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Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở.
Ngày 20/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức cuộc họp triển
khai công tác tổ chức lựa chọn sách sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 năm 2022-2023
theo Công văn số 1205/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 16/5/2022 của Sở GDĐT về
việc triệu tập thành viên Hội đồng họp triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Trong quá trình
tổ chức cuộc họp một số đơn vị chưa bố trí phòng họp trực tuyến cho các thành
viên Hội đồng, chưa nhận được nhiều ý kiến tham gia của các thành viên Hội
đồng. Để đảm bảo cho công tác tổ chức hoạt động của các Hội đồng, Sở GDĐT
tiếp tục triển khai một số nội dung sau:
1. Triệu tập thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 theo
Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 09/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
tiếp tục họp triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hoạt động của
Hội đồng, cụ thể:
a) Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/5/2022.
b) Hình thức: Trực tuyến.
Đường link tham gia dự họp: https://meet.google.com/xvt-mewq-thq
c) Địa điểm và thành phần tham dự tại các điểm cầu:
- Điểm cầu Sở GDĐT: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký các Hội đồng.
- Điểm cầu các phòng GDĐT: Thành viên các Hội đồng chọn sách giáo khoa
lớp 7; Thành viên Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 10: Môn Mĩ thuật, Âm nhạc
(danh sách theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 09/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai).
- Điểm cầu các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở: Thành viên các Hội
đồng chọn sách giáo khoa lớp 10 (trừ môn Mĩ thuật, Âm nhạc) của trường (danh
sách theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 09/4/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai).
2. Công tác chuẩn bị
a) Các phòng GDĐT, các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở
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Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân công cán bộ/giáo viên/nhân
viên chuẩn bị phòng họp tại đơn vị, đường truyền để các thành viên Hội đồng lựa
chọn sách giáo khoa tham gia họp tại đơn vị; cử lãnh đạo quản lý, theo dõi, kiểm
tra công tác tham gia dự họp của các thành viên Hội đồng; của cán bộ/giáo
viên/nhân viên phụ trách kỹ thuật kiểm tra kỹ thuật đường truyền: Lúc 8 giờ 00’
ngày 24/5/2022 và trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.
b) Thành viên Hội đồng
Nghiên cứu các nội dung, biểu mẫu đã được Hội đồng triển khai tại cuộc họp
ngày 20/5/2022, chuẩn bị nội dung phát biểu, trao đổi, thảo luận (nhất là các thành
viên ở Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 trong năm đầu tiên thực hiện
công tác lựa chọn sách giáo khoa).
c) Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên
- Phối hợp với Văn phòng Sở GDĐT chuẩn bị, kiểm tra hạ tầng kỹ thuật,
đường truyền tại các đơn vị để tổ chức cuộc họp của các Hội đồng (giao bà Phạm
Thị Ngọc Thanh, chuyên viên Phòng GDTrHCTTX phối hợp với bà Phan Thị
Hương, chuyên viên Văn phòng chuẩn bị).
- Chuẩn bị nội dung liên quan đến hoạt động của các Hội đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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