UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 865/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai một số nội dung liên quan
tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023
trong các cơ sở giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở.
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK)
trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Tiếp theo Công văn số 759/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 31/3/2022 của Sở
GDĐT về việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường phổ thông thuộc và trực
thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tiếp tục thông báo Danh mục SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp
10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt
tại Quyết định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2022.
2. Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu giáo dục, đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có quy định: “Mỗi môn học
có một hoặc một số sách giáo khoa” được nêu tại Điều 32, Luật Giáo dục năm
2019; hiểu rõ về Quy định việc lựa chọn SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục
phổ thông, quy trình lựa chọn SGK theo quy định tại Điều 8, Thông tư số
25/2020/TT-BGDĐT. Khuyến khích các cơ sở giáo dục có bài viết tuyên truyền
về mục đích, nội dung, chương trình, tổ chức lựa chọn SGK trên các phương
tiện thông tin bằng nhiều kênh như: Đăng trên website của đơn vị, trên đài phát
thanh, truyền hình địa phương,...) để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha
mẹ học sinh và nhân dân biết.
3. Công tác kiểm tra, giám sát: Các phòng GDĐT tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc tổ chức đề xuất lựa chọn SGK tại các đơn vị trực thuộc;
Sở GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các phòng GDĐT và các cơ sở giáo
dục.
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4. Hiện nay, chưa có đủ văn bản thông báo giá SGK lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023 (hiện tại có Thông báo số 789/TB-NXBGDVN ngày 13/4/2022 của
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho 02 bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam). Để đảm bảo đúng quy trình lựa chọn SGK được quy định tại Điều 8,
Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và tiêu chí lựa chọn SGK được quy định tại
Điều 2, Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND, đề nghị thủ trưởng các đơn vị chưa
tổ chức đề xuất lựa chọn SGK (có thể tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá
SGK); khi có văn bản chính thức thông báo về giá các bộ SGK lớp 7, lớp 10 thì
các đơn vị tiến hành tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo đúng quy trình, quy
định.
5. Danh mục SGK để các cơ sở giáo dục tổ chức đề xuất lựa chọn được Bộ
trưởng Bộ GDĐT phê duyệt tại các Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày
28/01/2022 (Danh mục SGK lớp 7), Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày
10/3/2022 (bổ sung Danh mục SGK lớp 7); Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT
ngày 28/01/2022 (Danh mục SGK lớp 10), Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT
ngày 11/3/2022 (bổ sung Danh mục SGK lớp 10), Quyết định số 912/QĐBGDĐT ngày 01/4/2022 (Danh mục SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp
10).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các
nội dung nêu trên kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (để biết);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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