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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 23/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

  
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, 

chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa;  
tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban 

hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

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 Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Tiểu học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu 

chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 
số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên 
soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo 
khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban 

hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau: 

“b) Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 19 như sau: 

“b) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí theo quy định 
phục vụ các hoạt động của Hội đồng và tổ chức thẩm định sách giáo khoa. Tùy 
theo điều kiện thực tế, đơn vị tổ chức thẩm định tổ chức thẩm định sách giáo khoa 
theo hình thức trại thẩm định hoặc họp thẩm định”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau: 

“2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định sách giáo 
khoa nhiều nhất 02 (hai) đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản 
mẫu sách giáo khoa được thẩm định nhiều nhất 02 (hai) vòng, mỗi vòng nhiều nhất 
05 (năm) ngày. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các quy định tại Điều 17 Thông tư 
này thì hồ sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 6 Điều 20 như sau: 

“b) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá “Đạt nhưng 
cần sửa chữa” tại vòng thẩm định thứ nhất thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định 
sách giáo khoa thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này. Thời 
gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo 
kết quả thẩm định của đơn vị tổ chức thẩm định.”. 

“c) Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá “Không đạt” 
tại vòng thẩm định thứ nhất, “Không đạt” hoặc “Đạt nhưng cần sửa chữa” tại vòng 
thẩm định thứ hai thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho 
đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng 
tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng 
lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.”; 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ 
Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư này./. 

  
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Hữu Độ 
 


