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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phác 

Ha Giang, ngày O' tháng 3 nám 2021 

KIih gui: Thithng trirc Hi dng nhân dan, U5' ban nhân dan, 
U ban Mt trQn To quôc xä Nm Djch, huyn bang Su PhI 

Truóc kS'  hçp thu 10 Quc hi khóa XIV, Doàn Di biu Quc hi khóa 

XIV tinh Ha Giang dã tin hành tip xic cr tn ti xä Nm Djch, huyn Hoàng Su 
PhI. Ti bui tip xüc ci:r tn, tn kin nghj: "Di nghj nghiên ciu, xem xét nên 

giao cho Sá GDDT d xuá't 1ya chQn sách giáo khoa trong cci sà giáo dyc phI 

thông dl th dyng thIng nhlt trong toàn tinh. Vi nlu giao cho các cci so' giáo dyc tr 

chQn sách giáo khoa së ánh hzthng dé'n kiln thic cia nhIing hQc sinh cO nhu clu 

chuyln t1 trirbng nay sang tru-àng khác". 

Doàn dai  biu Quc hi khóa XIV tinh Ha Giang dã tiêp thu kin cüa cfr 

tn và tng hqp kin nghj gi:ri Ban Dan nguyen — U ban Thithng v11 Qu,c h)i. 
Ngày 02/3/2021 Doàn dii biu Quc hi khóa XIV tinh Ha Giang nhn duvc 

vn bàn s 168/BGDDT-GDTrH, ngày 18/01/2021 cüa B Giáo dic và Dào t?o  "V/v 

trá lài kiln nghj ci fri gi'i tái truOc K5' hQp tht 10, Qudc hç51 khOaXlV'. 
Doàn dti biu Quc hi khoá XIV tinh Ha Giang thông báo k& qua trâ 1i 

kin nghj ci'r tn cüa B Giáo dc và Dào t?o  phó tO kern theo van ban nay), gfri dn 
Thuing trirc Hi dng nhân dan, ban nhân dan, U' ban Mt tr.n T qu& x 
Nm Djch, huyn Hoàng Su PhI thông báo cho ci'r tn drçic bik/. 

No'i n/i mn: 
- Nhu trên; 
- Các vj DBQH doàn HG; 
- TTr HDND — UBND — UBMTTQ huyn Hoang Su PhI; 
- Sâ Giáo diic và Dâo tao; 
- Phông Giáo dc huyn Hoang Su Phi; 
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- LD, CV phông CTDBQH; 
- TITT-CB, VPUBND tinh (clang tãi trén Trang 
YFDTDBND) 
- Li.ru VT. 



N ?}JO4C 
vA }IBND IINH HA GIANG 

i kin nhj cUa c1r tn gCri tài 
Quôc hôi khóa XIV 

BQ GIAO DVC  VA BAO TAO CONG 11OA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phác 

Sé:,167 /BGDDT-GDTrH Ha N5i, ngày,(8' thOng 01 nám 2021 

A Sô'  
DEN Ngay:/4/ 
Cluyen BGái diic và Dào tao (GDDT) nhn dixçic kin nghj cüa cirtri tinh Ha 
o va ky hie ' uâc k' h9p thü 10, Qu& hi khóa XIV tai Cong van so 386/BDN 

ngày 29/10/2020 cUa Ban Dan nguyen. 
Ni dung kin nghj: 

D nghj nghiên ctu, xem xét nên giao cho S6 GDDT dxuá't 4ra chQn sac/i 
giáo khoa trong co' so' githo 4€c pho thông dê si' dyng thông nhdt trong toàn tinh. VI 
nêu giao cho cOc ca so' giáo dyc tc chQn sOc/i giOo khoa sê' On/i hró'ng ätên kiên th&c 
cáa nhI?ng hQc sinh CO nhu cáu chuyên tir tricOng nay sang truthzg khác (C 18). 

B GDBT cam on sr quan tam cüa cfr tn tnh Ha Giang. V vn d 
nay, B GDDT xin trã lôi cii the nhtr sau: 

Thrc hin Nghj quyt 88/2014/QH 13 ngày 28/11/2014 cüa Quoc hi, B 
GDDT da ban hành Thông tu s6 U 1/2020/TT-BGDDT ngày 30/01/2020 huâng 
dan viêc hra chn sách giáo khoa trong co sâ giáo diic phô thông (GDPT) giaO 
quyën 1a chn sách giáo id-ic a cho các cci sà GDPT. 

Thrc hin Lut Giáo diic näm 2019, Bi GDDT dã ban hành Thông tu so 
25/2020/TT-BGDDT ngày 26/8/2020 quy djnh viêc lixa chçn sâch giáo khoa trong 
cci s GDPT (thay the Thông t.r s 01/2020/TT-BGDDT). Thông tu d quy dnh 
Uy ban nhân dan cap tinh quyêt djnh vic 1ra chn sách giáo khoa sir diing on djnh 
trong co s& GDPT trên dja ban; dcrn vj t chirc lra chn sách giáo khoa là So GDDT. 

V vic chuyn trtr&ng cUa hpc sinE: Chuang trInh GDPT mOi th hin miic 
tiêu giáo due, quy djnh chun kin thrc, k nàng,yêu câu can dat ye phârn chat 
va nàng 1rc cia ngu&i hoc; sách giáo khoa ci the hóa các yêu câu cUa chu'o'ng 
trInh GDPT ye ni dung giáo dic, yeu câu ye phâm ch.t và näng lirc hçc sinh. 
Vic day  he dirc thrc hin theo Chuang trmnh GDPT mOi, sách giáo khoa duqc 
sO ding nhix mt tu lieu, phuong tin day  và hçc. VI vy, khi hc sinh có nhu câu 
chuyên tnxng së khOng bj ãnh hu'Ong den ki€n thOc cOa hçc sinh. 

B Giáo dic và Dào tao  trân trçng báo cáo.!. 

No'i ,zlth,z: 
- Nhix trén; 
- Ban Dan nguyen thuc UBTVQH; 
- VAn phông Quóc hi; 
- VAn phang Chinh phü; 
- Các Thr tnróng; 
- Vii GDTH, VAn phóng; 

Li.ru: VT, GDTrH. 

KInh gOi: Doàn di biu Quôc hi tinh Ha Giang 
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