
 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Hiệu trưởng các trường liên cấp có cấp THPT. 

 

Ngày 15/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định 

số 774/QĐ-BGDĐT phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông. Nhằm đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch trong 

việc lựa chọn SGK, tạo sự bình đẳng giữa các SGK đã được Bộ GDĐT phê duyệt, 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn vào trang Website của các Nhà xuất bản 

theo địa chỉ tại Công văn số 398/SGDĐT-GDTrHTX để nghiên cứu và tiếp tục tổ 

chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 11 được Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung tại Quyết 

định số 774/QĐ-BGDĐT; 

- Quy trình đề xuất lựa chọn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 

398/SGDĐT-GDTrHTX ngày 17/02/2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện quy trình nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm 

học 2023-2024; 

- Báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn bổ sung về Sở GDĐT qua hệ thống idesk, 

đồng thời cập nhật kết quả lựa chọn bổ sung theo đường link tại Công văn số 

398/SGDĐT-GDTrHTX trước ngày 25/3/2023. 

Lưu ý:  

- Các đơn vị chưa báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn lần 1 về Sở GDĐT thì 

tổng hợp và báo cáo chung; 

-Các đơn vị đã báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn lần 1  về Sở GDĐT thì chỉ 

cần báo cáo bổ sung (trường hợp kết quả không thay đổi so với lần 1 vẫn báo cáo 

bằng văn bản về Sở GDĐT). 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 

kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ ông Trần Văn 

Thương, Phòng GDTrH-TX, điện thoại: 0987080114 để được hướng dẫn. 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số: 

V/v đề xuất lựa chọn bổ sung 

sách giáo khoa 11 năm học 2023-

2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 
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( Đính kèm Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT)./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Website Sở;  

- Lưu: VT, GDTrHTX.  

                                                                     

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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