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KẾ HOẠCH
Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo

chương trình GDPT 2018, năm học 2023-2024

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ

GD&ĐT về việc quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ

thông, căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở

giáo dục phổ thông tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024; Công văn số

447/BGD&ĐT-GDTrH ngày 09/02/2023 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức lựa
chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT xây

dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018,
năm học 2023-2024 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Lựa chọn được các bộ sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018
năm học 2023-2024 phù hợp với đối tượng học sinh ở các nhà trường, phù hợp
với các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục của tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng các quy định tại Thông tư số

25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020, Công văn số 447/BGD&ĐT-GDTrH
ngày 09/02/2023 của Bộ GD&ĐT; Quyết định 751/QĐ-UBND, ngày 26/3/2020,
công văn số 649/UBND-VX ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phải đảm bảo khách quan, công tâm,
công khai, minh bạch, vì quyền lợi học sinh; tôn trọng ý kiến đề xuất của cơ sở

giáo dục.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Họp thành viên các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

- Thời gian: từ 15h00 ngày 28/02/2023.

- Hình thức: Trực tuyến.

+ Điểm cầu chính: Sở GD&ĐT.

+ Các điểm cầu thành viên: Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở

GD&ĐT có cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các Hội đồng chọn sách giáo

khoa.

+ ID: 3022.760.597; mật khầu: 86thuthu

- Thành phần: Các thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo
Quyết định 347/QĐ-UBND ngày 22/02/2023.

- Nội dung: Quán triệt cách thức tổ chức, làm việc, kế hoạch làm việc của
các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

2. Nghiên cứu, đánh giá sách giáo khoa
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- Từng thành viên trong Hội đồng nghiên cứu các sách giáo khoa thuộc
danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, phân tích, đánh

giá sự phù hợp của các sách giáo khoa với địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông

theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành theo Quyết định số 751/QĐ-
UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh.

(Sở GD&ĐT gửi kèm theo công văn này các Quyết định phê duyệt danh
mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ

GD&ĐT, gửi bổ sung đối với các Quyết định phê duyệt các đợt sau).

- Các thành viên trong Hội đồng hoàn thiện bản đánh giá các sách giáo

khoa, nộp cho thư ký Hội đồng trước ngày họp Hội đồng 02 ngày (theo mẫu Phụ

lục đính kèm).
- Thư ký Hội đồng tổng hợp nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa

của các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng.

3. Họp các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

3.1. Thời gian:

+ Cấp Tiểu học: Từ ngày 09/3/2023 đến ngày 16/3/2023.

+ Cấp THCS, THPT: Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023.

Kế hoạch làm việc cụ thể từng Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

3.2. Địa điểm:

+ Các Hội đồng cấp Tiểu học: Hội trường tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo
(hoặc Hội trường Ban Dân tộc tỉnh).

+ Các Hội đồng cấp THCS: Hội trường tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Các Hội đồng cấp THPT: Hội trường tầng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung: Thảo luận, đánh giá sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn
sách giáo khoa, tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

Một số lưu ý:

- Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo và được sự

đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, gửi văn bản nhận xét, đánh giá, phiếu lựa chọn
sách giáo khoa cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp.

- Thư ký các Hội đồng hoàn thiện các hồ sơ (theo mẫu) gửi về phòng

GDTH (cấp Tiểu học) và phòng GDTrH (cấp THCS, THPT) trước ngày

20/3/2023, bao gồm:

+ Phiếu đánh giá, nhận xét sách giáo khoa của từng thành viên Hội đồng.

+ Bản tổng hợp đánh giá sách giáo khoa (có chữ ký của người tổng hợp).

+ Biên bản họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (ghi chi tiết, cụ thể nội
dung họp, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề xuất lựa chọn của Hội đồng), biên

bản có chữ ký tất cả các thành viên Hội đồng dự họp.

+ Hệ thống phiếu (niêm phong, có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký).

- Các thành viên Hội đồng nghiên cứu sách giáo khoa điện tử (đường dẫn
trong Phụ lục 2 đính kèm công văn số 154/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/2/2023
của Sở GD&ĐT có bổ sung thêm đối với một số sách được Bộ GD&ĐT phê
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duyệt sau ngày 09/02/2023) và in bản sách mẫu (Sở GD&ĐT sẽ gửi cho các

thành viên Hội đồng đối với sách giáo khoa có bản in).

- Lịch chọn sách môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ thông báo

sau khi có Quyết định phê duyệt SGK của Bộ GD&ĐT.

III. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Phòng Giáo dục Trung học: Chủ trì, phối hợp với phòng GDTH xây

dựng các biểu mẫu cho các Hội đồng;  tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa
cấp THCS, THPT.

1.2. Phòng Giáo dục Tiểu học:

- Phối hợp với phòng GDTrH xây dựng các biểu mẫu; tổng hợp kết quả

lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa, trình UBND tỉnh
xem xét, quyết định.

2. Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

Chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên trong các Hội đồng lựa chọn
sách giáo khoa tổ chức nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện, trong quá

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở GD&ĐT để có hướng dẫn
(Liên hệ: Ông Đỗ Mạnh Cường, Chuyên viên phòng GDTrH, ĐT:
0988.464.099; bà Hoàng Thị Thắm, Chuyên viên phòng GDTH, ĐT:
0916.167.377)./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng trực thuộc Sở;

- Các phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Thành viên Hội đồng lựa chọn SGK;

- Lưu: VT, GDTrH.

              GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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