
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:             /KH-SGDĐT                         Bình Phước, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 6  

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
 

Thực hiện Công văn số 367/BGDĐT-GDTH ngày 26/01/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thực hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung 

ứng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước; 

Căn cứ Công văn số 245/NXBGDVN ngày 29/01/2021 của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT về việc phối hợp triển khai sách giáo khoa theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

Căn cứ Công văn số 30/CV-VEPIC ngày 28/01/2021 của Công ty Đầu tư xuất 

bản Thiết bị giáo dục Việt Nam về việc Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, lớp 

6 bộ sách Cánh Diều; 

Căn cứ Công văn số 018-BP/CV-VPBox ngày 04/02/2021 của Công ty Cổ 

phần phát triển Giáo dục Việt Nam VPBox về việc giới thiệu sách Tiếng Anh biên 

soạn theo chương trình GDPT 2018; 

Căn cứ Công văn số 05/NXBĐHSPTPHCM ngày 17/02/2021 của Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu các bộ sách giáo 

khoa Tiếng Anh lớp 6: i-Learn Smart World và Right On! 

Căn cứ Công văn số 101/SEDIDCO ngày 18/02/2021 của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

về việc phối hợp tổ chức giới thiệu bộ sách Tiếng Anh lớp 2, 6 cho cán bộ quản lí và 

giáo viên tiếng Anh; 

Căn cứ Công văn số 1805/CV-CAB ngày 18/02/2021 của Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm về việc Giới thiệu, phát hành sách giáo 

khoa Tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018 (English Discovery); 

Căn cứ Công văn số 48/VICPID ngày 19/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển xuất bản phẩm giáo dục Victoria về việc xin phép giới thiệu, bồi 

dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa Tiếng Anh 1, 2 (Macmillan Next Move 

và Tiếng Anh 6 (Macmillan Motivate); 
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Căn cứ Công văn số 37/NXBĐHSP ngày 25/02/2021 của Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội về việc ủy quyền tổ chức truyền thông, giới 

thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK và cung ứng, phát hành SGK 

Cánh Diều; 

Sở GD&ĐT Bình Phước ban hành kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa 

(SGK) lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức giới thiệu sách nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK lớp 6 để: 

- Giúp các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT trong tỉnh có cơ sở đề 

xuất lựa chọn SGK theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định việc lựa 

chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Giúp các Hội đồng lựa chọn SGK khoa lớp 6 của tỉnh có cơ sở lựa chọn các 

bộ sách phù hợp theo đề xuất của các cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các bộ SGK lớp 6 Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 được chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh từ năm 

học 2021-2022. 

2. Yêu cầu 
- Các bộ sách được các Công ty, Nhà xuất bản giới thiệu phải nằm trong Danh 

mục SGK lớp 6 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

- Việc tổ chức giới thiệu SGK phải bảo đảm hiệu quả, tối ưu trong quá trình tổ 

chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU 

SGK LỚP 6 VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Nội dung 

Giới thiệu SGK lớp 6 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Hình thức, thời gian và thành phần tham gia 

Việc tổ chức giới thiệu SGK được thực hiện theo hình thức trực tuyến, cụ thể 

như sau: 

2.1. Trước khi tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách 

- Sở GD&ĐT phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới 

thiệu gửi đến các Phòng GD&ĐT, các trường THCS&THPT tài liệu Hội thảo, gồm 

các bản mẫu SGK, tài liệu liên quan đến việc giới thiệu sách (có hướng dẫn tại Phụ 

lục 1 đính kèm Kế hoạch). 

- Các Phòng GD&ĐT chuyển các tài liệu này đến các trường THCS, 

TH&THCS trực thuộc. 

- Các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT chuyển tài liệu đến các tổ 

chuyên môn để toàn bộ các CB, GV trong tổ nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK, 

chuẩn bị cho việc tham gia Hội thảo giới thiệu sách và đề xuất lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 6 (Sở GD&ĐT sẽ ban hành Kế hoạch đề xuất, lựa chọn sách giáo khoa 

sau). 

