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Kính gửi: Các trường Tiểu học trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, sách giáo khoa lớp 

7 và sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 1563/BGDĐT-GDTH ngày 09/6/2022 của Bộ 

GD&ĐT về việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3 và chuẩn bị cung ứng 

sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 năm học 2022-2023, 

Phòng GD&ĐT hướng dẫn công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, 

lớp 3, năm học 2022-2023 như sau: 

1. Tổ chức xây dựng danh mục sách giáo khoa lớp 3 từ năm học 2022-

2023 

Căn cứ danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2022-2023 được ban hành kèm 

theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 (đính kèm theo văn bản), 

phòng GD&ĐT đề nghị các trường tiểu học trực thuộc xây dựng danh mục sách 

giáo khoa lớp 3 cho đơn vị theo đúng danh mục sách giáo khoa lớp 3 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Lưu ý:  

Đối với các trường đã đề xuất lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 3 thuộc một trong các sách giáo khoa trong danh mục sách giáo 

khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

từ năm học 2022-2023, nay muốn lựa chọn lại sách khác nhưng vẫn thuộc danh 

mục này thì nhà trường tiến hành cuộc họp với thành phần là Ban Giám hiệu, toàn 

bộ giáo viên của tổ chuyên môn khối 3, giáo viên chuyên và đại diện Ban đại diện 

cha mẹ học sinh để tiến hành lựa chọn một trong các sách giáo khoa lớp 3 theo 

danh mục sách giáo khoa lớp 3 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Tổ chức công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng 

từ năm học 2022-2023 

Sau khi đã xây dựng được danh mục sách giáo khoa lớp 3 từ năm học 2022-
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2023 của nhà trường, các đơn vị tiến hành tổ chức công bố công khai danh mục 

sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023, đồng thời thông báo cho cha 

mẹ học sinh được biết. Các trường sử dụng nhiều hình thức công bố công khai 

như niêm yết trên bảng tin thông báo tại trường; trên các trang thông tin điện tử, 

website; trên các phương tiện thông tin báo, đài; các buổi họp cha mẹ học sinh; 

các cuộc họp thôn, xóm … 

3. Tổ chức công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử 

dụng năm học 2022-2023 

 3.1. Đối với sách giáo khoa lớp 1 

 Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023,  trường tiểu học Tân Bình B đề nghị 

điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo Khoản 4, Điều 14, Thông 

tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định 

việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 19/4/2022, Sở 

GD&ĐT đã có Công văn số 962/SGDĐT-GDTHMN về việc xin ý kiến lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2022-2023 gửi về Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, đến 

thời điểm này Bộ GD&ĐT chưa có văn bản trả lời. Tạm thời, trường tiểu học Tân 

Bình B vẫn sử dụng Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của nhà 

trường để sử dụng tiếp tục cho năm học 2022-2023 (khi có văn bản trả lời của Bộ 

GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT sẽ hướng dẫn sau). Các cơ sở giáo dục 

tiểu học thực hiện việc công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm 

học 2022-2023 cũng giống như việc công bố công khai danh mục sách giáo khoa 

lớp 3 năm học 2022-2023. 

3.2. Đối với sách giáo khoa lớp 2 

Các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện việc công bố công khai danh mục 

sách giáo khoa lớp 2 năm học 2022-2023 cũng giống như việc công bố công khai 

danh mục sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023. 

Phòng GD&ĐT đề nghị các trường tiểu học trực thuộc nghiêm túc triển 

khai, thực hiện việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, năm 

học 2022-2023./. 

Nơi nhận:       KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Sở GD&ĐT; 

- LĐ, CC PGDĐT; 

- Vpdt.dongxoai.edu.vn;      

- Lưu: VT, CMTH. 
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