
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT 

Số:17/KH-THPTPC1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Phù Cát,  ngày 24 tháng 03 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

lựa chọn SGK lớp 10 chuẩn bị triển khai năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 583/SGDĐT-VP ngày 22/03/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 chuẩn 

bị triển khai năm học 2022 - 2023. 

Trường THPT số 1 Phù Cát xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 chuẩn 

bị triển khai năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lựa chọn được các đầu SGK lớp 10 thể hiện đúng và đầy đủ mục tiêu nội dung 

của chương trình môn học, hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, 

phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; phù hợp với điều kiện tổ 

chức dạy và học tại đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo các quyết định của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT: Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh 

mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT); 

Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt bổ sung danh mục SGK 

lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT); Thông tư 

số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo 

khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT); Công văn 

số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ 

chức lựa chọn sách giáo khoa (SGK) chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023. 

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về 

Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (Quyết định số 1066/QĐ-UBND). 

Mỗi môn học, hoạt động giáo dục lựa chọn 01 đầu SGK phù hợp tại đơn vị. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, đại diện CMHS tham gia lựa chọn 

SGK lớp 10. Mời một số giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật THCS trên địa bàn huyện Phù Cát có 

đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất và năng lực để tham gia lựa chọn SGK 

môn Âm nhạc, Mỹ thuật. 



 

 

 

III. NỘI DUNG  

1. Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 10 

Tổ chức quán triệt và phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc 

lựa chọn SGK lớp 10 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Chuyên môn chỉ đạo các nhóm, các cá nhân tổ chức đọc, nghiên cứu các đầu sách 

trong các bộ sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn 

học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, 

phương pháp dạy học. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể. 

2. Chọn sách giáo khoa lớp 10 để nghiên cứu 

- Bộ sách Cánh diều. 

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

- Bộ sách Chân trời sáng tạo. 

(Các bộ SGK đã được chuyển cho các tổ, nhóm chuyên môn). 

3. Các bước tiến hành 

*Bước 1:  

 - Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK 

của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. 

-  Mỗi giáo viên có bản nhận xét về SGK môn học thuộc chuyên môn phụ trách (theo 

mẫu 1, mỗi GV 3 phiếu theo 3 bộ sách). 

-  Mỗi tổ/nhóm chuyên môn có bản nhận xét về SGK môn học thuộc chuyên môn 

phụ trách (theo mẫu 2, mỗi môn 3 phiếu theo 3 bộ sách). 

- Bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) SGK cho mỗi môn học (theo mẫu 3). 

- Báo cáo về trường kết quả danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. 

Danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn 

và các giáo viên tham gia lựa chọn (mẫu 4). 

 Thời gian các tổ hoàn thành và nộp các biểu mẫu về trường trước ngày 

30/03/2022 (nộp trực tiếp cho thầy Trần Ngọc Hải). 

*Bước 2:   

- Tổ chức cuộc họp Hội đồng lựa chọn SGK cấp trường với thành phần dự họp gồm: 

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn và Trưởng ban đại diện Ban đại 

diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ 

chuyên môn đề xuất. 

- Lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học (danh mục này có chữ ký của Hiệu 

trưởng và các tổ trưởng tổ chuyên môn). 

- Thời gian họp Hội đồng lựa chọn SGK cấp trường: 14 giờ ngày 31/03/2022. 

Riêng đối với việc lựa chọn SGK môn Âm nhạc, Mỹ thuật lớp  10 THPT, nhà trường 

mời giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật trường THCS  trên địa bàn tuyển sinh (trình độ đại học 

trở lên) để tham gia lựa chọn bộ sách phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 



 

 

 

*Bước 3:   

Tổng hợp, hoàn thành hồ sơ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo nhà trường 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và triển khai các văn bản 

có liên quan đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS; Thành lập Hội 

đồng chọn SGK cấp trường; tổng hợp báo cáo về Sở theo quy định. 

2. Tổ trưởng chuyên môn 

Tổ chức họp tổ chuyên môn để triển khai thực hiện theo kế hoạch, báo cáo kết quả 

thực hiện về trường theo đúng thời gian quy định . 

3. Giáo viên bộ môn 

Tích cực tham gia nghiên cứu để lựa chọn SGK thuộc chuyên môn phụ trách. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 10 chuẩn bị triển khai năm học 

2022 – 2023 của trường THPT số 1 Phù Cát, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

nghiêm túc thực hiện.  

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG  
- Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Chi uỷ, LĐ, CĐ, ĐTN; 

- Các tổ trưởng CM; 

- Đăng website trường; 

- Lưu: VT. 

 

 

Nguyễn Xuân Túc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT                                                               Mẫu số 1 

 

PHIẾU NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

MÔN: ………….. 

 

Họ và tên người nhận xét đánh giá: ……………………. ………………………………….………………….. 

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………….. 

Chức vụ, đơn vị:  ……………………………………………… - Trường THPT số 1 Phù Cát. 

1. Thông tin về SGK 

- Tên bộ sách: ………………………………………………………………………………………………………… 

- Tác giả : …………………………………………………………………………………………………………….. 

