
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA 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     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
 

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông; 

Căn cứ Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

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

khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Công văn số 99/NXBGDVN ngày 09/01/2023 của Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam, Bộ GD&ĐT về việc phối hợp giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Bộ sách Chân trời sáng tạo và Bộ kết nối tri 

thức với cuộc sống); 

Căn cứ Công văn số 42/SEDIDCO ngày 12/01/2023 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 4, 8, 11 cho cán bộ quản lí và giáo 

viên tiếng Anh; 

Căn cứ Công văn số 15/CV-VEPIC ngày 16/01/2023 của Công ty Đầu tư xuất bản 

Thiết bị giáo dục Việt Nam về việc đề nghị phối hợp tổ chức giới thiệu sách giáo khoa 

lớp 4, lớp 8 và lớp 11 bộ sách Cánh Diều (bộ Cánh Diều); 

Căn cứ Công văn số 19-BP/CV-VPBox ngày 12/01/2023 của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và phát triển Giáo dục Việt Nam VPBox về việc tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng 

giáo viên và cung ứng sách Tiếng Anh Bloggers- Smart và sách giáo khoa Tiếng Anh 11 

C21-Smart; 

Căn cứ Công văn số 03/2003/CV-ESVN ngày 05/01/2023 của Công ty TNHH 

Education Solutions Việt Nam thuộc Tập Đoàn Giáo dục Đại Trường Phát về việc giới 

thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông (Bộ 

Cùng Khám phá); 

Căn cứ Công văn số 13/NXBĐHSP-HCTC ngày 17/01/2023 của Nhà Xuất bản 

ĐHSP Hà Nội về việc ủy quyền truyền thông, giới thiệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử 

dụng SGK, cung ứng và phát hành SGK Tiếng Anh 4 Guess What!; Tiếng Anh 8 THiNK  

và Tiếng Anh 11 THiNK; 

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

(SGK) lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 
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1. Mục đích 

Tổ chức giới thiệu sách nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK lớp 8, lớp 11 

nhằm: 

- Giúp các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT, TTGDTX 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 8, lớp 11 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 8, lớp 11 Chương trình giáo dục phổ 

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

2023-2024. 

2. Yêu cầu 

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

mục SGK lớp 8, lớp 11 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 và thành phần tham gia. 

1. Nội dung 

Giới thiệu SGK lớp 8, lớp 11 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. Điểm cầu 

chính tại Công ty, NXB và các điểm cầu đặt tại Sở GD&ĐT, các trường THCS; 

TH&THCS; THPT; THCS&THPT; TTGDTX; GDNN-GDTX (mỗi trường là 01 Điểm 

cầu). 

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, các trường THPT tài liệu Hội thảo, 

gồm các bản mẫu SGK, tài liệu liên quan đến việc giới thiệu sách. 

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

trực thuộc. 

- Các trường THCS, TH&THCS, THCS&THPT, THPT, TTGDTX 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 8, lớp 11 (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 8 

a) Bộ Sách Cánh Diều: Ngày 15/02/2023 (Thứ Tư) 
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TT SGK lớp 8 Thời gian 
Link xem tài liệu 

Link tham gia Hội 

thảo 
Khai mạc Hội thảo 7h55-8h00 

1 Toán 8 8h00-8h30 hoc10.vn 
https://zoom.us/j/9998

2716266?pwd=cE55

WktndjltcjRoSUs0N

Hc0V2dadz09 

ID: 999 8271 6266 

Pass: 123456 

(Thời gian test thử từ 

17h00-17h30 

ngày14/02/2023) 

Khi cần về sử dụng 

phòng zoom liên hệ: 

ông Phạm Xuân 

Thành: SĐT 

0382979289 

 

2 Ngữ văn 8 8h35-9h05 hoc10.vn 

3 Giáo dục công dân 8 9h10-9h30 hoc10.vn 

4 Khoa học tự nhiên 8 9h35-9h55 hoc10.vn 

6 
Lịch sử và Địa lí 8 

(Phần Lịch sử) 
10h00-10h20 

hoc10.vn 

7 
Lịch sử và Địa lí 8 

(Phần Địa lí) 
10h25-10h45 

hoc10.vn 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 8 

10h50-11h10 
hoc10.vn 

Nghỉ trưa 
 

 

9 Công nghệ 8 13h30-13h50 hoc10.vn 

10 Tin học 8 13h55-14h15 hoc10.vn 

11 Âm nhạc 8 14h20-14h40 hoc10.vn 

12 Mĩ thuật 8 14h45-15h05 hoc10.vn 

13 Giáo dục thể chất 8 15h10-15h30 hoc10.vn 

Tổng kết, bế mạc 
 

 

b) Bộ sách Cùng khám phá và các bộ sách Tiếng anh: Ngày 22/02/2023 (Thứ Tư) 

