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 Thực hiện Công văn số 4028/BGDĐT-GDTX ngày 23/8/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX 

cấp THPT năm học 2022-2023 và Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 

26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình Giáo dục thường 

xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 

12), 

Để công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 

2022-2023 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Sở GDĐT hướng dẫn một số nội 

dung cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện như sau: 

 1. Đối với các lớp 11, 12 

- Thực hiện dạy học theo Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm 

theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan, cụ thể như: Công văn 

số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 về hướng dẫn thực hiện phân phối 

Chương trình GDTX cấp THPT; Công văn số 3566/BGDĐT-GDTX ngày 

14/9/2020 hướng dẫn về điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học 

viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT. 

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của học viên được 

thực hiện theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ 

GDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo Chương trình GDTX 

cấp THCS và THPT và Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của 

Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học 

viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 và Thông tư 

số 26/2014/TT BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ GDĐT. 

2. Đối với lớp 10 

- Thực hiện dạy học theo Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm 

theo Thông tư 12. 

- Về xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng tổ hợp môn học lựa chọn và 

cụm chuyên đề học tập, hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, về phương 

pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá và các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương 
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trình GDTX cấp THPT thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4028/BGDĐT-

GDTX ngày 23/8/2022 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện Chương trình 

GDTX cấp THPT năm học 2022-2023. 

Yêu cầu Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh ngay về Sở GDĐT (Phòng Nghiệp vụ dạy 

học) để thống nhất xử lý và thực hiện chung trong toàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;  

- lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH (GDTX). 
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