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Số:1305/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh
lớp 10 năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT
về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023.
Sở GDĐT đề nghị các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở, các trung
tâm GDNN-GDTX; Trung tâm GDTX tỉnh (gọi chung là các đơn vị) triển khai
thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ, sáng tạo và hiệu quả các nội dung
Kết luận của Chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 và
phương án đảm bảo chất lượng dạy và học lớp 10 năm học 2022-2023 (đã được
ban hành tại Báo cáo số 1238/BC-SGDĐT ngày 20/5/2022 của Sở GDĐT).
2. Tiến hành rà soát bám sát chỉ tiêu tuyển sinh (gửi kèm Công văn số
1178/SGDĐT-KHTC ngày 13/5/2022) và thực tiễn của đơn vị, địa phương để
hoàn chỉnh phương án xây dựng tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học
tập cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023, tham khảo ý kiến đóng góp của xã
hội thuộc vùng tuyển sinh, các phòng CMNV thuộc Sở; công khai theo quy định
và điều chỉnh cho phù hợp trước khi ban hành Kế hoạch tuyển sinh chính thức.
3. Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh lớp 10, phương án xét tuyển và quy chế
xét tuyển bám sát tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình
thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng
GDTrHCTTX, điện thoại: 02693 821650) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các phòng GDĐT (để phối hợp);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (để theo dõi);
- Các phòng CMNV thuộc Sở (để phối hợp);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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