
Lê Trung Chinh 

U' BAN NHAN DAN 
THANH PHO nA NANG 

Sé: /QD-UBND 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
Bc 1p - Ty do - Hnh phüc 

Dà Náng, ngày e2tháng 3 nàm 2021 

QUYET DINH 
Ban hành B Tiêu chi lira chçn sách giáo khoa 

phii hç'p v&i co' s& giáo dic trung hQc trên dja  bàn thành phô Ba Nàng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

can c&Luat Td cht°c chInh quyn djaphu'o7lg ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Can ci Lut Giáo dye ngày 14 tháng 6 näm 2005, Lut tha ddi, bd sung 

mt so diêu cza Luat giáo dyc ngày 25 ngày 11 nám 2009; 

can c& Thông tii' so' 25/2020/TT-BGDDT ngày 26 tháng 8 nàm 2020 cia 
Bô tnr6ng B Giáo dye và Dào tgo quy d,inh vic 4a chQn sách giáo khoa trong 
co so' giáo dyc phô thông; 

Theo d nghj cza Giám dc SO' Giáo duc và Dao tgo tçii TO' trInh s 
542/TTr-SGDDT ngOy 01 tháng 3 näm 2021. 

QUYET DINH: 
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay B Tiêu chI 11ra ch9n sách 

giáo khoa phü hcp v6i c sâ giáo diic trung h9c trên dja bàn thành phô Dà Nàng. 
Biu 2. S Giáo due và Dào tao có trách nhiêrn tham muu UBND thành 

phô to chirc vic 1ra ch9n sách giáo khoa str ding tai  các ca sâ giáo dic trung 
h9c theo dung huâng dan cüa B Giáo diic và Dào to và các tiêu chI quy djnh 
tai iêu I Quyêt djnh nay. 

Biu 3. Quyt djnh có hiu lirc thi hành k tCr ngày k. 
Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph Giám d6c Sâ Giáo dçic va 

Dàotao, thU trixàng cac don vl lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet djnh 

No'! nhân: 
- Nhu'f)iêu 4; 
-BGDDT; 
- Thành i'iy, HDNDTP; 
- CT, các PCT UBNDTP; 
- VP UBNDTP: 

PCVP PVSxn, Phong KGVX; 
- Lmi: VT, SGDDT. 
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VA CHQN SACH GIAO KHOA 
CO' sO GIAO DUC  TRUNG HQC 
AN TIL&NH PHO BA NANG 

theo Quye't djnh s6 /QD-UBND 
'am 2021 cia UBND thành pM Dà Nã'ng,) 

I. TIEU CIII 1: PHU HOP vOi D4C DIEM KINH TE - XA HQI CUA 
THANH PHO BA NANG 

1. Ni dung sách giáo khoa phãi dam bâo tInh k thra, ngôn ngtt và each 
thirc the hin phü hçp vâi van hóa, ljch sir, dja 1 cüa thành phô Dà Nng. 

2. NOi  dung sách giáo khoa dam bão tInh linh hot, có th diu chinh d 
phü hçp vâi khã näng va phixang pháp h9c tap cüa nhiêu nhóm dôi tucmg h9c 
sinh tai  thành phô Dà Nng. 

3. Cu true, ni dung sách giáo khoa có tInh ma, to cd hOi d nhà trumg, 
tô/nhóm chuyên mon va giáo viên bô sung nhng ni dung và hoat dng dac  thu 
thIch hcip, sat vâi thirc tê thành phô Dà Nng. 

4. Cht hrçng sách t6t (gia'y in, dç5 bê'n, do net cia chi? in...), không có 1i 
in an, sách có the s1r diing lâu dài,... và có giá thành hp 1. 

II. TIEU CHI 2: P}IIJ HP VOl DIEU KILN TO CIIrC DiY vA HOC 
TI CAC C SO GJAo DVC TRUNG HOC 

1. Phñ hqp vói vic hçc cüa hQc sinh 

a) Sách giáo khoa duçc trInh bay h.p dan, gay hung thu vOi hçc sinh. 
Kênh chtt chçn 19c, kênh hInh gân gui, triic quan, phü hqp vOi nOi  dung bài h9c, 
có tInh thâm m5 va tInh giáo diic cao. 

b) NOi  dung mi bài hçc trong sách giáo khoa dugc th hin, trinh bay 
sinh dng, chi dan rO rang, có sirc lôi cuôn, thuc day h9c sinh hçc tap tIch circ, 
kIch thIch hQc sinh tr duy sang tao,  dc lap. 

c) NOi  dung các bài h9c/chü d trong mi mon hQc cn dam bão tInh lien 
mon vâi các mon h9c khác và có nhung hot dng h9c tap thiêt thixc, giüp h9c 
sinh biêt each djnh hrng dê dt duçic m'ic tiêu h9c tap. 

d) Các nhim vi h9c tp trong mi bài h9c phài huàng dn vic phát trin 
k näng nhan thirc, k5 nàng ttx duy, rèn khá nàng tIch hçip, van  ding kiên thirc 
mài cho hc sinh. 

d) Sách giáo khoa, h9c lieu din t1r h trçi thi da cho h9c sinh hçc tIch circ, 
hiu qua. 

2. Phü hqp vói co sr vat  cht và vic 1p k hoch dy hQc ti c so' 
giáo diic trung h9c 

a) Cu true sách giáo khoa có tInh ma, to diu kin d da phi.rong, nhã 
tru?rng chü dng, linh hot trong vic xay dirng va thirc hin kê hoach giáo diic. 
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b) Cu true sách giáo khoa thun lcii, hcip 1 d t,/nhóm c1uyên môn, giáo 
vien xay dirng kê hoch kiêm tra, dánh giá, ph'à hçip vâi kê hoach giáo diic cüa 
nhà trtthng. 

c) Ni dung sách giáo khoa dam báo trin khai t6t, phü hçip vâi co' s& v.t 
chat, trang thiêt bj và các diêu kin dy h9c khác ti co' s giáo diic trung h9c. 

3. Thun tin, hiu qua di vó'i giáo viên 

a) Cách thit k bài h9c/chü c1 trong sách giáo khoa phãi h trçi, to diu 
kiin dé giáo viên d day, d 1ira chçn phucing an, hlnh thüc to chi.'rc và phtrang 
pháp dty hoc tIch crc; dam bão triên khai khã thi, phii hcp vOi näng hrc chung 
cüa dOi  ngü giáo viên và can b quân 1 giao dic ti co' s giáo dic trung h9c. 

b) Sách giáo khoa có nhiu ni dung, chü d ki&n thirc lien môn, phong 
phü, gii'ip giáo viên co the thrc hin dy h9c tIch hçip, gän kêt ni dung bài bce 
vâi thirc tin. 

c) Ni dung sách giáo khoa dam báo miic tiêu phân hóa, nhiu hInh thuc 
Va phucing pháp dánh giá, thun 1çi cho giáo viên trong vic hra chçn cong ci 
dánh giá müc d dáp ung yeu cau ye phâm chat và nàng hrc cUa hc sinh. 

d) Ngun tài nguyen, hçc lieu din tr b6 sung cho sách giáo khoa da 
dng, phong phü, hthi Ich, d khai thác./. 
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