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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
  Số:           /BGDĐT-GDTrH 
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư 

quy định việc lựa chọn SGK trong 

cơ sở giáo dục phổ thông 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2020 

    

    Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo 

Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, 

ngày 17/4/2020 đã đăng mạng xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân quan 

tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức góp ý 

cho dự thảo Thông tư và tổng hợp các ý kiến góp ý, báo cáo về Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Thời gian báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 

17/6/2020, qua địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học (báo cáo bằng eoffice và email: 

vugdtrh@moet.gov.vn). 

Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông được tải xuống theo đường link: https://moet.gov.vn/van-

ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1467.  

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ Giáo dục Tiểu học (để phối hợp); 

- Lưu: VT, GDTrH.  

TL BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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