
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:          /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v hướng dẫn tổ chức lựa chọn  

SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 chuẩn  bị  

triển khai năm học 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày          tháng 3 năm 2022 

 

           Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;  

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật, Trung 

tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa (SGK) chuẩn bị triển 

khai năm học 2022-2023; Công văn số 1782/UBND-KGVX ngày 08/3/2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT quy 

định về việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông 

tư số 25/2020/TT-BGDĐT); 

Căn cứ các quyết định của Bộ GDĐT: Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 

28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông (Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT), Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 

28/02/2022 về việc phê duyệt danh mục bổ sung SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông (Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT); Quyết định số 441/QĐ-

BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT); Quyết định số 676/QĐ-

BGDĐT ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 7 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT); Quyết định số 

442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 10 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT); Quyết định số 

692/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 10 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 532/QĐ-UBND); 

Để tổ chức lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023 

đạt hiệu quả, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông; Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm 

GDNN-GDTX, Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật 
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 a) Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai lựa chọn 

SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, 

UBND tỉnh, Sở GDĐT. 

b) Tổ chức quán triệt và phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo có liên quan 

đến việc lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh, bao gồm: Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Danh 

mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ GDĐT phê duyệt tại Quyết định 

số 438/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 441/QĐ-

BGDĐT, Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT, Quyết 

định số 692/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 532/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk 

Lắk (có các văn bản kèm theo). 

c) Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu đọc các bản mẫu SGK 

lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Sở GDĐT phối hợp với các nhà xuất bản giới thiệu.   

 d) Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn hướng dẫn cho toàn thể giáo 

viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá bản mẫu SGK của môn học thuộc chuyên môn 

phụ trách theo các tiêu chí lựa chọn SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 532/QĐ-UBND; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) SGK cho mỗi môn học; báo 

cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. 

Danh mục này có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa 

chọn. Mỗi giáo viên, tổ chuyên môn có bản nhận xét về các bản mẫu SKG của môn 

học thuộc chuyên môn phụ trách (bản nhận xét này theo các Tiêu chí được quy định tại 

Quyết định số 532/QĐ-UBND và được lưu đầy đủ tại đơn vị). 

 đ) Tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó 

người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh 

để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề 

xuất; lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học; danh mục này có chữ ký của người 

đứng đầu cơ sở giáo dục và các tổ trưởng tổ chuyên môn.  

Riêng đối với việc lựa chọn SGK môn Âm nhạc, Mỹ thuật lớp 10 THPT, các 

trường mời giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS trên cùng địa bàn huyện/thị 

xã/thành phố có trình độ đại học trở lên để tham gia lựa chọn bộ sách phù hợp với tình 

hình thực tế của đơn vị. 

  e) Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học giới thiệu 

cho Sở GDĐT 01 giáo viên/01 môn  kể cả môn Âm nhạc, Mỹ thuật (nếu có) đảm bảo 

đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư  số 25/2020/TT-BGDĐT để Sở GDĐT 

lựa chọn tham gia hội đồng lựa chọn SGK lớp 10 cấp tỉnh; danh sách gửi về Sở GDĐT 

trước ngày 18/3/2022 (file đăng ký danh sách đính kèm -Mẫu 1).  

  g)  Sau khi hoàn tất thủ tục, các đơn vị thực hiện như sau: 

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở: báo cáo danh mục SGK của đơn vị đã 

lựa chọn về phòng GDĐT trước ngày 25/3/2022; 

- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học; Trung tâm 

GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ 
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khuyết tật: báo cáo danh mục SGK của đơn vị đã lựa chọn trực tiếp về Sở GDĐT 

trước ngày 29/3/2022. 

 (file mẫu danh mục SGK được lựa chọn đính kèm- Mẫu 2) 

 2. Đối với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) thuộc thẩm quyền quản lý tổ 

chức quán triệt và phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc lựa 

chọn SGK lớp 3, lớp 7 đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; 

hướng dẫn các cơ sở GDPT tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo danh mục đã được 

Bộ GDĐT phê duyệt. 

b) Tổng hợp danh mục SGK được các cơ sở GDPT trực thuộc đề xuất lựa chọn, 

sắp xếp theo thứ tự SGK có số cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp và gửi 

về Sở GDĐT trước ngày 29/3/2022 (mẫu danh mục SGK đính kèm – Mẫu 3; lưu trữ 

toàn bộ hồ sơ đề xuất lựa chọn danh mục SGK của các đơn vị trực thuộc). 

c) Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật 

chất để các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo 

các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính (có văn bản gửi kèm). 

d) Tổ chức kiểm tra các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc 

đề xuất, lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 đúng quy trình hướng dẫn. 

đ)  Giới thiệu nhân sự để Sở GDĐT lựa chọn tham gia hội đồng lựa chọn SGK 

cấp tỉnh chuẩn bị triển khai năm học 2022 – 2023: 

 - Hội đồng lựa chọn SGK lớp 3: theo hướng dẫn tại Công văn số 

286/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 11/3/2022 của Sở GDĐT. 

 - Hội đồng lựa chọn SGK lớp 7: từ 01-02 giáo viên/01 môn học. 

 - Hội đồng lựa chọn SGK lớp 10: từ 02-03 giáo viên Mỹ Thuật, Âm nhạc có 

trình độ đại học và công tác trong ngành giáo dục 05 năm trở lên. 

 Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia hội đồng lựa chọn SGK lớp 7, lớp 10 gửi 

về phòng GDTrH-GDTX trước ngày 18/3/2022 (file danh sách đính kèm- Mẫu 4). 

 Việc lựa chọn SGK là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục. Kết 

quả lựa chọn của các cơ sở giáo dục là căn cứ để hội đồng cấp tỉnh lựa chọn SGK sử 

dụng chung trong toàn tỉnh. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả lựa 

chọn SGK theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở 

GDĐT.  

 Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện việc đảm bảo đúng quy định và tiến độ thời gian. Báo cáo 

danh mục SGK của đơn vị đã lựa chọn và danh sách giới thiệu nhân sự tham gia hội 

đồng lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 cấp tỉnh, các đơn vị gửi bản cứng, file mềm 

về phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non (đối với lớp 3), phòng Giáo dục 

Trung học – Giáo dục thường xuyên (đối với lớp 7, lớp 10). Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở GDĐT (qua phòng 
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Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên, phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục 

Mầm non) để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

 
Nơi nhận:            
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, tx, tp (để p/h);  

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để c/đ); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Đăng Khoa 
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