nhiệm việc KTĐG chủ đề chung. Phải xây dựng cấu trúc 

đề kiểm tra giữa kì, cuối kì của từng phân môn sau đó mới xây dựng ma trận đề 

kiểm tra của môn học. 

- Thời lượng KTĐG giữa kỳ và cuối kỳ: Từ 60 phút đến 90 phút. 

2. Kiểm tra đánh giá môn Lịch sử lớp 10 

- KTĐG thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học 03 lần/01 học 

kỳ. Đối với cụm chuyên đề được KTĐG theo từng chuyên đề học tập, trong đó 

chọn kết quả của một lần đánh giá làm kết quả đánh giá của cụm chuyên đề học 

tập. Kết quả đánh giá của cụm chuyên đề học tập của môn học được tính là kết quả 

của một lần đánh giá thường xuyên của môn học đó và ghi vào sổ theo dõi và đánh 

giá học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập của học 

sinh. Kết quả đánh giá của cụm chuyên đề được sử dụng ở học kỳ kết thúc học 

cụm chuyên đề đó. 

- KTĐG định kì: gồm KTĐG giữa kì và cuối kì, thông qua: bài kiểm tra 

(trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Thời lượng làm bài 

KTĐG định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính là 45 phút. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ MÔN 

1. Môn Lịch sử và Địa lý lớp 6, 7 

- Chương trình môn Lịch sử và Địa lý bao gồm phân môn Lịch sử và phân 

môn Địa lý, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó có 

nhiều nội dung dạy học có liên quan đến cả hai phân môn được bố trí gần nhau để 

hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung 

Địa lý và ngược lại. 

- Căn cứ vào đội ngũ và năng lực giáo viên hiện có nhà trường phân công 

giáo viên giảng dạy hợp lí (giáo viên phải được dạy học đúng chuyên môn đào 

tạo). Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng để giáo 

viên có thể đảm nhận được việc giảng dạy toàn bộ chương trình môn học. 
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2. Môn Lịch sử lớp 10 

- Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý dạy và học môn Lịch sử trong 

nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT của Bộ 

GDĐT. 

- Tăng cường tổ chức hoạt động dạy học gắn liền với thực tiễn; xây dựng 

nguồn học liệu mở và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử để giúp 

học sinh yêu thích hứng thú với bộ môn.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào tình 

hình cụ thể của từng trường, các trường tổ chức cho tổ chuyên môn, giáo viên 

nghiên cứu Thông tư 32, Thông tư 13 và triển khai đúng hướng dẫn của Bộ 

GDĐT, Sở GDĐT. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở GDĐT (Phòng Nghiệp vụ dạy và học, Bộ phận Giáo dục Trung 

học, điện thoại 3831848 hoặc email phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn ) để 

kịp thời hướng dẫn và thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Trưởng các phòng chức năng Sở; 

- Website Sở GDĐT;      

- Lưu: VT, NVDH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Huệ Khải 
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