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KẾ HOẠCH  

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa (SGK) chuẩn bị triển khai năm học 2022-

2023; Công văn số 1782/UBND-KGVX ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức lựa 

chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023; Công văn số 328/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

ngày 16/3/2022 của Sở GDĐT Đắk Lắk V/v hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, 

lớp 10 chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023; 

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 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục 

SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT); Quyết 

định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 7 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT); 

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 (Quyết định số 532/QĐ-UBND); 

Căn cứ Công văn số 555/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 22/02/2022 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk về việc 

phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số…/PGDĐT-THCS, ngày 16/3/2022 của Phòng GDĐT huyện Cư 

M’gar về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK lớp 7 chuẩn bị triển khai năm học 2022-

2023; 

Để tổ chức việc lấy ý kiến góp ý và lựa chọn sách theo các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên; trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

lớp 7 năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nhận xét về tính phù 

hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng 

chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học; Lựa chọn sách 
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 giáo khoa cho từng môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) thuộc 

danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp 

ứng các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành về đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố và điều kiện 

tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục, phù hợp với yêu cầu và trình độ học sinh theo 

Quyết định số 532/QĐ-UBND; ngày 11 tháng 3 năm 2021, về việc ban hành tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

2. Yêu cầu 

Lựa chọn sách giáo khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, 

minh bạch, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể.  

Thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25/2020/TT-

BGDĐT công khai, đúng pháp luật. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi 

chung là môn học) lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa phù hợp, thiết thực trong 

công tác giảng dạy. 

Việc lựa chọn SGK là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục. Kết quả 

lựa chọn của các cơ sở giáo dục là căn cứ để hội đồng cấp tỉnh lựa chọn SGK sử dụng 

chung trong toàn tỉnh. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn SGK theo các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT.  

II. ĐỐI TƯỢNG 

Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn, 

giáo viên trong nhà trường. 

III. NỘI DUNG  

1. Nghiên cứu sách giáo khoa  

Thực hiện căn cứ các Thông tư, văn bản hướng dẫn lựa chọn, danh mục sách giáo 

khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và Tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành 

để tiến hành nghiên cứu sách giáo khoa.  

2. Nội dung nghiên cứu sách giáo khoa  

Chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT; Danh mục sách giáo khoa được Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ 

sở giáo dục phổ thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành và các kế hoạch, 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm được quy 

trình, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. 

Bản mẫu sách giáo khoa các môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt do 

các nhà xuất bản cung cấp. 
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 Sau khi nghiên cứu, các cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn chuẩn bị ý kiến bằng văn 

bản nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về quan 

điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương 

pháp dạy học với dẫn chứng, minh chứng cụ thể. Ghi rõ hạn chế ưu điểm của từng tiêu 

chí đối với mỗi đầu sách. 

3. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa. 

Toàn thể Cán bộ quản lý, giáo viên các bộ môn trong Hội đông sư phạm tham gia 

tập huấn giới thiệu sách trực tuyến của các nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và NXB 

Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh do Sở GD &ĐT Đắk Lắk tổ chức: Bộ Kết 

nối tri trức với cuộc sống, Bộ Chân trời sáng tạo: của NXB giáo dục Việt Nam; Bộ 

Cánh diều – NXB Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; dựa trên cơ sở tải các 

bản mẫu bộ sách giáo khoa điện thử do các NXB cung cấp, thực hiện nghiên cứu nội 

dung và hình thức của chương trình học của mỗi bộ môn ở từng bộ sách. Thực hiện 

theo Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 22/02/2022 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk về 

việc phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 

2022-2023; 

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo 

hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục;  

Tổ chức cho các cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá 

sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa (ghi biên bản theo tổ/nhóm; giáo viên chụp hình ghi nhận quá trình đọc 

và nghiên cứu các đầu sách); bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) bản sách giáo 

khoa cho mỗi môn học; danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn 

có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. Cụ thể 

phân công theo danh sách sau: 

 

STT Bộ môn Họ và tên GV Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Toán 

Nguyễn Thị Phương Ánh Nhóm trưởng  

Đỗ Thị Bông Thư ký  

Lê Hoài Sơn Thành viên  

Nguyễn Thu Kim Cúc Thành viên  

Bàn Thị Kim Chi Thành viên  

2 Ngữ văn 

Trần Thị Hương Mai Nhóm trưởng  

Nguyễn Thị Hoa Thư ký  

Lê Thị Vân Hải Thành viên  

Nguyễn Thị Xoan Thành viên  

Trịnh Thị Ngọc Yến Thành viên  
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3 Tiếng Anh 