- Nhà xuất bản: ………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nội dung nhận xét, đánh giá (theo QĐ 1066/QĐ-UNBD) 

Tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Nhận xét 

Ưu điểm Hạn chế 

Phù hợp với 

đặc điểm 

KT-XH của 

địa phương 

1. Nội dung SGK 
 

 
 

2. Cấu trúc SGK 
 

 
 

3. Ngôn ngữ sử dụng 
 

 
 

4. Chất lượng SGK 
 

 
 

Phù hợp với 

điều kiện tổ 

chức dạy và 

học tại cơ sở 

giáo dục phổ 

thông 

1. Phù hợp với việc học của HS   

1.1. Hình thức SGK 
 

 
 

1.2. Tranh, ảnh, biểu đồ … 
 

 
 

1.3. Các bài học trong SGK 
 

 
 

2. Phù hợp với điều kiện tổ 

chức hoạt động dạy của GV 
  

2.1. Các bài học trong SGK 
 

 
 

2.2. Nội dung trong SGK 
 

 
 

2.3. Cấu trúc trong SGK 
 

 
 

Các yếu tố đi 

kèm với 

SGK phải 

đảm bảo 

nâng cao 

chất lượng 

dạy và học 

1. Nguồn tài nguyên, học liệu 
 

 
 

2. Phương pháp tập huấn, hỗ 

trợ 
  

3. Danh mục thiết bị dạy học 

kèm theo 
  

4. Khả năng cung ứng 
 

 
 

3. Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Phù Cát, ngày …… tháng 03 năm 2022 

Người nhận xét, đánh giá 

  

 

 



 

 

 

 

PHIẾU NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

MÔN: ………….. 

 

 

Tổ/ nhóm chuyên môn nhận xét đánh giá: …………….……. ……………………………………….. ………… 

Đơn vị: Trường THPT số 1 Phù Cát. 

1. Thông tin về SGK 

- Tên bộ sách: …………………………………………………………………………………………………………… 

- Tác giả: ………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nhà xuất bản: …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nội dung nhận xét, đánh giá (theo QĐ 1066/QĐ-UNBD) 

Tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Nhận xét 

Ưu điểm Hạn chế 

Phù hợp với 

đặc điểm 

KT-XH của 

địa phương 

1. Nội dung SGK 
 

 
 

2. Cấu trúc SGK 
 

 
 

3. Ngôn ngữ sử dụng 
 

 
 

4. Chất lượng SGK 
 

 
 

Phù hợp với 

điều kiện tổ 

chức dạy và 

học tại cơ sở 

giáo dục phổ 

thông 

1. Phù hợp với việc học của HS   

1.1. Hình thức SGK 
 

 
 

1.2. Tranh, ảnh, biểu đồ … 
 

 
 

1.3. Các bài học trong SGK 
 

 
 

2. Phù hợp với điều kiện tổ 

chức hoạt động dạy của GV 
  

2.1. Các bài học trong SGK 
 

 
 

2.2. Nội dung trong SGK 
 

 
 

2.3. Cấu trúc trong SGK 
 

 
 

Các yếu tố đi 

kèm với 

SGK phải 

đảm bảo 

nâng cao 

chất lượng 

dạy và học 

1. Nguồn tài nguyên, học liệu 
 

 
 

2. Phương pháp tập huấn, hỗ 

trợ 
  

3. Danh mục thiết bị dạy học 

kèm theo 
  

4. Khả năng cung ứng 
 

 
 

3. Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Phù Cát, ngày …… tháng 03 năm 2022 

Tổ trưởng chuyên môn 
 

 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT                                                               Mẫu số 2 



 

 

 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT                                                                            Mẫu 3 

 

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: ………….. 

 

 

TT Tên bộ sách 
Tên tác giả 

(ghi đầy đủ tên các tác giả) 

Nhà xuất bản  
(ghi rõ tên nhà XB) 

Lựa chọn 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

1 Bộ sách Cánh diều   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống 
   

 

 

 

 

 

 

3 
Bộ sách Chân trời 

sáng tạo 
   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

Hội nghị tổ/nhóm chuyên môn 

 

1. Thời gian: Vào lúc … giờ …. phút,  ngày …. tháng 03 năm 2022. 

2. Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………… 

3. Thành phần: …………………………………………………………………………................................... 

Có mặt: …..…… người; vắng mặt: ………. người (lí do ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….). 

Chủ trì: …………………………………………. – Tổ trưởng chuyên môn tổ ………………………. 

Thư kí: …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nội dung: Lấy phiếu lựa chọn SGK lớp 10 năm học 2022 – 2023 môn ………………. 

5. Tổ kiểm phiếu: 

- Ông (Bà) …………………………………. -  Tổ trưởng. 

- Ông (Bà) ………………………………….. -  Thành viên. 

- Ông (Bà) …………………………………... - Thành viên. 

6. Kết quả kiểm phiếu  

- Tổng số phiếu phát ra: ……..… phiếu; tổng số phiếu thu vào: ……….. phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu; số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu. 

- Kết quả phiếu lựa chọn: 

TT Tên bộ sách 
Tên tác giả 

(ghi đầy đủ tên các tác giả) 

Nhà xuất bản  
(ghi rõ tên nhà XB) 

Số phiếu lựa chọn 

Số phiếu Tỉ lệ % 

1 Bộ sách Cánh diều   

 

 

 

 

 

 

 

2 
Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống 
   

 

 

 

 

3 
Bộ sách Chân trời 

sáng tạo 
   

 

 

 

 

 



 

 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo kế hoạch lựa chọn SGK lớp 10 chuẩn bị năm học 

2022 – 2023 của trường, bộ sách SGK lớp 10 sau được tổ đề xuất để báo cáo lãnh đạo 

trường. 

 

TT Tên bộ sách 
Tên tác giả 

(ghi đầy đủ tên các tác giả) 

Nhà xuất bản  
(ghi rõ tên nhà XB) 

Số phiếu lựa chọn 

Số phiếu Tỉ lệ % 

    

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại tổ, 1 bản nộp cho trường). 

 

Chủ trì cuộc họp 

 

 

…………………………… 

Thư ý cuộc họp 

 

 

…………………… 

Trưởng ban kiểm phiếu 

 

 

………………………. 

Các thành viên khác 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 


