UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:392/SGDĐT-GDMNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn triển khai sử dụng
sách giáo khoa lớp 1 NH 2021 - 2022

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân, Tây Hòa,
thành phố Tuy Hòa.
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT
2018); Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ
thông;
Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT, ngày 21/11/2019 của Bộ GDĐT
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ
thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ GDĐT ban
hành Quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục
phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-UBND, ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Phú Yên về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày
09/4/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành các tiêu chí lựa chọn sách
giáo khoa lớp 1, năm học 2020 - 2021 theo CT GDPT 2018; Quyết định số
622/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê
duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022 cho một số đơn vị
trường học đề nghị chọn lại;
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên hướng dẫn việc triển khai việc sử dụng
sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022 cho các trường học đề nghị chọn lại
như sau:
1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 đưa vào giảng dạy năm học 2021 2022 tại các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học
- Những môn học và hoạt động giáo dục đã được nhà trường đề nghị chọn
lại có trong danh mục sách giáo khoa mà Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022 cho một số
đơn vị trường học đề nghị chọn lại sẽ được đưa vào giảng dạy lớp 1 năm học 2021
– 2022 trong các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học;
- Nhà trường có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện
thông tin đại chúng để học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân biết về danh mục
sách giáo khoa lớp 1 mà nhà trường chọn lại để dạy học năm học 2021 – 2022 và
niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022 trên bảng
thông báo của nhà trường (đặt nơi thuận tiện cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học
sinh và nhân dân tiện theo dõi).

2. Nhà trường có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị cung ứng sách giáo
khoa đảm bảo chất lượng về mọi mặt để hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh mua
sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 - 2022.
3. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022 chỉ áp dụng cho 6
trường học đề nghị chọn lại (theo phụ lục đính kèm). Đối với các trường không đề
nghị chọn lại, tiếp tục sử dụng bộ sách đã chọn năm học 2020 – 2021 để áp dụng
dạy và học lớp 1 năm học 2021 - 2022;
4. Phòng GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức
công khai và sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các trường chọn lại sách giáo
khoa.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và
triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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Tên bộ sách lớp 1 đang
sử dụng năm học 2020 2021

Tên bộ sách lớp 1 đề
nghị chọn lại (sử
dụng năm học 2021
– 2022)

Cánh Diều

Kết nối tri thức với
cuộc sống

Vì sự bình đẳng trong
giáo dục

Kết nối tri thức với
cuộc sống

3

Trường Tiểu học Lê
Hồng Phong, TP Tuy
Hòa

- Kết nối tri thức với cuộc
sống;
- Cùng học để phát triển
năng lực;
- Vì sự bình đẳng trong
giáo dục.

Cánh Diều
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Trường Tiểu học Hòa
Tân Tây, huyện Tây
Hòa

Cánh Diều

Kết nối tri thức với
cuộc sống

Stt

1

2

Đơn vị
Trường Tiểu học Xuân
Phước 2, huyện Đồng
Xuân
Trường Tiểu học Xuân
Quang 1, huyện Đồng
Xuân

5

Trường Tiểu học Hòa
Mỹ Đông, huyện Tây
Hòa

6

Trường TH và THCS
Sơn Thành Tây, huyện
Tây Hòa

- Kết nối tri thức với cuộc
sống;
- Chân trời sáng tạo;
- Cùng học để phát triển
năng lực;
- Cánh Diều.
- Kết nối tri thức với cuộc
sống;
- Cùng học để phát triển
năng lực;
- Vì sự bình đẳng trong
giáo dục;
- Cánh Diều.

Kết nối tri thức với
cuộc sống

Kết nối tri thức với
cuộc sống

Ghi chú