2.2. Tổ chức các Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 6 
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STT Tên Hội thảo/môn 
Thời  

gian 

Địa  

điểm 

Thành  

phần 

Đơn vị phối 

hợp với Sở 

GD&ĐT tổ 

chức Hội thảo 

Hội 

thảo 

1 

Hội thảo giới thiệu 

bộ SGK Tiếng Anh 

lớp 6 Friends Plus do 

Trần Cao Bội Ngọc 

chủ biên và bộ SGK 

Tiếng Anh lớp 6 do 

Hoàng Văn Vân tổng 

chủ biên; 

NXBGDVN phát 

hành. 

Chiều 

ngày 

06/3/2021 
(từ 14h 

đến 

16h30h) 

Tại Hội 

trường 

hoặc 

phòng 

họp của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

toàn bộ giáo viên 

tổ Tiếng Anh cấp 

THCS tham dự. 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển giáo dục 

Phương Nam 

Hội 

thảo 

2 

Hội thảo giới thiệu 

SGK lớp 6 bộ Chân 

trời sáng tạo do 

NXBGDVN phát 

hành (gồm 10 môn: 

Ngữ văn, Lịch sử và 

Địa lí, Giáo dục 

công dân, Toán, 

Khoa học tự nhiên, 

Âm nhạc, Mĩ thuật, 

Hoạt động trải 

nghiệm - hướng 

nghiệp, Giáo dục thể 

chất, Công nghệ) 

(môn Tin học sau 

này sẽ giới thiệu 

sau). 

Ngày 

07/3/2021 

(cả ngày) 

Thời gian 

Hội thảo 

cụ thể 

từng 

môn: Có 

Chương 

trình Hội 

thảo 2 

đính kèm 

Tại Hội 

trường 

hoặc 

phòng 

họp của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

CB, GV cấp 

THCS ở từng tổ 

chuyên môn (các 

môn học ở Hội 

thảo 2) tập trung 

tại Hội trường của 

trường để tham 

gia Hội thảo tại 

khung giờ trong 

Chương trình Hội 

thảo 2. 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển giáo dục 

Phương Nam 

Hội 

thảo 

3 

Hội thảo giới thiệu 

SGK lớp 6 bộ Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống do 

NXBGDVN phát 

hành (gồm 11 môn: 

Ngữ văn, Lịch sử và 

Địa lí, Giáo dục 

công dân, Toán, 

Khoa học tự nhiên, 

Tin học, Âm nhạc, 

Mĩ thuật, Hoạt động 

trải nghiệm - hướng 

nghiệp, Giáo dục thể 

chất, Công nghệ). 

Ngày 

13/3/2021 

(cả ngày) 

Thời gian 

Hội thảo 

cụ thể 

từng 

môn: Có 

Chương 

trình Hội 

thảo 3 

đính kèm 

Tại Hội 

trường 

hoặc 

phòng 

họp của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

CB, GV cấp 

THCS ở từng tổ 

CM (các môn học 

ở Hội thảo 3) tập 

trung tại Hội 

trường của trường 

để tham gia Hội 

thảo tại khung giờ 

trong Chương 

trình Hội thảo 3. 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển giáo dục 

Phương Nam 
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Hội 

thảo 

4 

Giới thiệu SGK 

Tiếng Anh lớp 6 

(Bloggers-Smart) do 

NXB ĐHQG TP 

HCM phát hành 

Sáng 

ngày 

14/3/2021 
(từ 7h30 

đến 8h30) 

 

Tại 

phòng 

họp khác 

của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

toàn bộ giáo viên 

tổ Tiếng Anh cấp 

THCS tham dự. 

Công ty CP 

Phát triển giáo 

dục Việt Nam 

(VPBox) 

Hội 

thảo 

5 

Giới thiệu bộ SGK 

Tiếng Anh lớp 6 i-

Learn Smart World 

và bộ SGK Tiếng 

Anh Right On! Do 

NXB ĐHSP TP 

HCM phát hành 

Sáng 

ngày 

14/3/2021 
(từ 8h45 

đến 

10h45) 

 

Tại 

phòng 

họp khác 

của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

toàn bộ giáo viên 

tổ Tiếng Anh cấp 

THCS tham dự. 

