
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

     Số:            /SGDĐT-GDTH 

V/v công khai, tổ chức thực hiện danh 

mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở 

giáo dục phổ thông có lớp tiểu học 

trong năm học 2021 - 2022 

   Đồng Tháp, ngày           tháng 6 năm 2021 

                                             

Kính gửi: 

 

- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; 

- Hiệu trường các trường tư thục có lớp tiểu học; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

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

Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Công văn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 - 2022; 

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 4 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (UBND Tỉnh) về việc ban hành danh mục 

SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học           

2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học theo thẩm quyền quản 

lí thông báo danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, đảm 

bảo thông tin chính xác; Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng dạy tại 

đơn vị theo mẫu tại Phụ lục I đính kèm. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng SGK theo 

quy định của pháp luật.  

Tổng hợp thông tin SGK lớp 1, 2 được sử dụng giảng dạy tại các cơ sở giáo 

dục phổ thông có lớp tiểu học theo mẫu tại Phụ lục II, III đính kèm, gửi thông tin 

phản hồi về Sở GDĐT chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2021. 

Tổng hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK 

từ các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lí, báo cáo Sở GDĐT vào 

cuối năm học theo mẫu tại Phụ lục IV đính kèm. 

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học 

Thông báo danh mục SGK được UBND Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh. 
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Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng dạy tại đơn vị theo mẫu tại 

Phụ lục I đính kèm. 

Thông tin SGK lớp 1, 2 được sử dụng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ 

thông có lớp tiểu học theo mẫu tại Phụ lục II, III đính kèm, gửi thông tin phản hồi 

về Phòng GDĐT (đối với các trường tiểu học, tiểu học -  trung học cơ sở, thời 

gian do Phòng GDĐT qui định), Sở GDĐT (đối với Trường Nuôi dạy trẻ khuyết 

tật Tỉnh và Trường Tiểu học -  Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tương 

Lai) chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2021. 

Sử dụng hiệu quả SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy 

và học theo quy định của pháp luật. 

Tổng hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê 

duyệt, báo cáo về Phòng GDĐT (đối với các trường tiểu học, tiểu học -  trung học 

cơ sở), Sở GDĐT (đối với Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh và Trường Tiểu 

học -  Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tương Lai) theo mẫu tại Phụ lục 

IV đính kèm. 

Lưu ý đối với SGK lớp 1: Những cơ sở giáo dục có kiến nghị điều chỉnh, 

thay đổi SGK theo Công văn số 217/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 02 năm 2021 

về việc rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục SGK lớp 1 trong năm học 2021 - 

2022 mới được thay đổi SGK theo danh mục SGK lớp 1 được UBND Tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc 

ban hành danh mục SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông 

trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Những cơ sở giáo dục 

không kiến nghị điều chỉnh, thay đổi SGK lớp 1 theo Công văn số 217/SGDĐT-

GDTH vẫn sử dụng SGK theo kết quả lựa chọn của hội đồng tại trường mình 

trong năm học 2020 - 2021. 

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến đánh giá, kiến nghị điều chỉnh, 

bổ sung danh mục SGK từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản 

lí. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng 

mắc, phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học, số điện thoại 

0277.3857697 hoặc email: phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để được hướng 

dẫn thống nhất./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các Phòng CMNV Sở GDĐT (phối hợp); 

-  UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

 

- Website Sở GDĐT (đăng tin);                                        

- Lưu: VT, GDTH (06b), A (01b).                                                                                                                   
 

Nguyễn Minh Tâm 

mailto:phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn
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Phụ lục I 

(Đính kèm Công văn số                /SGDĐT-GDTH ngày           tháng 6 năm 2021  

của Sở GDĐT) 

                                   

                                                               ………………, ngày       tháng      năm 20… 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022 

 Lớp 1: 

 
STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

1 
Tiếng Việt Tập một    

Tiếng Việt Tập hai    

2 Toán    

3 Đạo đức  
  

4 Tự nhiên và Xã hội 
   

5 Giáo dục Thể chất 
   

6 Âm nhạc 
   

7 Mĩ thuật 
   

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 

   

9 Tiếng Anh 
   

 

Lớp 2: 

… 

Lớp 3: 

… 

 

    
Nơi nhận :        THỦ TRƯỞNG 
- .......................... 
- ......................... 
- Lưu: ............ 

 

 

 

 

 

 

… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
…………………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Phụ lục IV 

(Đính kèm Công văn số                /SGDĐT-GDTH ngày           tháng 6 năm 2021  

của Sở GDĐT) 

                                   

                                                               ………………, ngày       tháng      năm 20… 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. Thuận lợi 

……………………………………………………………………………. 

2. Khó khăn 

…………………………………………………………………………… 

3. Đánh giá 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA PHÙ HỢP Ý KIẾN KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả ……  

(Bộ sách……..) 

………………………….. 

………………………….. 

……………………… 

……………………… 

………………… 

………………… 

2. Tác giả ……  

(Bộ sách……..) 

………………………….. 

………………………….. 

……………………… 

……………………… 

………………… 

………………… 

3………………  

(……………..) 

………………………….. 

………………………….. 

……………………… 

……………………… 

………………… 

………………… 

Lớp 2 

1. Tác giả ……  

(Bộ sách……..) 

………………………….. 

………………………….. 

……………………… 

……………………… 

………………… 

………………… 

2. Tác giả ……  

(Bộ sách……..) 

………………………….. 

………………………….. 

……………………… 

……………………… 

………………… 

………………… 

4. Đề xuất thay đổi danh mục sách giáo khoa 

TT ĐƠN VỊ MÔN NHÓM TÁC GIẢ Ghi chú 

  * * ** 

     

     

* Ghi rõ thông tin về đầu sách đề nghị thay đổi, chỉ liệt kê tên môn và tác giả các 

đầu sách mong muốn điều chỉnh, thay đổi.               

** Ghi rõ thông tin về đầu sách mong muốn đề nghị được chuyển sang.  

 

 

… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
…………………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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5. Kiến nghị 

- Đối với Sở GDĐT 

……………………………………………………………………………….. 

- Đối với Phòng GDĐT 

……………………………………………………………………………….. 

- Đối với Trường 

……………………………………………………………………………….. 

- Đối với Nhà xuất bản 

………………………………………………………………………………. 

Trên đây là báo cáo … của … 

    
Nơi nhận :        THỦ TRƯỞNG 
- .......................... 
- ......................... 
- Lưu: ............ 
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