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Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo 

Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ 
thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo 
khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT tổ chức cho giáo viên dạy 
học các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) tham gia góp ý các 
bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 như sau: 

1. Tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý (đợt 1) 

- Mỗi Sở GDĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu 
sách giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về 
tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách 
giáo khoa từ ngày 27/11/2020 đến ngày 09/12/2020 (địa chỉ website của các nhà xuất bản, 
tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của Sở GDĐT). 

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi 
bản mềm về Bộ GDĐT (với lớp 2 gửi Vụ Giáo dục Tiểu học, email: vugdth@moet.gov.vn; 
lớp 6 gửi Vụ Giáo dục Trung học, email: vugdtrh@moet.gov.vn) trước ngày 10/12/2020. 

2. Tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý (đợt 2) 

Sở GDĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được 
phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để 
nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản 
hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào 
sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo 
khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020 (địa chỉ website, tài khoản và hướng dẫn góp ý được gửi 
qua địa chỉ email của Sở GDĐT). 

3. Thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý (đợt 3) các bản mẫu sách 
giáo khoa (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các 
nhà xuất bản trước khi in và phát hành. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời; gửi bản 
mềm danh sách 10 giáo viên/môn học được chọn cử góp ý đợt 1 về Bộ GDĐT trước ngày 
27/11/2020 (theo mẫu danh sách đính kèm). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 
khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ kịp thời với Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Tiểu học (Bà 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ĐT 0913306777), Vụ Giáo dục Trung học (Ông Phạm Đức Tài, ĐT 
0989651485) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);  
- Vụ GDTH (để thực hiện); 
- Văn phòng Bộ (để phối hợp); 
- Viện KHGDVN (để thực hiện); 
- Các NXB có SGK (để phối hợp); 
- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 
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THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Độ 
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                                 ................, ngày      tháng     năm 2020                                                
                                                  GIÁM ĐỐC 

                                                   (kí tên và đóng dấu) 
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