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Số:         /BGDĐT-GDTrH 
V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học 

lựa chọn, cụm chuyên đề học tập 

cấp trung học phổ thông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp theo Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về triển khai thực 

hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023, trước tình hình thực tế hiện 

nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi 

môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau: 

1. Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định 

cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi 

môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối 

năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm 

tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. Hiệu trưởng xem xét, 

quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề 

học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường. 

2. Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi 

môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, 

kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước 

đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ 

năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. 

3. Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ 

năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc 

tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định 

trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn 

học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. 

Nhận được Công văn này đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 

trường trung học phổ thông triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; 

- Các trường phổ thông trực thuộc; 

- Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Độ 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T22:41:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Thành<nxthanh@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T23:03:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Hữu Độ<nhdo@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T09:04:10+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T09:04:13+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T09:04:16+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




