
 
 

  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:              /SGDĐT-GDTrH                    Bình Phước, ngày       tháng 02 năm 2021 

V/v tiếp tục 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 

 

                   Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

     - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

              - Các Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới CT-SGK GDPT; 

     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các trường THPT, THCS&THPT.  
      

Thực hiện 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; 

Công văn số 3155/UBND-KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc tham 

mưu thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và 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 đã rà soát, điều chỉnh lại 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 theo hình thức văn 

bản quy phạm pháp luật (theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp) và ý kiến góp ý của các 

cơ quan, đơn vị. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Quyết định, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các Sở, Ban, 

Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (theo Quyết định số 2963/QĐ-

UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh); các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các 

trường THPT, THCS&THPT tiếp tục góp ý cho dự thảo Quyết định, đồng thời góp ý 

thêm cho dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định (đính kèm Công văn).   

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua Phòng Giáo dục Trung học) chậm nhất ngày 04/3/2021 (đồng thời gửi đến 

email trunghoc@binhphuoc.edu.vn). Nếu sau thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo 

mailto:trunghoc@binhphuoc.edu.vn


 
 

không nhận được văn bản góp ý thì xem như quý cơ quan, đơn vị đã thống nhất với 

dự thảo Quyết định. 

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành các Quyết định phê duyệt Danh mục sách 

giáo khoa lớp 2 và Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông (Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 

09/02/2021) nên cần sớm có Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

của UBND tỉnh để có cơ sở pháp lý và tạo thuận lợi cho các trường trong việc tổ 

chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-

BGDĐT. Do vậy, rất mong sự quan tâm, góp ý cho dự thảo Quyết định của quý cơ 

quan, đơn vị dể Sở Giáo dục và Đào tạo kịp tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban 

hành. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận             GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Phòng GDTH-MN;                     

- Lưu: VT, GDTrH.                    
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