STT SGK lớp 8 Thời gian 
Link xem tài 

liệu 

Link tham gia Hội 

thảo 
Khai mạc hội thảo 7h20-7h30 

1 
Toán 8 (Cùng khám 

phá) 
7h30-8h00 

https://tinyurl.co

m/ytm6xwff 

 

https://tinyurl.com/yc

673 

2 

Tiếng Anh 8 i-Learn 

Smart World (Cùng 

khám phá) 

8h00-8h30  
https://tinyurl.co

m/4fjb9c98 

https://tinyurl.com/ytm6xwff
https://tinyurl.com/ytm6xwff
https://tinyurl.com/4fjb9c98
https://tinyurl.com/4fjb9c98
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 Tiếng Anh 8 Right 

On! (Cùng Khám 

phá) 

    8h35-9h00 
https://tinyurl.co

m/2p8vsr8p 

4 
Tiếng Anh 8 (Explore 

English) 
9h05-9h35 

 

hoc10.vn 

https://us05web.zoom.

us/j/82581319123?pw

d=bFhub3ZUaEtDM

DJsaW8xb0l6NVg2Z

z09 

ID cuộc họp:          

825 8131 9123 

Mật mã: 453950" 

Nghỉ giải lao 9h40-9h50   

5 Tiếng Anh 8 THiNK 10h20-10h50 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/1kPJWFcaan

gANBbfIjKW2Q

ZyOEa1h2SwR?

usp=share_link   

https://us06web.zoom.

us/skype/8807924397

3 

Meeting ID: 880 7924 

3973 

Passcode: 12345 

6 
Tiếng Anh 8 Bloggers 

–Smart  
10h55-11h20 

http://demo.blogg

ers-

smart.edu.vn/bs8/ 

https://us06web.zoom.

us/j/87551465739?pw

d=WjBJdE1KQWJLZ

zg3QmpaSG5lNFlwQ

T09  

Meeting ID: 875 5146 

5739  

Passcode: 525351 

c) Bộ sách Chân trời sáng tạo: Ngày 23/02/2023 (Thứ Năm) 

STT SGK lớp 8 Thời gian 
Link xem tài liệu 

Link tham gia Hội 

thảo 
Khai mạc hội thảo 8h00-8h10 

1 Toán 8 8h10-8h45 taphuan.nxbgd.vn https://us05web.zoom

.us/j/85010334999?p

wd=Q0pKOWFSczZ

uRTFsRktnVGsyNV

pyUT09 

ID cuộchọp: 850 

1033 4999 

Mật mã: 20232023 

2  Tin học 8 8h45-9h10  taphuan.nxbgd.vn 

3 Ngữ văn 8  9h10-9h45 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ giải lao 9h45-10h00  

4 Lịch sử và Địa lí 8 10h00-10h30 taphuan.nxbgd.vn 

https://tinyurl.com/2p8vsr8p
https://tinyurl.com/2p8vsr8p
https://us05web.zoom.us/j/82581319123?pwd=bFhub3ZUaEtDMDJsaW8xb0l6NVg2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82581319123?pwd=bFhub3ZUaEtDMDJsaW8xb0l6NVg2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82581319123?pwd=bFhub3ZUaEtDMDJsaW8xb0l6NVg2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82581319123?pwd=bFhub3ZUaEtDMDJsaW8xb0l6NVg2Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82581319123?pwd=bFhub3ZUaEtDMDJsaW8xb0l6NVg2Zz09
https://us06web.zoom.us/skype/88079243973
https://us06web.zoom.us/skype/88079243973
https://us06web.zoom.us/skype/88079243973
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5 Công nghệ 8 10h30-11h00 taphuan.nxbgd.vn 

6 Giáo dục công dân 8 11h00-11h30 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ trưa   

7 
Hoạt động TN, HN 

8-Bản 1 
13h30-14h00 

taphuan.nxbgd.vn 

8 
Hoạt động TN, HN 

8-Bản 2 
14h00-14h30 

taphuan.nxbgd.vn 

9 Âm nhạc 8 14h30-15h00 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ giải lao 15h00-15h15 taphuan.nxbgd.vn 

10 Mĩ thuật 8-Bản 1 15h15-15h45 taphuan.nxbgd.vn 

11 Mĩ thuật 8- Bản 2 15h45-16h15 taphuan.nxbgd.vn 

Tổng kết, bế mạc 16h15-16h30   

d) Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ngày 28/02/2023 (Thứ Ba) 

STT SGK lớp 8 Thời gian  

Link xem tài liệu 

 

Link tham gia Hội 

thảo Khai mạc hội thảo 8h00-8h10 

1 Toán 8 8h10-8h45 taphuan.nxbgd.vn https://us05web.zoom

.us/j/82551239744?p

wd=MXlLRTlDRlpa

WWdFTGRjWVMx

VE9hdz09 

 

