
 
PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ M’GAR 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:..../QĐ-NH Ea M’nang, ngày    tháng    năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

Căn cứ Luật giáo dục năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT- BGDĐT, ngày 26/12/2018 về Ban hành 

chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường 

trung học được quy định tại điều 11 thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 

15/9/2020  về ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp 

học; 

 Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục 

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

dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Công văn số 314/SGDĐT-GDTrH ngày 16/3/2021 của Sở GDĐT Đăk Lăk 

về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022; 

Căn cứ vào hướng dẫn số 19/ PGDĐT-THCS, ngày 17 tháng 3 năm 2021 

về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; 

   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 

2022 của trường THCS Nguyễn Huệ gồm các ông( bà) có tên sau: 

                             (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các 

thành viên theo Điều 8 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông. Cụ thể thực hiện nhiệm vụ sau: 



 

+ Thành viên Hội đồng nghiên cứu các bộ sách giáo khoa theo Quyết định 

số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục 

sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

+ Hội đồng họp quyết định lựa chọn 01 bộ sách dùng cho lớp 6 năm học 

2021 - 2022. 

Thời gian làm việc: từ 8h00 ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 sẽ tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Các ông(bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan có trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT (báo cáo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

-  Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Hoài Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

(Kèm theo QĐ số:…  /QĐ-NH, ngày  22  tháng  3  năm 2021 của Hiệu trưởng 

trường THCS Nguyễn Huệ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Hoài Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Lê Thị Vân Hải Phó Hiệu trưởng Phó CT HĐ 

3 Đậu Hoàng Thùy Chi Thư ký hội đồng Thư ký 

4 Đặng Trung Hiếu TT tổ CNTT Ủy viên 

5 Võ Thị Lan TT tổ văn phòng Ủy viên 

6 Nguyễn Sỹ Hợi TTCM tổ Văn – Sử Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Phương Ánh TTCM tổ Toán – Lí - Tin Ủy viên 

8 Đỗ Thị Thơ 
TTCM tổ Sinh – Hóa – 

Thể dục 
Ủy viên 

9 Đặng Thanh Tịnh 
TTCM tổ Tiếng Anh – 

Địa – MT – ÂN - GDCD 
Ủy viên 

10 Đinh Nhật Triều Trưởng ban ĐD CMHS Ủy viên 

 

  Danh sách trên gồm 10 người./. 


