
  

Kính gửi:  

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trường phổ thông: DTNT THCS&THPT Yên 

Lập, DTNT tỉnh, Hermann Gmeiner Việt Trì, CLC 

Hùng Vương. 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành 

Chương trình Giáo dục phổ thông, Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 

3/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 

ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản số 1114/SGD&ĐT-

GDTrH ngày 11/8/2022 hướng dẫn các đơn vị về việc xây dựng và tổ chức cho 

học sinh đăng ký tổ hợp các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với 

lớp 10 năm học 2022-2023. 

Sau khi tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, Sở GD&ĐT thông báo danh 

sách các tổ hợp môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của từng trường 

THPT trên địa bàn tỉnh (danh sách cụ thể theo phụ lục đính kèm); đồng thời 

thông báo trên website Sở GD&ĐT Phú Thọ. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo công khai, đầy đủ, kịp thời tới 

học sinh và phụ huynh học sinh được biết để thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để t/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- TT Công đoàn ngành; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Báo Phú Thọ; 

- Đài PT&TH Phú Thọ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Quốc Lập 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số:          /SGD&ĐT-GDTrH 
V/v thông báo các tổ hợp môn học 

lựa chọn, cụm chuyên đề học tập  

đối với lớp 10 trường THPT trên địa 

bàn tỉnh  năm học 2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày         tháng 9 năm 2022 
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