Công ty 

Education 

Solutions Việt 

Nam (Công ty 

CP Giáo dục 

Đại Trường 

Phát) 

Hội 

thảo 

6 

Giới thiệu SGK 

Tiếng Anh lớp 6 

(English Discovery) 

do NXB ĐHSP phát 

hành 

Chiều 

ngày 

14/3/2021 
(từ 13h 

30 đến 

14h30) 

 

Tại 

phòng 

họp khác 

của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

toàn bộ giáo viên 

tổ Tiếng Anh cấp 

THCS tham dự. 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

và Phát triển 

giáo dục Cánh 

Buồm (CAB) 

Hội 

thảo 

7 

Giới thiệu SGK 

Tiếng Anh lớp 6 

(Macmillan 

Motivate) do NXB 

ĐHQG TP HCM 

phát hành 

Chiều 

ngày 

14/3/2021  
(từ 

14h35-

15h35) 

 

Tại 

phòng 

họp khác 

của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

toàn bộ giáo viên 

tổ Tiếng Anh cấp 

THCS tham dự. 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển xuất bản 

phẩm Giáo 

dục Victoria 

Hội 

thảo 

8 

Hội thảo giới thiệu 

SGK lớp 6 bộ Cánh 

Diều do NXB ĐHSP 

và NXB ĐHSP TP 

HCM phát hành (12 

môn, gồm: Ngữ văn, 

Lịch sử và Địa lí, 

Giáo dục công dân, 

Toán, Khoa học tự 

nhiên, Tin học, Âm 

nhạc, Mĩ thuật, Hoạt 

động trải nghiệm - 

hướng nghiệp, Giáo 

dục thể chất, Công 

nghệ, Tiếng Anh). 

Ngày 

14/3/2021 

(cả ngày) 

Thời gian 

Hội thảo 

cụ thể 

từng 

môn: Có 

Chương 

trình Hội 

thảo 8 

đính kèm 

Tại Hội 

trường 

hoặc 

phòng 

họp của 

trường 

(do 

trường  

bố trí) 

Các trường 

THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT 

thông báo cho 

CB, GV cấp 

THCS ở từng tổ 

CM (các môn học 

ở Hội thảo 8) tập 

trung tại Hội 

trường của trường 

để tham gia Hội 

thảo tại khung giờ 

trong Chương 

trình Hội thảo 8. 

Công ty Đầu 

tư xuất bản 

Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(VEPIC). 
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* Chuẩn bị phương tiện, thiết bị:   

Ở từng Hội thảo, các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT chỉ đạo bộ 

phận công nghệ thông tin của trường chuẩn bị máy tính có kết nối internet (bộ xử lí 

Core i5) kết nối với màn hình tivi lớn hoặc máy chiếu kết nối với máy tính, loa, âm 

thanh, truy cập vào đường link để tham gia Hội thảo (Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau 

về đường link của từng Hội thảo). Hướng dẫn thêm về việc chuẩn bị các phương 

tiện, thiết bị thực hiện theo Phụ lục 2 đính kèm Kế hoạch này. 

Lưu ý:  

- Đối với Hội thảo 4, 5, 6, 7: Các trường chuẩn bị thêm 01 phòng họp cho tổ 

Tiếng Anh tham gia Hội thảo giới thiệu SGK Tiếng Anh lớp 6 ở các khung giờ quy 

định (bên cạnh việc chuẩn bị hội trường/phòng họp cho việc tham gia Hội thảo 8). 

- Đối với Hội thảo 2, 3 và Hội thảo 8: Ở phần thảo luận, các trường thông 

báo cho tổ trưởng/nhóm trưởng các tổ/nhóm chuyên môn phải có mặt đầy đủ để 

tham gia thảo luận, nêu các câu hỏi trong tổ/nhóm của mình liên quan đến bộ sách 

được giới thiệu (nếu có) cho Ban tổ chức để được trả lời trực tuyến. 