ID cuộchọp: 825 5123 

9744 

Mậtmã: 20232023 

2 Khoa học tự nhiên 8   8h45-9h15  taphuan.nxbgd.vn 

3 Công nghệ 8   9h15-9h40 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ giải lao 9h40-9h55  

4 Ngữ văn 8 9h55-10h30 taphuan.nxbgd.vn 

5 Lịch sử và Địa lí 8  10h30-11h00 taphuan.nxbgd.vn 

6 Giáo dục công dân 8 11h00-11h30 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ trưa   

7 Tin học 8 13h30-13h55 taphuan.nxbgd.vn 

8 Hoạt động TN, HN 8 13h55-14h25 taphuan.nxbgd.vn 

9 Mĩ thuật 8 14h25-14h50 taphuan.nxbgd.vn 
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Nghỉ giải lao 14h50-15h05 taphuan.nxbgd.vn 

10 Âm nhạc 8 15h05-15h30 taphuan.nxbgd.vn 

11 Giáo dục thể chất 8 15h30-15h55 taphuan.nxbgd.vn 

12 
Tiếng Anh 8 – TCB 

Hoàng Văn Vân 
15h55-16h25 

http://taphuan.nxb

gd.vn/nha-xuat-

ban/tap-huan/lop-

12/bo-sach-

2056/khoa-tap-

huan-1673 

13 

Tiếng Anh 8 Friends 

Plus – CB Trần Cao 

Bội Ngọc 

16h25-16h55 

http://taphuan.nxb

gd.vn/nha-xuat-

ban/tap-huan/lop-

12/bo-sach-

2056/khoa-tap-

huan-1672 

Tổng kết, bế mạc 16h55-17h00   

2.2. Tổ chức các Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 11  

a) Bộ Sách Cánh Diều: Ngày 16/02/2023 (Thứ 5) 

 TT SGK lớp 11 Thời gian 
Link xem tài liệu Link tham dự Hội 

thảo 

Khai mạc 7h55-8h00   

1 Toán 11 8h00-8h30 hoc10.vn https://zoom.us/j/99982

716266?pwd=cE55Wkt

ndjltcjRoSUs0NHc0V2

dadz09 

ID: 999 8271 6266 

Pass: 123456 

(Thời gian test thử từ 

17h00-17h30 

ngày15/02/2023) 

Khi cần về sử dụng 

phòng zoom liên hệ: 

ông Phạm Xuân Thành: 

SĐT 0382979289 

2 Ngữ văn 11 8h35-9h05 hoc10.vn 

3 
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 11 
9h10-9h30 

hoc10.vn 

4 
Tin học (Tin học ứng 

dụng) 11 
9h35-9h55 

hoc10.vn 

5 
Tin học (Khoa học 

máy tính) 11 
10h00-10h20 

hoc10.vn 

6 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 11 
10h25-10h45 hoc10.vn 

7 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 11 
10h50-11h10 

hoc10.vn 

http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1673
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-12/bo-sach-2056/khoa-tap-huan-1672
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
https://zoom.us/j/99982716266?pwd=cE55WktndjltcjRoSUs0NHc0V2dadz09
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8 Địa lí 11 11h15-11h35 hoc10.vn 

9 Âm nhạc 11 11h40-12h00 hoc10.vn 

 Nghỉ trưa    

10 
Công nghệ 11 (Công 

nghệ cơ khí) 
13h30-13h50 

hoc10.vn 

11 
Công nghệ 11 (Công 

nghệ chăn nuôi) 
13h55-14h15 

hoc10.vn 

12 Vật lí 11 14h20-14h40 hoc10.vn 

13 Hoá học 11 14h45-15h05 hoc10.vn 

14 Sinh học 11 15h10-15h30 hoc10.vn 

15 Giáo dục thể chất 11 15h35-15h55 hoc10.vn 

16 Lịch sử 11 16h00-16h20 hoc10.vn 

Tổng kết, bế mạc 
 

  

b) Bộ sách Cùng khám phá và các bộ sách Tiếng anh: Ngày 22/02/2023 (Thứ Tư) 

STT SGK lớp 11 Thời gian 
Đường link xem tài 

liệu 

Link tham dự 

Hội thảo 
Khai mạc hội thảo 7h50-8h00 

1 
Toán 11  

(Cùng khám phá) 
8h00-8h30 

https://tinyurl.com/

3ujb6n2x 

https://tinyurl.co

m/5bu4s9w9 2 

Tiếng Anh 11 i-Learn 

Smart World  

(Cùng khám phá) 

8h35-9h05  

https://tinyurl.com/3

r9e2kp7 

3 
 Tiếng Anh 11 Bright 

(Cùng Khám phá) 
9h10-9h40 

https://tinyurl.com/5

7jzaj84 

4 

Tiếng Anh 11 

Explore New Worlds 

(Cánh Diều) 

