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Số:  139 /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý Dự thảo quy định tiêu chí lựa chọn 
sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 03 năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 397/SGDĐT-GDTH ngày 

27/02/2020 về việc góp ý Dự thảo quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản nhất trí với nội dung của 02 Dự thảo: Dự thảo Quyết định và Dự 

thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung tại Dự thảo 

Quy định, cụ thể sau: 

 - Tại khoản 1 Điều 1 nên bổ sung tiêu đề cho các khoản như: "1. Phạm vi điều 

chỉnh..." và "2. Đối tượng áp dụng....". 

 - Tại Điều 2, đề nghị sửa thành "Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa thực 
hiện theo Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong 
cơ sở giáo dục phổ thông". Trong đó, bỏ dấu "," sau từ "Điều 2" theo đúng thể thức. 

Đồng thời: 

+ Nên diễn đạt lại nội dung tại khoản 2 Điều này để phù hợp và đồng bộ với 
cách trình bày như khoản 1, khoản 3. 

+ Nên bổ sung cụm từ "phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn" vào 
vị trí phù hợp tại nội dung Điều này. 

- Tại Điều 3 và Điều 5:  

+ Nên xem xét việc gộp nội dung Điều 3 và Điều 5 thành một điều. Lí do: Nội 
dung của hai điều này đều đề cập đến nội dung, hình thức Sách giáo khoa.  

+ Trong trường hợp vẫn tách thành hai điều, nên chỉnh sửa tiêu đề của hai điều 
trên cho phù hợp với nội dung của từng Điều. Đồng thời, nên xem xét bỏ cụm từ "phù 
hợp với học sinh địa phương" tại tiêu đề Điều 3 và bỏ cụm từ "phù hợp với điều kiện 
của nhà trường và địa phương" tại tiêu đề của Điều 5.  

- Tại khoản 1 Điều 6, nên sửa thành "1. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm 
tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 



thẩm quyền quản lý theo quy định tại Quy định này". Vì trong nguyên tắc lựa chọn tại 
Dự thảo đã đề cập đến theo Quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. 

- Tương tự, tại khoản 1 Điều 7 nên sửa thành "1. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa của các 
cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Quy định này.". 

- Tương tự, tại khoản 1 Điều 9 nên sửa thành: "1. Tổ chức lựa chọn sách giáo 
khoa theo quy định tại Quy định này". 

- Nên bổ sung nội dung "Trong quá trình triển khai, có vấn đề vướng mắc 
hoặc phát sinh, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp." và cuối Dự thảo./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(LBM). 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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