
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI 

TRƢỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH 
 

Số:   160 /KH-NH1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Nghĩa Hành, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC DẠY NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƢƠNG LỚP 10 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Thực hiện Quyết định số 2975/BGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 sử dụng  trong 

cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5310/UBND-KGVX 

ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Tài liệu giáo dục địa phương lớp 

10, thực hiện công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2022 của Sở giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nội dung giáo dục địa phương lớp 10 năm học 

2022-2023. 

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch năm học 2022-2023 của đơn vị. Trường 

THPT Số 1 Nghĩa Hành xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học Nội dung Giáo dục địa 

phương năm học 2022-2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện Nội dung giáo dục địa phương theo chương trình GDPT 2018 

nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh 

tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải 

quyết những vấn đề của quê hương… 

- Yêu cầu học sinh tham gia đầy đủ, tích cực đây là nhiệm vụ học tập bắt buộc 

để đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông. 

- Cán bộ, giáo viên được phân công thực hiện nghiêm túc các qui định chuyên 

môn có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc đổi mới Giáo dục 

theo chương trình phổ thông 2018. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung, thời lƣợng, thời gian giảng dạy 

a) Nội dung, thời lƣợng 

STT Tên chủ đề 
Nội dung (thuộc lĩnh 

vực/ nhóm lĩnh vực) 

Thời 

lƣợng 

(số tiết) 

Môn dạy 

1 
Nhân vật lịch sử tiêu biểu của 

tỉnh Quảng Ngãi 
Lịch sử 6 Lịch sử 

2 

Bảo tồn và phát huy   các di 

sản văn   hoá phi vật thể ở tỉnh         

Quảng Ngãi  

Văn hoá 5 Địa lí 
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STT Tên chủ đề 
Nội dung (thuộc lĩnh 

vực/ nhóm lĩnh vực) 

Thời 

lƣợng 

(số tiết) 

Môn dạy 

3 

Nguồn lực tự nhiên đối với sự 

phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh 

Quảng Ngãi 

Địa lí tự nhiên 5 Địa lí 

 

4 

Tình hình lao động và việc làm 

ở tỉnh Quảng Ngãi  

 

Địa lí, hướng nghiệp 

5 

Địa lí 

5 

Tình hình phát triển nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở 

tỉnh Quảng Ngãi 

Địa lí kinh tế 5 Địa lí 

6 

Bảo vệ và sử dụng bền vững 

tài nguyên thiên nhiên (khoáng 

sản, nước, sinh vật) ở tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bảo vệ môi trường 5 Sinh học 

 Kiểm tra đánh giá định kì 4  

 Tổng số tiết 35  

b) Thời gian tổ chức giảng dạy: Tuần 13, 14, 15 của học kỳ 1 

2. Đối tƣợng, hình thức tổ chức 

- Đối tượng: Tổ chức giảng dạy cho 366 học sinh của 09 lớp khối 10 từ 10A1 

đến 10A9, phân thời khóa biểu cụ thể thống báo đến học sinh thực hiện 

- Giáo viên giảng dạy: Gồm các giáo viên thuộc các môn: Sử, Địa, GDKT&PL, 

Sinh học theo sự phân công của lãnh đạo. 

- Hình thực dạy: Tập trung vào các buổi chiều, mỗi buổi 05 tiết bắt đầu từ 

13h00 đến 17h00 tại các phòng học của các lớp hoặc tại phòng dạy GAĐT (giáo viên 

phải đăng ký trước nếu có nhu cầu). 

3. Tài liệu giảng dạy 

-  Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi – Lớp 10 được biên soạn theo 

cấu trúc bao gồm 6 chủ đề sau: 

Chủ đề 1: Nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi 

Chủ đề 2: Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể ở tỉnh Quảng 

Ngãi  

Chủ đề 3: Nguồn lực tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh    

Quảng Ngãi  

Chủ đề 4: Tình hình lao động và việc làm ở tỉnh Quảng Ngãi  
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Chủ đề 5: Tình hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở tỉnh     

Quảng Ngãi  

Chủ đề 6: Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, 

nước, sinh vật) ở tỉnh Quảng Ngãi  

Các chủ đề trong Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc thống nhất gồm 4 phần: 

mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. 

- Các tài liệu khác có liên quan giáo viên cần kết hợp việc dạy học trên lớp với 

hướng dẫn học sinh tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá nhằm tạo 

hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý và các hoạt động kinh 

tế - xã hội của địa phương để vừa làm phong phú nội dung học, vừa hình thành ở học 

sinh phương pháp tìm hiểu văn học, lịch sử, địa lý địa phương. 

