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KẾ HOẠCH 

Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dƣơng 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi 

chung là Thông tư 32); 

Căn cứ 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 

(sau đây gọi chung là Thông tư 25), UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương để triển khai 

thực hiện từ năm học 2021 - 2022; cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong các trường tiểu học 

(TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông 

có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương đáp ứng tốt nhất yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và 

sách giáo khoa theo Thông tư 32. 

2. Đảm bảo hiệu quả, phù hợp tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương. 

3. Đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật; hoàn thành 

trước 5 (năm) tháng, khi năm học mới bắt đầu. 

II. Nội dung 

 1. Xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa và tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dƣơng 

 UBND tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa và tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương từ năm học 

2021 - 2022 trước ngày 01 tháng 3 năm 2021.  

 2. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

Căn cứ đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh thành lập Hội 

đồng lựa chọn sách giáo khoa (sau đây gọi chung là Hội đồng) theo từng năm 

học trước ngày cuối cùng của tuần 1 tháng 3 hằng năm.  
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Số Hội đồng hằng năm tương ứng với số môn học của từng cấp học theo lộ 

trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư 32, đảm 

bảo nguyên tắc: mỗi môn học của một cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.  

Số lượng thành viên mỗi Hội đồng là 15 người. 

Cơ cấu, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng, 

nguyên tắc làm việc của Hội đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 25.    

3. Kế hoạch và thời gian  tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

3.1. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa 

Cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo 

viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa theo hướng dẫn tại 

Khoản a, Mục 1, Điều 8, Thông tư 25 để lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo 

khoa cho mỗi môn học. 

Tổ chức họp để thảo luận, đánh giá, lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho 

mỗi môn học theo Khoản b, Mục 1, Điều 8, Thông tư 25. 

Báo cáo danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất 

lựa chọn về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT), Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (đối với cấp TH và THCS) trước ngày cuối 

cùng của tuần thứ 2 tháng 3 hằng năm.  

3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, 

báo cáo danh mục sách giáo khoa 

Căn cứ kết quả đề xuất của các cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo danh mục sách giáo khoa 

được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn 

(đã sắp theo thứ tự đề xuất lựa chọn từ cao đến thấp) về Sở Giáo dục và Đào tạo 

giữa tuần thứ 3 tháng 3 hằng năm. 

3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh mục sách giáo khoa, 

chuyển giao cho các Hội đồng 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở 

giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn (đã sắp xếp theo thứ tự đề xuất lựa chọn từ 

cao đến thấp) và chuyển giao cho các Hội đồng trước ngày cuối cùng của tuần 

thứ 3 tháng 3 hằng năm. 

3.4. Các Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa  

Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên nghiên cứu tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa, đọc, nghiên cứu, đánh giá các bộ sách giáo khoa đã được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong thời gian ít nhất là 07 (bẩy) ngày trước 

phiên họp đầu tiên của Hội đồng. 
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Các Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa theo quy 

định tại Khoản b, Mục 4, Điều 8, Thông tư 25.  

Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng và chuyển giao cho 

Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày cuối cùng của tuần thứ 4, tháng 3 hằng năm. 

3.5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo 

khoa, trình UBND quyết định 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các 

Hội đồng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 3 hằng năm. 

3.6. Công bố và thông báo danh mục sách giáo khoa đã đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt  

Danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê sẽ được đăng tải trên 

Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, các phương tiện thông tin đại 

chúng và thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trước 

ngày 01 tháng 4 hằng năm đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh 

mục sách giáo khoa được chọn, cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách 

giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa cần cung ứng. 

4. Kinh phí tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

Kinh phí hỗ trợ tổ chức lựa chọn sách giáo khoa hằng năm được bố trí từ 

nguồn ngân sách tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo 

khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông và hỗ trợ hoạt động lựa chọn sách giáo 

khoa của các Hội đồng. 

- Kinh phí, mức hỗ trợ lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 - 2022 cụ 

thể như sau: 

+ Chi phí hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo 

dục phổ thông theo mục 3.1 tại Kế hoạch này là 2.000.000đ/01 khối lớp.   

+ Chi phí hoạt động lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng theo mục 

3.4 tại Kế hoạch này là 3.000.000đ/môn/khối lớp. 

(có phụ lục kèm theo) 

- Từ năm học 2022 - 2023, căn cứ điều kiện thực tế, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền để bố trí kinh phí hỗ trợ lựa chọn 

sách giáo khoa vào dự toán ngân sách hàng năm. 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Giữ vai trò thường trực, chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức lựa 

chọn và sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tiêu chí lựa chọn 
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sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương và thành lập 

các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trước 

mỗi năm học đảm bảo đúng thời gian, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn các thành 

viên từng Hội đồng. 

Soạn thảo các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo 

khoa theo từng năm học; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

các ban, ngành, tổ chức liên quan về kết quả tổ chức triển khai lựa chọn sách giáo 

khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định. 

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành 

có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã về các nội dung truyền thông, 

kinh phí, các điều kiện cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông và các 

Hội đồng thực hiện lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức bồi dưỡng tập huấn giáo 

viên sử dụng sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh 

phê duyệt,  khi năm học mới bắt đầu. 

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm 

quyền quản lý tổ chức lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa. 

Chủ trì hoạt động lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng theo quy 

định tại Thông tư 25. Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội 

đồng, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Công bố và thông báo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê 

duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. 

Trực tiếp chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa; tổ chức dạy 

học theo danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt đúng quy định của pháp 

luật và hiệu quả. 

Công khai, minh bạch các thông tin lựa chọn sách giáo khoa và giải trình 

trước dư luận về quyết định lựa chọn sách giáo khoa. 

Tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ 

các cơ sở giáo dục phổ thông, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ các 

cơ sở giáo dục phổ thông và các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo từng năm học.  

Quản lý, hướng dẫn việc lập, phân bổ dự toán, sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong việc tổng hợp 

nhu cầu, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và các chương 
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trình, dự án khác (nếu có) để triển khai thực hiện kế hoạch chọn sách giáo khoa 

hằng năm và theo từng giai đoạn. 

 4. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Hải Dƣơng 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông, 

nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong quá trình thực hiện 

lựa chọn và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 từ năm học 2021- 2022.  

5. Các sở, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của UBND tỉnh, các 

sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá 

trình tổ chức thực hiện lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông của tỉnh từ năm học 2021 - 2022. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ 

thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa đúng 

quy định. 

Bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông 

thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa và bồi 

dưỡng tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu. 

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT) các kiến nghị điều 

chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố  

Tham mưu, đề xuất với UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế 

hoạch, 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. 

 Chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý 

tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định, phù hợp và hiệu quả.  

Tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông 

thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất, báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lý thông báo 

danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh.  

Quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý 

sử dụng sách giáo khoa đúng quy định của pháp luật và hiệu quả. 
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Tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lý, báo 

cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

8. Cơ sở giáo dục phổ thông 

Tổ chức thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo trình tự quy định 

tại khoản 1, Điều 8 Thông tư 25; báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo 

khoa của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT), Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (đối với cấp TH và THCS). 

Thông báo kịp thời danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt 

đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. 

Chỉ đạo, quản lý giáo viên, học sinh sử dụng hiệu quả sách giáo khoa đã 

được UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định của pháp luật. 

Đánh giá, tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT), 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp TH và THCS). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương thực hiện từ năm học 2021 - 2022, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo 

giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy  

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh (để phối hợp); 

- UBND các huyện/TX/TP; 

- Sở GDĐT (sao gửi các cơ sở GDĐT trên địa bàn 

có liên quan); 

- Lưu: VT, KGVX, H.(30). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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