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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký môn học lựa chọn đối với học sinh 

trúng tuyển vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018; 

Căn cứ kết quả khảo sát năng lực học tập, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học 

sinh nhà trường trong những năm học gần đây;  

Căn cứ tình hình đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất và kết quả khảo sát lựa chọn 

môn học tự chọn đối với học sinh lớp 9 của 03 trường PTDTNT các huyện,  

Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam xin thông báo đến các bậc phụ huynh và học 

sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023 về 

việc đăng ký môn học lựa chọn đối với lớp 10 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Các môn học và hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 10 theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng tại Trường PTDTNT tỉnh Quảng 

Nam trong năm học 2022-2023 

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

Tất cả học sinh đều phải học tập các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc 

gồm: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và 

an ninh; Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; Giáo dục địa phương. 

2. Các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập 

Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trên đây, mỗi học sinh lựa 

chọn một trong năm tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập (tương ứng 

với 05 lớp) do nhà trường xây dựng dưới đây: 

Lớp Môn học 
Cụm chuyên đề 

học tập 

Phù hợp các tổ hợp môn đăng ký xét 

tuyển đại học 

Khoa học  

tự nhiên 

Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Tin học 

Toán, Vật lý, Hóa 

học 

A00, A01, A02, A03, A05, B00, B01, B03, 

D01, D07, D08, D09, D11, D12, D13, D14, 

C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08, C10 

Khoa học 

xã hội 1 

Vật lý, Địa lý, Công 

nghệ, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D10, 

D11, D14, D15, A01, A03, A04, A07 

Khoa học 

xã hội 2 

Hóa học, Địa lý, 

Công nghệ, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

C00, C02, C03, C04, C10, D01, D07, D09, 

D10, D12, D14, A05, A06, A07,  

Khoa học 

xã hội 3 

Sinh học, Địa lý, 

Công nghệ, Tin học 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

C00, C03, C04, C12, C13, D01, D08, D09, 

D10, D13, D14, D15, A07, B01, B02, B03, 

B08 

Xã hội – 

Nghệ thuật 

Địa lý, GDKTPL, 

Tin học, Âm nhạc 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D09, 

D10, D14, D66, D84, M00, M01, M07, 

M10, M14, N00, N01  
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*Lưu ý: Đối với Lớp Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Tin học), yêu cầu học sinh phải có khả năng học tập khá tốt đối với các môn tự nhiên: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

II. Cách thức đăng ký 

Căn cứ vào khả năng học tập các môn học và thiên hướng lựa chọn nghề nghiệp, 

học sinh tham khảo ý kiến của gia đình để tiến hành đăng ký môn học lựa chọn (mỗi 

học sinh đăng ký 02 nguyện vọng tương ứng với 02 lớp do nhà trường xây dựng trên 

đây). Việc đăng ký thực hiện như sau: 

1. Đăng ký trực tuyến 

- Học sinh sử dụng máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng internet truy cập 

vào đường link sau đây và làm theo hướng dẫn. 

https://forms.gle/Bwj1gW8UZJQH2HgL6 

Hoặc học sinh có thể vào Trang thông tin điện tử của nhà trường theo địa chỉ 

dưới đây để truy cập đăng ký trực tuyến:  

www.dtnt-quangnam.edu.vn 

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Trước ngày 22/8/2022 

2. Làm phiếu đăng ký 

Học sinh vào Trang thông tin điện tử nhà trường (mục Tuyển sinh) tải mẫu 

phiếu đăng ký môn học lựa chọn, ghi đầy đủ thông tin vào phiếu (theo hướng dẫn 

trong phiếu) và gửi phiếu về Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam khi về nhập học tại 

trường (cùng với hồ sơ nhập học). 

 III. Biên chế lớp 

Nhà trường tiến hành biên chế lớp trên cơ sở đăng ký nguyện vọng, số lượng 

thực tế học sinh đăng ký và kết quả học tập, kết quả thi tuyển sinh lớp 10 của học sinh. 

Trường hợp học sinh đăng ký chưa phù hợp, nhà trường sẽ tư vấn học sinh và gia 

đình để có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng ký môn học lựa chọn phù hợp hơn. 

Trên đây là thông báo của Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký 

môn học lựa chọn đối với học sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Kính mong các bậc 

phụ huynh và học sinh quan tâm phối hợp thực hiện để việc học tập của học sinh được 

thuận lợi. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, nếu cần được giải đáp thêm, xin vui 

lòng liên hệ qua số điện thoại: 0377290712 (Hiệu trưởng), 0935301426 (Phó HT). 

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

Nơi nhận: 
-Các bậc phụ huynh và học sinh trúng tuyển 

vào lớp 10 năm học 2022-2023; 

-Phòng GDĐT các huyện miền núi; 

-Các trường PTDTNT huyện; 

-Lưu: VT, BPDH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Sơn 
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