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THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa; 

tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động  

của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa 

 

 

  

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;  

 Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 

định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 

định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi 

điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 

2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 

Trung học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn sách 

giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. 

 

 

Dự thảo 1  



Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa; 

tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2017 và 

thay thế các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2001/QĐ-

BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương 

trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ 

Giáo dục Tiểu học,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở 

giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này./. 

 

 

Nơi nhận:                
- Ban Tuyên giáo TW;                  
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Hội đồng QGGD và PTNL; 
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Công báo;  
- Website Chính phủ;  
- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ PC. 
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Phùng Xuân Nhạ 

 

 


