
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTH         

    V/v thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT 
Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 Thanh Hóa, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

       Kính gửi:  

                       - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                       - Các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT; 

                       - Các trung tâm GDNN - GDTX huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành 

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 25) Quy định việc lựa chọn 

sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm trường tiểu học, 

trường có lớp tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường 

phổ thông có nhiều cấp học, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông). Thực hiện Công văn số 12144/UBND-VX ngày 03 tháng 9 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Thông tư 25, Sở GD&ĐT 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư 25 (gửi kèm công văn này), nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Các phòng GD&ĐT phổ biến, triển khai Thông tư 25 tới các trường tiểu 

học, các trường có lớp tiểu học, các trường trung học cơ sở (sau đây gọi chung là 

các trường). Chỉ đạo các trường phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung của 

Thông tư 25 đến toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh 

nhà trường. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố và phối 

hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm, có 

hiệu quả Thông tư 25. Đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố về 

kinh phí, cơ sở vật chất để các trường thuộc thẩm quyền quản lí tổ chức đề xuất lựa 

chọn sách giáo khoa. 

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, các trung tâm 

GDNN - GDTX huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt thực hiện các nội 

dung của Thông tư 25 đến toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ 

học sinh nhà trường, đơn vị.   

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các cơ sở 

giáo dục phổ thông nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;  

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, GDTH, GDTrH. 

                    

                                                                                                               

                                                                                          Trần Văn Thức                                                            
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