
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

      Số:            /TTr-SGDĐT                        Bình Phước, ngày      tháng     năm 2021 

DỰ THẢO 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn  

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022  

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;   

Thực hiện Công văn số 496/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc thuận chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban 

hành quyết định quy phạm pháp luật; 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết 

định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND 

ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. Việc ban hành Quyết định này căn cứ vào khoản 1 

Điều 10 của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông. Quyết định này chỉ áp dụng cho việc lựa chọn sách 

giáo khoa lớp 1. 

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và 

thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

Tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT có quy định 

về nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: “Căn cứ tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa quy định tại Điều 3 của Thông tư này, quy định cụ thể tiêu chí 
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lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương và 

điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông”.  

 Tại điểm a, khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT có 

quy định về nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: “Căn cứ vào quy 

định tại Điều 3 của Thông tư này, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa”. 

Mặt khác, theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 467/STP-PC 

ngày 14/12/2020 về việc phúc đáp Công văn số 3825/SGDĐT-VP ngày 

01/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Do vậy cần thiết phải tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban 

hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức Quyết định 

quy phạm pháp luật để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của 

UBND tỉnh. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;   

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

 Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

 Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 
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III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Quyết định này sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2021 - 

2022 trong danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Quan điểm chỉ đạo  

Việc xây dựng dự thảo Quyết định phải thực hiện theo trình tự, đầy đủ các 

bước theo quy định. 

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

b) Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở 

giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo 

dục phổ thông), các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước trong việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

4. Mục tiêu, nội dung của Quy định và giải pháp thực hiện  

a) Mục tiêu 

Ban hành Quy định phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của 

tỉnh. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục cấp tiểu học, THCS, 

THPT; các cơ quan quản lý giáo dục và các tổ chức và cá nhân có liên quan trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác lựa chọn sách giáo khoa theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Nội dung của Quy định trong dự thảo Quyết định và giải pháp 

thực hiện 

Quyết định này ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên cần sớm triển khai nội dung của Quyết 

định. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan có phương án triển khai thực hiện; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá quá 

trình thực hiện khi Quyết định có hiệu lực. 
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5. Thời gian dự kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành; dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định 

Quyết định dự kiến sẽ được UBND tỉnh Bình Phước ban hành vào tháng 3 

năm 2021. 

Dự kiến các nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định: 

Theo quy định tại Điều 10, 12 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để Hội 

đồng và các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa (khoản 6, Điều 10 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT). 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Bảo đảm nguồn kinh phí, 

cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ 

chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa (khoản 2, Điều 12 của Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT). 

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ 

sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 25 (quy định 

cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Điều 3 của Thông tư số 25); 

là cơ sở để các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức lựa chọn 

sách giáo khoa nên dự kiến nguồn lực thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để Hội 

đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 

thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện Quy định này trong việc tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Bảo đảm nguồn kinh phí, 

cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý triển 

khai thực hiện Quy định này trong việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện theo trình tự được quy 

định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành. Cụ thể: 

- Ngày 21/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến UBND tỉnh Tờ trình 

số 193/TTr-SGDĐT về việc đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh.  

- Thực hiện Công văn số 496/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc thuận chủ trương cho Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND 

tỉnh ban hành quyết định quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành 

xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo 
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khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước. 

- Ngày   /   /2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số        

/SGDĐT-GDTrH về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

- Ngày  /  /2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số          

/SGDĐT-GDTrH gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết 

định đã hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị (có kèm bản Tổng 

hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị cho dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước). 

- Ngày   /   /2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Báo cáo số         /BC-

SGDĐT về việc tiếp thu, giải trình các nội dung trong Báo cáo thẩm định của Sở 

Tư pháp cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo 02 văn bản 

này và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy định. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Bố cục  

Bố cục gồm 2 phần: Phần căn cứ có 10 nội dung và phần Quyết định gồm 

4 điều. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

 Điều 2. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 

2021. Bãi bỏ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.                                                                                        

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
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VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Quy định của Quyết định sẽ góp phần giúp cho các cơ sở giáo dục cấp tiểu 

học, THCS, THPT; các cơ quan quản lý giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trên địa bàn tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện công tác lựa chọn sách 

giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thuận lợi, hiệu quả. 

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định ban 

hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở Giáo dục và Đào tạo 

kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Hồ sơ gửi kèm: Dự thảo Quyết định,…). 
 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để kính trình);              
- Ban Giám đốc; 

- Phòng GDTH-MN;           

- Lưu: VT                      
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