
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND    Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh chủ đề, yêu cầu cần đạt Chương trình giáo dục địa phương lớp 7,  

lớp 10 tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

Giáo dục ngày 25/11/2009; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ 

thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; 

tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

quốc gia thẩm định sách giáo khoa; 

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

tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 3912/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ 

chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ 

thông mới; 

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 

2018; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 163/TTr-SGDĐT ngày 

24/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ đề, yêu cầu cần đạt Chương trình giáo dục địa phương lớp 7, 

lớp 10 tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/5/2020, cụ thể như sau: 



1. Điều chỉnh mạch nội dung Lịch sử, truyền thống lớp 7  

Chủ đề theo 

Quyết định số 

1215/QĐ-UBND 

Chủ đề 

điều chỉnh 
Yêu cầu cần đạt 

Quảng Trị qua các 

triều đại phong 

kiến (từ thế kỷ XI 

đến thế kỷ XIX) 

Quảng Trị 

từ thế kỷ X 

đến thế kỷ 

XVI 

- Trình bày khái quát quá trình vùng đất Quảng Trị trở 

thành một bộ phận lãnh thổ của Đại Việt. 

- Trình bày những nét chính về quá trình xây dựng, bảo 

vệ quê hương của nhân dân Quảng Trị từ thế kỷ X đến 

thế kỷ XVI.  

2. Điều chỉnh mạch nội dung Địa lí địa phương lớp 10 

Chủ đề theo 

Quyết định số 

1215/QĐ-UBND 

Chủ đề 

điều chỉnh 
Yêu cầu cần đạt 

Quảng Trị trong 

quá trình hội nhập 

Địa lí các 

ngành kinh 

tế ở Quảng 

Trị 

 

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế của Quảng Trị 

đối với sự phát triển của các ngành kinh tế. 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của các 

ngành kinh tế của Quảng Trị. 

- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu của các ngành 

kinh tế ở Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. 

Đặc điểm kinh tế - 

xã hội của Quảng 

Trị 

Biển và đảo 

Quảng Trị 

 

- Trình bày được đặc điểm nổi bật của hải văn, tài 

nguyên biển. 

- Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên biển, bảo 

vệ môi trường và giữ vững chủ quyền biển, đảo. 

3. Điều chỉnh mạch nội dung Văn hóa lớp 7, lớp 10 

a) Lớp 7 

Chủ đề theo 

Quyết định số 

1215/QĐ-UBND 

Chủ đề 

điều chỉnh 
Yêu cầu cần đạt 

Ca dao, dân ca 

Quảng Trị 

Ca dao 

Quảng Trị 

 

Giúp HS: 

- Nhận biết được nét độc đáo của ca dao thể hiện qua từ 

ngữ, hình ảnh, cách gieo vần, ngắt nhịp… 

- Nhận biết được vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm của người 

dân Quảng Trị thể hiện qua ca dao.  

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi 

đọc một bài ca dao Quảng Trị. 

- Bồi đắp tình cảm yêu mến, trân trọng và ý thức giữ 

gìn, lưu truyền ca dao địa phương. 



Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Yêu cầu cần đạt theo 

Quyết định số 

1215/QĐ-UBND 

Yêu cầu cần đạt điều chỉnh 

Tục ngữ Quảng Trị 

- Đọc hiểu nội dung: 

nhận biết được chủ đề, 

thông điệp mà văn bản 

muốn gửi đến người đọc. 

- Đọc hiểu hình thức: 

nhận biết được một số 

yếu tố của tục ngữ: số 

lượng câu, chữ, cách gieo 

vần. 

- So sánh, liên hệ, kết 

nối: chỉ ra dấu ấn vùng 

miền trong tục ngữ 

Quảng Trị. 

Giúp HS: 

- Nhận biết được một số yếu tố nội dung 

(đề tài, chủ đề, thông điệp...) và các đặc 

điểm hình thức (số lượng, câu chữ, 

vần...) của tục ngữ. 

- Biết viết đoạn văn nêu cảm nhận, suy 

nghĩ về tục ngữ địa phương. 

- Biết trân trọng, tự hào; có ý thức giữ 

gìn, phát huy giá trị của tục ngữ địa 

phương. 

Một số trò chơi dân 

gian Quảng Trị 

- Kể tên được một số trò 

chơi dân gian phổ biến ở 

địa phương. 

- Trình bày được thể lệ, 

cách thức tổ chức một 

vài trò chơi tiêu biểu khi 

tham gia các hoạt động 

phù hợp. 

- Tổ chức được một vài 

trò chơi cho các bạn 

trong lớp. 

Giúp HS: 

- Biết được một số trò chơi dân gian phổ 

biến ở địa phương. 