Trần Thị Việt Hồng Nhóm trưởng  

Đặng Trung Hiếu Thư ký  

Võ Thị Kim Chi Thành viên  
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Khoa học 

tự nhiên 

Đỗ Thị Thơ Nhóm trưởng  

Nguyễn Thị Mỹ Lệ Thư ký  

Lê Thị Vân Hải Thành viên  

Nguyễn Thị Bích Diệp Thành viên  

Trần Thị Hồng Thành viên  

Nguyễn Minh Mẫn Thành viên  

Giản Đình Long Thành viên  

Phạm Văn Quân Thành viên  

Nguyễn Quang Nghĩa Thành viên  
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Lịch sử - 

Địa lí 

Nguyễn Sỹ Hợi Nhóm trưởng  

Đặng Thanh Tịnh Thư ký  

Trần Thị Mỹ Dung Thành viên  

Huỳnh Thị Phương Đông Thành viên  

Dương Thị Thúy Thành viên  

 

6 Tin học 

Mai Thị Thanh Hường Nhóm trưởng  

Đậu Thị Thùy Chi Thư ký  

Nguyễn Thị Phương Ánh Thành viên  

7 Công nghệ 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nhóm trưởng  

Nguyễn Thị Bích Diệp Thư ký  

Trần Thị Hồng Thành viên  

8 

Hoạt động 

TNST, 

Hướng 

nghiệp 

Đặng Thanh Tịnh Nhóm trưởng  

Dương Thị Thúy Thư ký TPT Đội 

Đỗ Thị Bông Thành viên  

Nguyễn Thị Bích Diệp Thành viên  

Đỗ Thị Thơ Thành viên  

9 GDTC 

Nguyễn Hùng Mạnh Nhóm trưởng  

Nguyễn Thế Sang Thư ký  

Triệu Ngọc Bình Thành viên  

10 GDCD 

Lương Thị Ánh Sương Nhóm trưởng  

Huỳnh Thị Phương Đông Thư ký  

Trần Thị Hương Mai Thành viên  

11 Nghệ thuật 
Trần Thị Tình Nhóm trưởng  

Lê Đình Kim Cương Thư ký  
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 Lương Thị Ánh Sương Thành viên  

Tổ trưởng chuyên môn báo cáo cho Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên 

môn (bản in và file) danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn; Thư 

ký Hội đồng tổng hợp biên bản lựa chọn SGK và danh mục SGK lớp 7 các tổ chuyên 

môn đề xuất lựa chọn. 

Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp 

phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học 

sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề 

xuất; lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học; danh mục này có chữ ký của người 

đứng đầu cơ sở giáo dục và các tổ trưởng tổ chuyên môn.  

Sau khi hoàn tất thủ tục, Hiệu trưởng báo cáo danh mục SGK của đơn vị đã lựa 

chọn về phòng GDĐT trước ngày 25/3/2022;(file mẫu danh mục SGK được lựa chọn 

đính kèm- Mẫu 2) 

4. Tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 05/3/2022 đến ngày 23/3/2022: toàn thể Cán bộ quản lý, giáo viên 

trong Hội đông sư phạm tham gia tập huấn giới thiệu sách trực tuyến của các nhà xuất 

bản Sách do Sở GD &ĐT Đắk Lắk tổ chức: Bộ Kết nối tri trức với cuộc sống, Bộ 

Chân trời sách tạo: của NXB giáo dục Việt Nam; Bộ Cánh diều – NXB Đại học sư 

phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; thực hiện nghiên cứu nội dung và hình thức của 

chương trình học của mỗi bộ môn ở từng bộ sách.(có lịch tập huấn kèm theo); dựa trên 

cơ sở tải các bản mẫu bộ sách giáo khoa điện thử do các NXB cung cấp, thực hiện 

nghiên cứu nội dung và hình thức của chương trình học của mỗi bộ môn ở từng bộ 

sách. 

- Ngày 18/3/2022: Xây dựng và triển khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 

theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học 2022-2023; 

- Ngày 18/3/2022 đến 23/3/2022:  Các cá nhân tự nghiên cứu khung chương trình 

các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về 

tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu 

xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. 

+ Ngày 23/3/2022 đến 24/3/2022: Tổ/nhóm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất 

lựa chọn sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) bản sách giáo khoa 

cho mỗi môn học. Tổ trưởng nộp biên bản thảo luận và danh mục sách giáo khoa ( File 

và bản in) được lựa chọn về cho Thư ký Hội đồng để tổng hợp.  

- 8h00’ ngày 25/3/2022: Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp 

gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện 

cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo 

khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn 

học. 
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 - 14h 00’ ngày 25/3/2022: Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách 

giáo khoa do trường đề xuất lựa chọn theo qui định. 

Trên đây là Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 cho năm học 2022 – 2023 

của trường THCS Nguyễn Huệ, đề nghị các cá nhân, tổ, nhóm bộ môn được phân công 

nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng theo các văn bản quy định./. 

 

  Nơi nhận: 

- PGD: Báo cáo; 

- TTCM( triển khai); 

- CBQL, giáo viên toàn trường;(t/h) 

- Lưu: VT. 

                                                                                   

                    HIỆU TRƯỞNG 
             

 

 

 

 

 

Lê Hoài Sơn 
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