
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                    Bắc Trà My, ngày 07 tháng 5 năm 2022 

  

THƯ CÔNG TÁC 

 

 Kính gửi:  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Bắc Trà My; 

                             - Hiệu trưởng các trường Tiểu học-THCS, THCS trên địa bàn 

Huyện Bắc Trà My. 

 Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối 

với lớp 10 cấp THPT. Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Nam, đồng thời để 

chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện chương trình mới 

trên cơ sở điều kiện CSVC và đội ngũ Giáo viên của trường hiện nay. Trường THPT Bắc 

Trà My  xây dựng một số tổ hợp các môn học như sau: 

Tổ 

hợp 

Nhóm các môn học 

bắt buộc 

Nhóm 

năng lực 

Nhóm môn học tự chọn Nhóm Chuyên đề 

tự chọn 

TH 1 

- Toán-Văn-Anh- 

GDTC-GDQP&AN 

- Hoạt động TN-HN 

- Giáo dục địa phương 

 

Tự nhiên 

 

Lý, Hóa, Sinh, Sử, Tin. Toán - Lý- Hóa. 

TH 2 Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin. Toán - Hóa - Sinh. 

TH 3 Lý, Hóa, Sinh, KT-PL, Tin  Toán - Lý - Tin. 

TH 4 

Xã hội 

Sử, Địa, KT-PL, Lý, Tin.  Toán - Văn- Sử. 

TH 5 Sử, Địa, KT-PL, Hóa, Tin.  Toán - Văn- Địa 

TH 6 Sử, Địa, KT-PL, Sinh, Tin. Văn- Sử - Địa 

TH 7 Sử, Địa, KT-PL, Lý, Công nghệ. Văn- Sử - Địa 

TH 8 Sử, Địa, KT-PL, Hóa, Công nghệ;  Văn- Sử - Địa 

Nay nhà trường kính đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My và lãnh đạo các 

trường Tiểu học-THCS, THCS trên địa bàn huyện phối hợp, giúp đỡ trường THPT Bắc 

Trà My trong việc tư vấn, khảo sát việc đăng ký tổ hợp môn học theo Chương trình GDPT 

20218 của học sinh. 

 Để việc lựa chọn tổ hợp của các em đảm bảo phù hợp nhất với năng lực và sở 

trường của các em và đặc biệt là việc định hướng nghề nghiệp cho các em sau này, hơn 

ai hết các thầy cô giáo tại các trường Tiểu học-THCS, THCS trên địa bàn Huyện Bắc Trà 

My trực tiếp giảng dạy cho các em là những người nắm rõ nhất đặc điểm của từng học 

sinh. Chính vì vậy trước khi các em lựa chọn tổ hợp kính mong các trường giúp đỡ trường 

THPT Bắc Trà My trong việc tư vấn để các em chọn cho mình tổ hợp phù hợp nhất. 

  Do điều kiện đi lại khó khăn, nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các trường giúp đỡ 

để các em khảo sát trực tuyến qua đường link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9LkliRTgGMyexdZKw1W8HQ

4ZAwDX50atUlU3jp506-pnSA/viewform 

 Thời hạn cuối cùng hoàn thành việc khảo sát là 20/5/2022. Kính mong lãnh đạo 

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường phối hợp, hỗ trợ trường THPT Bắc Trà My. Kính đề 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9LkliRTgGMyexdZKw1W8HQ4ZAwDX50atUlU3jp506-pnSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9LkliRTgGMyexdZKw1W8HQ4ZAwDX50atUlU3jp506-pnSA/viewform


nghị lãnh đạo các trường Tiểu học-THCS, THCS trên địa bàn Huyện Bắc Trà My quan 

tâm giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Bắc Trà My 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học-THCS, THCS 
- Lưu VT 
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