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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 397/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2020 về việc góp ý dự 

thảo quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở Giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc có một số ý kiến như sau: 

Về cơ bản, nhất trí với nội dung, hình thức và các đề mục đưa ra trong dự thảo 

của Quy định. Tuy nhiên đề xuất bổ sung một số từ ngữ, cụ thể như sau: 

1. Tại Điều 3, mục 4 có ghi: "Các chủ đề, bài tập, hoạt động trong sách giáo 

khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ, tạo cơ hội cho tất cả..." nay đề xuất bổ 

sung từ rõ ràng trước cụm từ theo nhiều mức độ; diễn đạt lại như sau: "Các chủ đề, 

bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp rõ ràng theo nhiều mức độ, 

tạo cơ hội cho tất cả..." Lý do: Việc sắp xếp các chủ đề, bài tập theo nhiều mức độ 

cần được thể hiện rõ ràng để giúp giáo viên, học sinh thuận lợi hơn khi thực hiện dạy 

và học. 

2. Tại Điều 5, mục 4: Bổ sung thêm vào cuối mục cụm từ: Có tài liệu hướng 

dẫn dạy học dành cho giáo viên. Lý do: Tài liệu hướng dẫn dạy học dành cho giáo 

viên là một trong các điều kiện để giúp giáo viên thuận lợi trong quá trình sử dụng 

sách giáo khoa. 

Trên đây là góp ý của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT; các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT;                                                                       

- Lưu. 
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