4. Kiểm tra đánh giá 

Thực hiện kiểm tra đánh giá theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 

20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đánh giá học sinh trung học cơ sở 

và trung học phổ thông. Cụ thể: 

Học kỳ 1: 02 cột điểm thường xuyên; 01 cột điểm GK; 01 cột điểm CK. 

Học kỳ 2: 02 cột điểm thường xuyên; 01 cột điểm GK; 01 cột điểm CK. 

Hình thức đánh giá thực hiện theo khoản a, mục 3, điều 5 thông tư 

22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đánh 

giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương cho học 

sinh khối 10 năm học 2022-2023; Phân công giáo viên giảng dạy, chia thời khóa biểu 

niêm và thông báo cho GV, HS thực hiện.  

- Báo cáo kế hoạch tổ chức dạy Nội dung giáo dục địa phương khối lớp 10 về 

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi (qua phòng GDTrH) đúng thời gian qui định.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Tổ chuyên môn, giáo viên thực 

hiện đúng, đủ các phần việc có liên quan theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo 

viên tham gia giảng dạy. 

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để phục vụ tốt nhất 

cho các giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học nội dung Giáo dục địa phương. 

-  Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ 

chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện giảng dạy Nội dung 

Giáo dục địa phương. 
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2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm 

- Tổ chuyên môn thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của BGH nhà trường; 

Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, sau mỗi giai đoạn tổ chức triển khai, 

đánh giá giáo viên (ghi cụ thể vào kế hoạch cá nhân), tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện với Ban giám hiệu. Phê duyệt Kế hoạch bài dạy của giáo viên theo đúng qui 

định. 

- Giáo viên bộ môn được phân công giảng dạy xây dựng kế hoạch bài dạy của 

cá nhân theo đúng qui định; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về chuyên môn; Tổ 

chức kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương thực hiện như các phần khác 

trong chương trình bộ môn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh từng 

học kỳ và cuối năm học. 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo kế hoạch, thời khóa 

biểu. Thường xuyên nhắc nhở, theo dõi chuyên cần của học sinh, phối hợp với giáo 

viên bộ môn để nắm thông tin làm cơ sở để xếp hạnh kiểm của học sinh. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học Nội dung giáo dục địa phương lớp 10 

năm học 2022-2023, đề nghị các tổ  chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (báo cáo) 

- HT, các PHT; 

- TTCM, TTVP, Các đoàn thể; 

- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY NỘI DUNG GDĐP LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

STT Họ và tên Ngày sinh Chuyên môn Ghi chú 

1 Nguyễn Thượng Thùy Vương 25/01/1985 Sử   

2 Phan Thị Kim Húy 10/02/1983 Sử   

3 Trần Thị Thanh Liễu 21/09/1976 Sử_CD   

4 Nguyễn Thị Ngân 06/02/1995 CD   

5 Trần Thị Trưng 18/08/1982 Địa   

6 Phan Thị Bích Hạnh 30/05/1982 Địa   

7 Đoàn Sỹ Sơn 01/12/1979 Địa   

8 Nguyễn Thị Nguyệt 15/10/1969 Địa   

9 Hồ Trung Huệ 02/02/1969 Sinh   

10 Lê Anh Thống 08/05/1980 Sinh   

11 Lê Thị Hồng Oanh 29/01/1978 Sinh   

12 Lý Thị Minh Thoa 14/10/1985 Sinh   

13 Phạm Thị Thu Hương 02/08/1975 Sinh   

14 Trần Thị Phi Kiều 20/02/1978 Sinh   

15 Võ Thị Thanh Hoàng 12/11/1978 Sinh   

 

PHÂN CÔNG DẠY NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƢƠNG 

HỌC KỲ 1 KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023 

STT Lớp Chuyên đề 1 Chuyên đề 2 Chuyên đề 3 Ghi chú 

1 10A1 Húy Nguyệt Nguyệt   

2 10A2 Húy Nguyệt Nguyệt   

3 10A3 Húy Nguyệt Nguyệt   

4 10A4 Liễu Hạnh Hạnh   

5 10A5 Liễu Hạnh Hạnh   

6 10A6 Liễu Trưng Trưng   

7 10A7 Vương Sơn Sơn   

8 10A8 Vương Trưng Trưng   

9 10A9 Vương Sơn Sơn   

 


