UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 399 /SGDĐT-GDTH
V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn
thực hiện Thông tư 01/2020/TTBGDĐT” và dự thảo “Tiêu chí lựa
chọn sách giáo khoa lớp 1”

Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trường Dạy trẻ khuyết tật TP. Cần Thơ;
- Trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách
giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông,
Căn cứ các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) do Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo cụ thể các tiêu chí lựa chọn SGK
lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và dự thảo Công văn hướng dẫn lựa chọn
SGK lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.
Để có cơ sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn
SGK phù hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, Trường Dạy trẻ khuyết tật
và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thảo luận, góp ý các
dự thảo “Hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
thành phố Cần Thơ” và “Các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1” báo cáo
bằng văn bản theo từng nội dung dự thảo về phòng giáo dục và đào tạo.
2. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 24/02/2020./.
(Đính kèm nội dung các dự thảo và các file video clip hướng dẫn thực hiện
Thông tư 01 và giới thiệu các bộ SGK lớp 1)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc, các P.Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTH.
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