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  Kính gửi: 
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Căn cứ Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 

09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo 

khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 4607/QĐ-

BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Phê duyệt Danh 

mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Công văn giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 111.  
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Công văn số 215/NXBĐHSP-HCTC ngày 29/12/2022 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm về việc ủy 

quyền tổ chức truyền thông, giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và cung ứng, phát 

hành sách giáo khoa Tiếng Anh Wonderful World; 

 Công văn số 10/NXBĐHSP-HCTC ngày 13/01/2023 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm về việc ủy 

quyền tổ chức truyền thông, giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và cung ứng, phát 

hành sách giáo khoa Tiếng Anh English Discovery lớp 4, lớp 8 và lớp 11; 

Công văn số 1803/2022/CV-IIG ngày 26/12/2022 của Công ty cổ phần IIG Việt Nam về việc giới thiệu 

sách giáo khoa Tin học lớp 3, lớp 4 - Nhà xuất bản Đại học Vinh; 

Công văn số 02/2023/CV-ESVN ngày 05/01/2023 của Công ty tránh nhiệm hữu hạn Education Solutions 

Việt Nam - Công ty thành viên của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát về việc giới thiệu các bộ sách giáo khoa 

lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 03/2023/CV-ESVN ngày 05/01/2023 của Công ty 

tránh nhiệm hữu hạn Education Solutions Việt Nam - Công ty thành viên của Tập đoàn giáo dục Đại Trường 

Phát về việc giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Công văn số 81/NXBGDVN ngày 09/01/2023 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc giới thiệu 

đơn vị đầu mối triển khai, cung ứng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Công văn số 142/NXBGDVN ngày 11/01/2023 của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam về việc phối hợp giới thiệu giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018; 

Công văn số 04/NXBĐHSP-HCTC ngày 04/01/2023 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm về việc ủy 

quyền tổ chức truyền thông, giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và cung ứng, phát 

hành sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 bộ sách Cánh Diều; Công văn số 06/NXBĐHSPTPHCM ngày 

10/01/2023 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền tổ chức truyền thông, 
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Để việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời để chuẩn bị cho 

Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đạt hiệu quả, Sở GDĐT 

yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Triển khai nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 

và lớp 11 đã được Bộ GDĐT phê duyệt (đường link của các bộ sách được Sở 

GDĐT gửi qua email của đơn vị). 

- Bước 1: Các đơn vị chỉ đạo, triển khai cho cán bộ quản lý và giáo viên 

đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 nêu trên (có Kế 

hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ/nhóm chuyên môn/trường). 

- Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để thảo luận, trao đổi và đề xuất 

Nhà xuất bản giải đáp thắc mắc những nội dung liên quan đến sách giáo khoa 

lớp 4, lớp 8 và lớp 11 (có biên bản theo phụ lục 1 gửi kèm). 

- Bước 3: Tổng hợp nội dung cần trao đổi của các đơn vị (theo phụ lục 2 

(đối với lớp 4), phụ lục 3 (đối với lớp 8), phụ lục 4 (đối với lớp 11) gửi kèm và 

báo cáo kết quả về Sở GDĐT. 

* Lưu ý: Đối với Phòng GDĐT: Tổng hợp nội dung của các cơ sở giáo dục 

thuộc Phòng GDĐT quản lý. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện: Tổng hợp nội dung của các 

tổ/nhóm chuyên môn thuộc đơn vị.  

2. Đối tượng: 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở 

và trung học phổ thông dự kiến tham gia giảng dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm 

học 2023-2024, trong đó khuyến khích các trường tổ chức cho các các tổ bộ 

môn triển khai cho toàn bộ giáo viên bộ môn nghiên cứu. 

3. Thời gian thực hiện: Từ 06-13/02/2023. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả (theo 

các phụ lục đính kèm) gửi về Sở GDĐT trước ngày 16/02/2023. 
                                                                                                                                                         
giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và cung ứng, phát hành sách giáo khoa Cánh 

Diều  lớp 4, lớp 8 và lớp 11; Công văn số 13/VEPIC ngày 12/01/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam về việc cung cấp đường link truy cập sách giáo khoa Cánh Diều lớp 4, lớp 8, lớp 11; 

Công văn số 15/CV-VEPIC ngày 16/01/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam về việc đề nghị phối hợp giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11, bộ sách Cánh Diều;  

Công văn số 02/CV-NXB ngày 27/01/2023 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX phối hợp tổ chức giới thiệu, bồi 

dưỡng giáo viên và cung ứng các bộ sách giáo khoa tiếng Anh; Công văn số 18/CV-VPBOX ngày 12/01/2023 

của Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX về việc phối hợp tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng giáo 

viên và cung ứng sách giáo khoa tiếng Anh 4 Phonics-Smart; Công văn số 19/CV-VPBOX ngày 12/01/2023 của 

Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX về việc phối hợp tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên 

và cung ứng sách giáo khoa tiếng Anh 8 Bloggers-Smart và sách giáo khoa tiếng Anh 11 C21-Smart. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh 

về Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học để được 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                     
- Giám đốc, các PGĐ Sở GD; 

- Lưu: VT, GDMNTH, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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