
       UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

 

    V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy 

   định việc lựa chọn sách giáo khoa 

    trong cơ sở giáo dục phổ thông         

 

 Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trực thuộc, 

- Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Buôn Hồ. 
 

Thực hiện Công văn số 574/SGDĐT-GDTrH ngày 07/5/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai thực hiện những nội dung như sau: 

1. Các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo 

viên nghiên cứu và góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GDĐT đã soạn thảo (gọi tắt là Dự 

thảo). 

2. Các trường tổng hợp kết quả thực hiện góp ý, xây dựng thành báo cáo 

(bao gồm: thời gian góp ý, số lượng ý kiến góp ý, nội dung góp ý…) gửi về Bộ 

phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (qua đường công văn 

và Email nội bộ) chậm nhất ngày 16/5/2020. 

* Lưu ý: Phần nội dung góp ý các đơn vị tổng hợp theo mẫu như sau: 

Thứ tự   Tên chương, điều, 

khoản, mục… 

Nội dung dự thảo Nội dung góp ý 

Ví dụ: 

1 

Chương II, Điều 

4, 

Khoản 3, Mục a… 

Lựa chọn sách 

giáo khoa theo 

quy định tại 

Thông tư này và 

tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa do 

y ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định; 

Đề nghị sửa 

thành: Lựa chọn 

sách giáo khoa 

theo quy định tại 

Thông tư này và 

tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa do 

y ban nhân dân 

cấp tỉnh, thành 

phố quy định; 

2 … … … 



      

3. Dự thảo Thông tư đề nghị các đơn vị tải xuống theo đường link: 

http://moet.gov.vn/vanban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID =1467 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Thông tin liên hệ phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận 

chuyên môn THCS để được hướng dẫn thực hiện kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi;                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT;                          
- Lưu: VT, TH, THCS.  

                

 

  

 

      Nguyễn Phỉ Đính 
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