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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 01/2020/TT-BGDĐT 

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

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa 
trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 
51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực 
hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 
88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Trung học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa 
chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo 
dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục phổ 
thông), các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa 

1. Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu 
sách giáo khoa. 

3. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. 
 

Chương II 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 
 

Điều 4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây 
gọi là Hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp 
người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ 
sở giáo dục phổ thông thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với trường phổ thông có 
nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng. 

2. Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ 
chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi 
chung là môn học) có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ 
học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối 
thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ 
chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 
10 (mười) lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 (bảy) người. 
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3. Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia thẩm định sách 
giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, 
phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản có sách giáo khoa 
không được tham gia Hội đồng. 

4. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

a) Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và quy định cụ thể 
tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

b) Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông; 

c) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Cơ cấu Hội đồng 

1. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Trong 
trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông không được tham gia Hội 
đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và các trường hợp phải 
vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng 
đầu cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ 
thông hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. 

3. Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn. 

4. Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các 
môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng: 

a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng; 

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của 
Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng; 

c) Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn 
sách giáo khoa; 
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d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 
Điều này; 

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng: 

a) Chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công; 

b) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 
Điều này. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng: 

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng; 

b) Lập biên bản làm việc của Hội đồng;  

c) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 
Điều này. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng: 

a) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng; tham khảo ý kiến của học sinh, cha 
mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu, đánh giá các sách giáo 
khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu liên quan do Hội đồng 
cung cấp; 

b) Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa; 

c) Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa bằng văn bản cho 
Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc 
lựa chọn sách giáo khoa của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính vào kết quả lựa 
chọn sách giáo khoa trong lần bỏ phiếu thứ nhất của Hội đồng; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

Điều 7. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng  

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. 

2. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số 
thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký. 

3. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản. Biên bản phải 
có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự. 
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Chương III 
TỔ CHỨC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 
Điều 8. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa 

1. Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa 
của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo 
khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học 
thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội 
đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý 
lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký 
của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn. 

2. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách 
giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại 
Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín 
lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một 
phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách 
giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu 
đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí 
lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu 
vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng 
ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao 
nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định tại 
khoản 1 Điều này. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên 
bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự. 

3. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách 
giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

4. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông 
quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Điều 9. Công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách 
giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục 
phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 04 (bốn) tháng. 
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Điều 3 của Thông tư 
này, quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục, khoa học và công nghệ (sau đây 
gọi chung là sở giáo dục và đào tạo); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức hướng 
dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo 
quy định tại Thông tư này. 

3. Bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở giáo dục phổ 
thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. 

Điều 11. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 của Thông tư này, tham mưu Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo 
dục phổ thông trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 
của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cung cấp 
thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số 
lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm số lượng dự phòng, 
để bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra 
việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

2. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền 
quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. 
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Điều 13. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 
của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo kết 
quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông 

1. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và quy định 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa; báo cáo sở 
giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), phòng giáo dục và đào tạo (đối 
với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) về kết quả lựa chọn sách giáo khoa. 

2. Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng 
dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của 
pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học 
sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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