- Trình bày được thể lệ, cách thức tổ 

chức một trò chơi tiêu biểu khi tham gia 

các hoạt động phù hợp. 

- Có ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn 

những trò chơi dân gian ở địa phương. 

b) Lớp 10 

Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Chủ đề điều chỉnh Yêu cầu cần đạt  

Một số nét văn hóa 

đặc trưng của cộng 

đồng các dân tộc ở 

Quảng Trị 

Một số nét văn hóa đặc trưng 

của cộng đồng các dân tộc 

thiểu số ở Quảng Trị  

Giúp HS: 

- Biết được một số nét văn hóa đặc 

trưng của cộng đồng các dân tộc 

thiểu số ở Quảng Trị.  

- Viết bài văn thuyết minh hoặc làm 

video/bộ sưu tập tranh ảnh giới 

thiệu, về một nét văn hóa đặc trưng 

tiêu biểu. 

- Có tình cảm yêu mến, tự hào và ý 

thức trân trọng, gìn giữ bản sắc văn 

hóa địa phương. 



 

Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Yêu cầu cần đạt theo Quyết 

định số 1215/QĐ-UBND 
Yêu cầu cần đạt điều chỉnh 

Lễ hội truyền thống 

ở Quảng Trị 

- Nêu được một số lễ hội 

truyền thống tiêu biểu ở 

Quảng Trị. 

- Trình bày được mục đích, 

cách thức tổ chức và ý nghĩa 

của những lễ hội đó. 

- Viết được bài văn giới thiệu 

về một lễ hội truyền thống 

đặc sắc tại địa phương. 

Giúp HS: 

- Biết được một số lễ hội truyền 

thống tiêu biểu ở Quảng Trị. 

- Biết được mục đích, cách thức tổ 

chức và ý nghĩa của một số lễ hội 

tiêu biểu. 

- Viết được bài văn giới thiệu về 

một lễ hội truyền thống đặc sắc tại 

địa phương. 

- Có thái độ đúng đắn và cách ứng 

xử văn hóa khi tham gia lễ hội 

truyền thống ở địa phương. 

4. Điều chỉnh mạch nội dung Kinh tế, Hướng nghiệp, Chính trị - Xã hội 

a) Lớp 7 

Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Yêu cầu cần đạt theo Quyết 

định số 1215/QĐ-UBND 
Yêu cầu cần đạt điều chỉnh 

Quảng Trị với hoạt 

động đền ơn đáp 

nghĩa 

- Nêu được các hoạt động đền 

ơn, đáp nghĩa. 

- Phân tích được ý nghĩa của 

các hoạt động đền ơn, đáp 

nghĩa ở địa phương.  

- Liên hệ trách nhiệm của học 

sinh với các hoạt động đền ơn 

đáp nghĩa. 

Giúp HS: 

- Nêu được khái niệm đền ơn đáp 

nghĩa  

- Nhận biết được các hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa của địa phương 

- Trình bày được ý nghĩa của các 

hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại địa 

phương.  

- Thực hiện được những việc làm, 

hoạt động đền ơn đền ơn đáp nghĩa 

phù hợp với lứa tuổi. 

a) Lớp 10 

Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Yêu cầu cần đạt theo Quyết 

định số 1215/QĐ-UBND 
Yêu cầu cần đạt điều chỉnh 



Chủ đề theo Quyết 

định số 1215/QĐ-

UBND 

Yêu cầu cần đạt theo Quyết 

định số 1215/QĐ-UBND 
Yêu cầu cần đạt điều chỉnh 

Nhân dân Quảng Trị 

xây dựng nếp sống 

văn hóa 

- Nêu lên được quan niệm về 

nếp sống văn hóa, xây dựng 

nếp sống văn hóa. 

- Thể hiện được nếp sống văn 

hóa trong nhà trường, gia 

đình và xã hội. 

- Đấu tranh, lên án các biểu 

hiện sống thiếu văn hóa, vi 

phạm pháp luật. 

- Tích cực tham gia cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nếp sống văn hóa ở khu 

dân cư”. 

Giúp HS: 

- Nêu được khái niệm nếp sống văn 

hóa, xây dựng nếp sống văn hóa. 

- Nhận biết được nếp sống văn hóa 

trong nhà trường, gia đình và xã hội 

của địa phương. 

- Xây dựng được nếp nếp sống văn 

hóa trong nhà trường, gia đình và 

xã hội. 

- Đấu tranh, lên án các biểu hiện 

sống thiếu văn hóa, vi phạm pháp 

luật. 

- Tích cực tham gia cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp 

sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, các nội dung khác 

thực hiện theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Nam 
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