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HƯỚNG DẪN
Về việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong
năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT- BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở
giáo dục phổ thông;
Căn cứ Hướng dẫn số 313/HD-PGDĐT ngày 22/4/2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) Tịnh Biên về việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp
1 năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học;
Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng cho năm học 2020-2021
ở các trường tiểu học;
Phòng GDĐT Tịnh Biên hướng dẫn công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử
dụng trong năm học 2020-2021 ở mỗi trường tiểu học, cụ thể như sau:
1. Thẩm quyền công khai
Hiệu trưởng các trường tiểu học công khai danh mục các đầu sách giáo khoa
thuộc các môn học lớp 1 theo quy định chương trình, cụ thể: Môn Toán, Tiếng Việt,
Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trãi
nghiệm, Tiếng Anh (nếu có) mà Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của đơn vị đã
thống nhất lựa chọn.
2. Xác định đối tượng để công khai
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể phụ huynh học sinh, học sinh;
- Chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân xã/ thị trấn);
- Trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn có học sinh mẫu giáo 5 tuổi dự kiến
tuyển sinh vào lớp 1 của đơn vị, năm học 2020-2021.
3. Hình thức và nội dung công khai
Gợi ý hình thức và nội dung công khai như sau:
- Trong đơn vị: Thông báo thông qua phiên họp toàn thể, kết hợp với niêm yết
công khai theo các nội dung sau: Môn học (Toán, Tiếng Việt,...); Bộ sách (Cánh diều,
Chân trời sáng tạo,...); Nhà Xuất bản; Số lượng quyển (tập 1, tập 2); giá sách (nếu có).
- Phụ huynh học sinh của đơn vị trường tiểu học; Trường mầm non, mẫu giáo:
Niêm yết trên thông báo của trường theo nội dung như nêu trên. Đề nghị chụp trang
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bìa có in màu các đầu sách các môn học mà nhà trường đã chọn để giúp phụ huynh ghi
nhận trực quan để việc chọn sách giáo khoa lớp 1 đúng với sách mà trường sử dụng
cho năm học 2020-2021.
Công bố thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh của lớp, trường để tuyên
truyền cho chủ trương thực hiện sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2020-2021. Lưu ý
nhắc nhở phụ huynh nên đăng kí mua sách giáo khoa lớp 1 tại trường tiểu học đăng kí
tuyển sinh để đảm bảo đúng sách sử dụng, chất lượng và giá cả của sách theo quy định
- Chính quyền địa phương: Đề nghị hiệu trưởng nhà trường gửi văn bản đến
lãnh đạo UBND xã/ thị trấn để thông tin, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của
đơn vị, hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Các hình thức và nội dung công khai khác phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương, lưu ý ở các trường có đông đồng bào, học sinh người dân tộc Khmer.
4. Thời gian công khai
Tính đến ngày 20/5/2020 các trường thực hiện công bố sách giáo khoa lớp 1,
thời hạn công bố đến vào đầu năm học 2020-2021.
Đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức triển khai và thực hiện đúng
theo văn bản hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn thông tin kịp
thời về Phòng GD-ĐT để trao đổi ./.
Nơi nhận:
- LĐP GDĐT;
- CV phòng GDĐT có liên quan;
- Các trường tiểu học;
- Lưu: VT.
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