
Lê Trung Chiiih 

U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THAN!! PRO BA NANG Dôc hip - Tir do - Hinh phüc 

S& 6c29 /QD-UBND Dà Náng, ngày S7háng 02 nám 2021 

QUYET rjNll 
Ban hành Bô Tiêu chI 1a ch9n sách giáo khoa 

phii hçp vó'i co' so' giáo dic tiu hçc trên dja bàn thành ph Ba N1ng 

UY BAN NHAN DAN THAMI PRO BA NANG 

Can thLuát Td ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c' Lut Giáo dic ngày 14 tháng 6 nám 2005, Ludt sz'ra dói, bô sung 
mt so diéu cza Lut giáo c4ic ngày 25 ngày 11 nám 2009; 

Can ci Thong tu' so' 25/2020/TT-BGJJDT ngày 26 tháng 8 näm 2020 cña 
Bô tru'&ng B5 Giáo dyc và Dào tqo quy djnh vic 4a chQn sách giáo khoa trong 
cc' só'giáo dycphO thông; 

Theo d nghj cia Gicm d6c SO' Giáo dyc và Dào tio tii TO' trInh so 
281/TTr-SGDDTngay 25 tháng 01 nám 2021. 

QUYET DINT!: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay B Tiêu chI 1ira chQn sách 

giáo khoa phü hcip vOi Co s& giáo die ti&i hçc trén dja bàn thành phô Ba NAng. 

Di&i 2. Sâ Giáo due và. Dào tao có trách nhiêm tham mmi UBNDthành 
phô to chüc vic lira chQn sách giáo khoa sü ding tai các co s& giáo diic tiêu h9c 
theo dung hi.ràng dn cüa B Giáo dic và Dào tao  và các tiêu chI quy djnh tai 
Diêu 1 Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Quy& djnh có hiu 1rc thi hành k tü ngày k. 

Biu 4. Chánh Van phông UBND thành phi, Giám dc Sâ Giáo d1ic và 
Dào tao, thu tri.r&ng các don vj lien quan chiu trách nhim thi hành Quyet djnh 
này./ 2/c 

No'i nhn: TM . N NHAN DAN 
- Nhi.r diêu 4; 
- BQ GDDT; 
- Thành üy, HDNDTP; 
- CT, các PCT UBNDTP; 
- VP UBNDTP: 

PCVP PVSan, Phông KGVX; 
- Li.ru: VT, SGDDT. 

'SI 



LUA CHON SACH GIAO KHOA 
II CO SO' GIAO DVC TIEU HQC 
'BAN THANH PHO BA NANG 
theo Quye't d,inh so' /QD- UBND 

am 2021 cza UBND thànhphO'Dà N&ig) 

I. TIEU Cm 1: PHU HOP VOl DAC DIEM KINH TE-XA HQI CUA 
THANH PHO BA NANG 

1. Ni dung sách giáo khoa phãi dam bão tInh k thra, ngôn ng và cách 
thrc the hin phü hçip vi van boa, lich sir, dia 1 cüa thành phô Dà Nang. 

2. Nôi dung sách giáo khoa dam bâo tInh 1mb boat, có th diu chinh d 
phü hp voi khâ näng và phong cách hoc tp cüa nhiêu nhOm dôi tugng h9c sinh 
t?i thành phô Dà Nng. 

3. Cu triic, ni dung sách giáo khoa tao  ca hi d nhà tru'&ng, tôlnhóm 
chuyên mon vâ giáo viên bô sung nhth-ig ni dung và hoat dng dc thii thIch 
hgp, sat vó'i thçrc tê thành ph Dà Nng. 

4. Chit lu'ong sách tht gi4'y in, dO bin, d net cia chff in...), không CO lôi 
in an... vâ có giá thánh hqp 1. 

H. TIEU CH 2: PHU HOP yOl BIEU KILN TO CHUC DAY VA HOC 
TiI CAC CO SO' GIAO DTJC TIEU HQC 

A. Phü h9'p v&i vic h9c cfla hQc sinh: 

1. Sách giáo kboa du'cic trInh bay hp dn, gay bOng thO vth h9c sinh. 
Kênh chQ'chon 19c, kênh hinh gn gui, tnrc quan, phO hcip vi ni dung bâi h9c, 
có tinh thâm m và tInh giáo dçic cao. 

2. Nôi dung mi bài hoc trong sách giáo khoa duc th hin, trInh bay 
sinh dng, có sO'c lOi cun, thOc dy hoc sinh h9c tp tich circ, kIch thIch h9c 
sinh tu' duy sang tao, dc 1p. 

3. Ni dung các bài h9c/chO d trong mi mon h9c cn dam bâo tInh lien 
mon vOl các mOn h9c khác vâ có nhung boat dng hoc tp thiêt thrc, giOp h9c 
sinh biet cách djnh hung dé dat du'ac muc tiêu h9c tap. 

4. Các nhirn v bçc tQp trong mi bài h9c phâi huO'ng dn vic phát trin 
k5 näng nhân thirc, k nàng tu duy, rèn khâ nàng tIch hçip, vn di?ng kiên thirc 
mói cho hoc sinh. 

B. Phà hçrp vó'i co s& vt cht và vic Ip ké hoich diy hQc ti CO' Sf 
giáo dc tiêu h9c: 

1. Cu trOc sách giáo khoa có tInh linh hoat, tao  diu kiên d dja phu'cng, 
nhà truO'ng chü dng, linh hoat trong viêc xay dçrng Va thirc hin kê hoch giáo 
duc. 



2. Cu trüc sách giáo khoa thuân lo'i, hçip d t/nhórn chuyên mon xây 
dirng ké hoach kiêrn tra, dánh giá, phü hop vi kê hoch giáo ditc cüa nhâ 
truYng. 

3. Ni dung sách giáo khoa dam bâo trin khai t&, phi Fp vó'i ca s& 4t 
chat, trang thiêt bj va các diêu kiên day hçc khác ti co s giáo diic tiêu h9c. 

C. Thun tin, hiu qua di vri giáo viên: 

1. Cách thi& k bâi h9c/chü d trong sách giáo khoa phãi h trçi, to diêu 
kin dé giáo viên dê day, dê 1ira ch9n phu'ang an, hInh thi1rc to chirc vâ phuang 
pháp dty h9c tIch c1rc; dam bão trin khai kha thi, phü h?p  vi nAng 1i.rc chung 
cüa di ngü giáo viên và can b quãn giáo dic tai  co s giáo dic tiêu h9c. 

2. Sách giáo khoa phãi Co nhiu ni dung, thu d kin thirc phong phü, 
giüp giáo viên có the thirc hin dy hoc tIch hop, gän kêt ni dung bâi h9c VOi 
thuc tiên. 

3. Ni dung sách giáo khoa darn bâo mic tiêu phân boa, iThiu hInh thirc 
và phuong pháp dánh giá, thuân 1çi cho giáo viên trong vic 1ira chçn cOng Cii 

dánh gia mirc d dáp irng yêu CâU can dt cüa hgc sinh. 

4. Ngun tài nguyen, h9c 1iu din tir b sung cho sách giáo khoa da dng, 
phong phü, httu Ich, dê khai thác./. 
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