- Đối với một số trường ở vùng khó khăn, đường truyền internet không ổn 

định, các trường có thể phối hợp tổ chức hội thảo theo cụm trường. 

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, CB, GV tham gia 

hội thảo phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy 

định. 

* Kinh phí tổ chức Hội thảo: 

- Kinh phí tài liệu, báo cáo viên: Do các Công ty, Nhà xuất bản có sách giáo 

khoa được giới thiệu chi trả. 

- Kinh phí nước uống cho CB, GV tại các trường; kinh phí mua hoặc thuê 

thiết bị phục vụ Hội thảo, nâng cấp đường truyền internet…(nếu có) tại trường: Do 

các trường chi trả từ kinh phí hoạt động chuyên môn đã được phân bổ năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu xây dựng 

kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức các hội thảo giới thiệu 

SGK lớp 6 tại địa phương đảm bảo giới thiệu đầy đủ thông tin làm cơ sở để lựa chọn 

SGK phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

- Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, 

đồng thời phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu để các 

Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 đạt kết quả tốt. 

- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Giáo dục Trung học tham gia, 

giám sát các Hội thảo. 

- Tổng hợp kết quả tham gia các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 và báo cáo Bộ 

GD&ĐT. 
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2. Các Công ty, Nhà xuất bản có SGK lớp 6 được giới thiệu 

- Phối hợp với Sở GD&ĐT Bình Phước xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu 

quả các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6.  

- Sớm cung cấp cho Sở GD&ĐT đường link, tài khoản, mật khẩu tham dự Hội 

thảo trực tuyến cùng hướng dẫn liên quan để chuyển cho các trường. 

3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS trực thuộc triển khai thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các Công ty, Nhà xuất bản có 

SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 đạt kết quả tốt. 

- Cử đại diện lãnh đạo, CV của Phòng tham gia, giám sát các Hội thảo. 

- Chậm nhất 16 giờ ngày 04/3/2021: Tổng hợp danh sách, thông tin cán bộ, 

giáo viên phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu của các trường THCS, TH&THCS trực 

thuộc theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm và gửi về Sở GD&ĐT (qua email 

trunghoc@binhphuoc.edu.vn). 

- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 6 tại các trường trực thuộc 

(theo đề cương tại Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên) chậm 

nhất ngày 17/3/2021. 

4. Các trường THCS&THPT 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các 

Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 

đạt kết quả tốt. 

- Cử đại diện Ban giám hiệu của trường tham gia, giám sát tình hình tham dự 

của CB, GV ở các Hội thảo.  

- Chậm nhất 11 giờ ngày 04/3/2021: Tổng hợp danh sách, thông tin cán bộ, 

giáo viên phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu của của trường theo mẫu tại Phụ lục 3 đính 

kèm và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trunghoc@binhphuoc.edu.vn). 

- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 6 tại các trường (theo đề 

cương tại Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên) chậm nhất 

ngày 17/3/2021.  

5. Các trường THCS, TH&THCS 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các 

Công ty, Nhà xuất bản có SGK được giới thiệu để các Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 

đạt kết quả tốt. 

- Cử đại diện Ban giám hiệu của trường tham gia, giám sát tình hình tham dự 

của CB, GV ở các Hội thảo.  

- Chậm nhất 11 giờ ngày 04/3/2021: Tổng hợp danh sách, thông tin CB/GV 

phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu của của trường theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm và 

gửi về Phòng GD&ĐT trên địa bàn. 
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- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 6 tại trường (theo đề cương tại 

Phụ lục 4 đính kèm) và gửi về Phòng GD&ĐT trên địa bàn chậm nhất ngày 

15/3/2021.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giới thiệu SGK lớp 6 Chương trình GDPT 2018 

của Sở GD&ĐT Bình Phước. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị 

cần liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH, ĐT 02713.879107) để 

được hướng dẫn, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Công ty, NXB có SGK được GT (để p/h); 

- Các Phòng GD&ĐT (để t/h); 

- Các trường THCS&THPT (để t/h); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

                     GIÁM ĐỐC 
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