
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-GDMNTH 

V/v thông báo danh mục sách giáo 

khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo 

khoa lớp 2, lớp 6; hướng dẫn lựa 

chọn, sử dụng xuất bản phẩm tham 

khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng      năm  

 

       Kính gửi: 

                               - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                              - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT 

quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban 

hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban 

hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sở GDĐT thông báo danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt và hướng dẫn các đơn vị sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; hướng 

dẫn lựa chọn, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông, 

gồm các nội dung sau: 

1. Thông báo danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong cơ sở giáo dục 

phổ thông 

- Sở GDĐT đề nghị các đơn vị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và thông báo công khai bằng các hình thức khác về danh mục sách giáo 

khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 306/QĐ-

UBND ngày 20/4/2021 đến các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản 

lý.  

- Các cơ sở giáo dục phổ thông thông báo công khai, kịp thời thông tin về 

sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng tại nhà trường cho giáo viên, học sinh, cha 
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mẹ học sinh biết, thực hiện mua sắm. Đồng thời thông báo cho cha mẹ học sinh 

giá bìa sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

phục vụ năm học 2021-2022 của các nhà xuất bản1. 

- Các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc yêu cầu các đơn vị được các 

nhà xuất bản ủy quyền trong việc cung ứng sách giáo khoa cam kết thực hiện việc 

trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo cung cấp sách đầy đủ, kịp 

thời và chất lượng. Chủ động xây dựng kế hoạch kêu gọi xã hội hóa, vận động tài 

trợ đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 

học sinh không thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học mới ( năm học 2021-2022). 

2. Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

- Đối với tài liệu tham khảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đảm bảo 

theo các văn bản của Sở GDĐT2.  

- Việc quản lý, lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-

BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GD ĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản 

phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên và đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường học. Theo đó, Sở 

GDĐT yêu cầu các đơn vị: 

+ Tổ chức lựa chọn và thông báo rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, học sinh về 

danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục 

lựa chọn, sử dụng. 

+ Tổ chức tư vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn, mua 

xuất bản phẩm tham khảo theo nhu cầu riêng, cha mẹ học sinh, học sinh tự mua 

sắm theo nhu cầu và không bắt buộc. Tuyệt đối không được ép buộc học sinh 

phải mua xuất bản phẩm tham khảo;  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Đối với sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 

3.1.1. Phòng GDĐT các huyện, thành phố 

- Tổng hợp, cung cấp thông tin về danh mục, số lượng sách giáo khoa đã lựa 

chọn cần cung ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý; 

báo cáo về Sở GDĐT bằng văn bản và file mềm (qua Phòng Giáo dục Mầm non-

Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 05/5/2021 (theo phụ lục 3 

đối với lớp 2, phụ lục 4 đối với lớp 6 gửi kèm).  

3.1.2. Các cơ sở giáo dục phổ thông 

                                                           
1 Thông báo số 824/TB-NXBGDVN ngày 19/3/2021 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam  giá bìa sách 

giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2021-2022; 

Thông báo số 168/TB-VEPIC ngày 25/3/2021 của Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt 

Nam giá bìa sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2021-2022; 

Công văn số 45/2021/CV-ESVN ngày 06/4/2021 của Công ty TNHH Education SolutionsViệt Nam về việc 

thông báo giá bán các tựa sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1,2 và lớp 6. 
2 Công văn số 1228/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2020 của Sở GDĐT về việc trang bị sách giáo khoa và tài 

liệu tham khảo trong trường học và Công văn số 1253/SGDĐT-GDTH ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT về việc tăng 

cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 
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- Cung cấp thông tin về danh mục, số lượng sách giáo khoa đã lựa chọn cần 

cung ứng (theo phụ lục 1 đối với lớp 2, phụ lục 2 đối với lớp 6 gửi kèm). Cụ thể: 

+ Các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Phòng GDĐT các huyện, thành 

phố báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 03/5/2021. 

+ Các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu 

học và Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 05/5/2021. 

- Đối với danh mục sách giáo khoa các cơ sở giáo dục đề xuất lựa chọn 

không thuộc danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đề 

nghị các đơn vị tiến hành lựa chọn lại và báo cáo tên đầu sách về Sở GDĐT; đồng 

thời thực hiện việc cung cấp số lượng sách giáo khoa cần cung ứng nêu trên. 

3.2. Đối với xuất bản phẩm tham khảo 

- Các cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp về 

danh mục xuất bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn, sử dụng hằng năm (trước 

ngày 30/6); đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh việc lựa chọn 

danh mục xuất bản phẩm tham khảo phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của 

cơ sở giáo dục và điều kiện kinh tế của địa phương. 

- Các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường công tác quản lý việc trang bị 

sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham khảo. Sở GDĐT, Phòng GDĐT tiến hành 

kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (qua 

Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học) để hướng dẫn, 

giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Vụ GDTH-Bộ GDĐT (b/c); 

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện/thành phố (chỉ đạo); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDMNTH, GDTrH.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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