UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 554 /SGDĐT-GDTrH

Ninh Bình, ngày27 tháng 4 năm 2022

V/v chuẩn bị sách giáo khoa lớp 3,
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông;
- Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An.
Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; các trường trung học phổ thông (sau
đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thành phố
Yêu cầu tất cả các trường tiểu học; trường tiểu học và trung học cơ sở; trường
trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý của phòng (gọi chung là các trường):
- Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 theo Quyết định số
376/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến giáo viên, học sinh,
cha mẹ học sinh;
- Căn cứ thực tế, nhà trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định để sử dụng trong
quá trình dạy và học tại đơn vị;
- Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh nhằm
đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của học sinh năm học 2022-2023;
- Thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa đối với từng môn học, số học sinh
khuyết tật nhìn và nhu cầu sử dụng sách giáo khoa chữ nổi Braille theo Công văn số
446/SGDDT-GDTH ngày 23/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày
07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản
phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên và Điều lệ trường học; tuyệt đối không được ép buộc học sinh, cha mẹ
học sinh mua tài liệu tham khảo.
- Đảm bảo trong thư viện nhà trường có đủ các bộ sách theo danh mục sách
giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để làm tài liệu tham khảo.
- Lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng các bộ sách giáo
khoa được nhà trường lựa chọn.

2
2. Đối với trường trung học phổ thông
- Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10 theo Quyết định số 376/QĐ-UBND
ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh;
- Căn cứ thực tế, nhà trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định để sử dụng trong
quá trình dạy và học tại đơn vị;
- Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh nhằm
đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của các em năm học 2022-2023;
- Thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa đối với từng môn học;
- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày
07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản
phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên và Điều lệ trường học; tuyệt đối không được ép buộc học sinh, cha mẹ
học sinh mua tài liệu tham khảo.
- Đảm bảo trong thư viện nhà trường có đủ các bộ sách theo danh mục sách
giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để làm tài liệu tham khảo.
- Lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng các bộ sách giáo
khoa được nhà trường lựa chọn.
3. Chế độ báo cáo
Các đơn vị gửi văn bản Thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa đối với
từng môn học; Danh sách giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng dạy học sách giáo
khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 (theo Phụ lục đính kèm công văn) về Sở GDĐT chậm nhất
vào ngày 15/5/2022. Riêng bản Thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa lớp 10
các đơn vị gửi về Sở GDĐT chậm nhất vào ngày 31/5/2022. Các đơn vị gửi file các
danh sách trên vào email: phonggdthninhbinh@gmail.com (đối với thống kê SGK lớp
3 và SGK chữ nổi Braille); email: phonggdtrh.soninhbinh@moet.edu.vn (đối với
thống kê SGK lớp 7, lớp 10).
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu
có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng
GDTH, GDTrH) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng: GDTrH, GDTH;
- Website của Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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