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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

V/v hướng dẫn quy trình lựa chọn sách
giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021
tại cơ sở giáo dục phổ thông

Kính gửi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trì nh giáo dục phổ thông , Chương trì nh
tổng thể và Chương trì nh môn học /hoạt động giáo dục ; Thông tư số 01/2020/TTBGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn
lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông,
Sở GDĐT hướng dẫn chi tiết Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng
năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục phổ thông như sau:
1. Nguyên tắc chọn lựa:
- Chỉ chọn lựa sách theo danh mục sách do Bộ GDĐT thẩm định và công bố.
- Tuân thủ quy định do Bộ GDĐT ban hành tại Thông tư số 01/2020/TTBGDĐT ngày 30/01/2020 và tiêu chí chọn lựa do UBND tỉnh An Giang ban hành theo
Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 27/3/2020.
- Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, dân chủ trong quá trình xem xét, chọn
lựa.
2. Quy trình chọn lựa: Tuân thủ 4 bước theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.
2.1. Tổ chuyên môn khối 1 tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách
giáo khoa trong số sách giáo khoa của Bộ giáo dục thẩm định và theo tiêu chí lựa
chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Tùy theo thực tế (học sinh đi học lại sau kỳ nghỉ do phòng dịch), các trường
có thể tổ chức dạy thực nghiệm một số bài cho học sinh khối 1, nhằm đánh giá khả
năng triển khai các phương pháp giáo dục, triển khai các hoạt động giáo dục, mức độ
tiếp thu của học sinh...
- Việc lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học phải bỏ phiếu kín,
thực hiện kiểm phiếu đúng quy định.
- Sau khi hoàn tất, Tổ chuyên môn khối 1 báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo
khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp
và có chữ ký của giáo viên và tổ trưởng tổ chuyên môn khối 1.
Tất cả hoạt động lựa chọn (thảo luận, đánh giá của tổ; tổ chức dạy thực nghiệm;
bỏ phiếu lựa chọn) đều có biên bản và hồ sơ đính kèm.
2.2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tiến hành chọn lựa và công bố danh
sách các quyển sách được chọn.

- Hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở tiêu chí lựa
chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và danh mục sách giáo khoa,
hồ sơ liên quan đến việc chọn lựa do tổ chuyên môn đề xuất.
- Tổ chức tham khảo ý kiến của Cha mẹ học sinh.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tham khảo thêm ý kiến đánh giá
chuyên môn của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh, cấp huyện, hoặc tổ chức lấy ý kiến các
nhà giáo có kinh nghiệm (dưới hình thức hội thảo).
- Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa, tổ chức kiểm phiếu, công bố
kết quả trong Hội đồng. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa thể hiện thành biên bản, có
chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.
- Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được lựa chọn
để sử dụng trong trường.
2.3. Công bố kết quả lựa chọn:
Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo
khoa sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021 và công bố công khai danh mục sách giáo
khoa sử dụng trong trường, tổ chức niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới
ít nhất là 04 tháng.
Thông tin rõ ràng đến Cha mẹ học sinh về quá trình và kết quả lựa chọn sách
của nhà trường, giải thích kịp thời những thắc mắc (nếu có), theo dõi và đề nghị cấp
thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo học sinh mua được sách trước
khi bắt đầu năm học mới.
Phòng GD-ĐT tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở GDĐT về danh mục, số
lượng sách giáo của tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông đã lựa chọn, Sở GDĐT tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh số lượng sách giáo khoa của mỗi nhà xuất cần cung ứng, để
bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu năm học mới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDMN và GDTH.
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