    9h40-10h10 

   

  hoc10.vn 

https://us05web.z

oom.us/j/8240239

4904?pwd=U3N

DUlNWYnJTN3

B6OUQxalBYbD

l5dz09  

ID cuộc họp: 824 

0239 4904 

https://tinyurl.com/3ujb6n2x
https://tinyurl.com/3ujb6n2x
https://tinyurl.com/5bu4s9w9
https://tinyurl.com/5bu4s9w9
https://tinyurl.com/3r9e2kp7
https://tinyurl.com/3r9e2kp7
https://tinyurl.com/57jzaj84
https://tinyurl.com/57jzaj84
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Mật mã: 498609" 

Nghỉ giải lao 9h40-9h50   

5 
Tiếng Anh 11 C21-

Smart 
9h50-10h20 

http://demo.c21smar

t.edu.vn/c21-11/ 

https://us06web.z

oom.us/j/8755146

5739?pwd=WjBJ

dE1KQWJLZzg3

QmpaSG5lNFlw

QT09  

Meeting ID:    

875 5146 5739  

Passcode: 525351 

6 
Tiếng Anh 11 

THiNK 
10h25-10h55 

https://drive.google.

com/drive/folders/1k

PJWFcaangANBbfIj

KW2QZyOEa1h2S

wR?usp=share_link 

https://us06web.z

oom.us/u/ky4ePd

RDT  

Meeting ID: 853 

5351 9321 

Passcode: 12345 

c) Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Ngày 23/02/2023 (Thứ Năm) 

STT SGK lớp 11 Thời gian 
Link tham khảo 

tài liệu 

Link tham gia Hội 

thảo 
Khai mạc hội thảo 8h00-8h20 

1 Hóa học 11 8h20-8h50 taphuan.nxbgd.vn https://us05web.zo

om.us/j/842643173

09?pwd=VldENmc

5MUZnRW9SVFZ

KbDlsQXpkUT09 

 

ID cuộchọp: 842 

6431 7309 

Mật mã: 20232023 

2 Sinh học 11 8h50-9h20 taphuan.nxbgd.vn 

3 Toán 11 9h20-9h50 taphuan.nxbgd.vn 

4 Hoạt động TN&HN 11 9h50-10h20 taphuan.nxbgd.vn 

5 Giáo dục KT&PL 11 10h20-10h50 taphuan.nxbgd.vn 

6 Âm nhạc 11 10h50-11h20 taphuan.nxbgd.vn 

Nghỉ trưa 

7 Vật lí 11 13h30-14h00 taphuan.nxbgd.vn 

8 Công nghệ 11 14h00-14h40 taphuan.nxbgd.vn 

9 Tin học 11 14h40-15h20 taphuan.nxbgd.vn 

10 Ngữ văn 11 15h20-15h50 taphuan.nxbgd.vn 

https://drive.google.com/
https://drive.google.com/


9 
 

11 Lịch sử 11  15h50-16h20 taphuan.nxbgd.vn 

12 Giáo dục thể chất 11 16h20-16h50 taphuan.nxbgd.vn 

Tổng kết, bế mạc 16h50-17h00  

d) Bộ sách Chân trời sáng tạo: Ngày 28/02/2023 (Thứ Ba) 

STT SGK lớp 11 Thời gian 
Link xem tài liệu 

Link tham gia Hội 

thảo 
Khai mạc Hội thảo 8h00-8h10 

1 Ngữ văn 11 8h10-8h40 taphuan.nxbgd.vn https://us05web.zoo

m.us/j/88398279057

?pwd=ZURvRFprU

EJJSitodW9FaGx2e

nlaQT09 

 

ID cuộchọp: 883 

9827 9057 

Mật mã: 20232023 

2 Hoạt động TN, HN 11 

(Bản 1) 
8h40-9h10 taphuan.nxbgd.vn 

3 Toán 11 9h10-9h40 taphuan.nxbgd.vn 

4 Lịch sử 11 9h40-10h10 taphuan.nxbgd.vn 

5 Địa lí 11 10h10-10h40 taphuan.nxbgd.vn 

6 Giáo dục KT&PL 11  10h40-11h10 taphuan.nxbgd.vn 

   7 Âm nhạc 11 11h10-11h30 taphuan.nxbgd.vn 

Tổng kết, nghỉ trưa 11h30-11h40   

8 
Tiếng anh 11 Friends 

Global 
13h30-14h00 

http://taphuan.nxb

gd.vn/nha-xuat-

ban/tap-huan/lop-

15/bo-sach-

2059/khoa-tap-

huan-1634 

https://zoom.us/j/96

239081365?pwd=L1

RpUHlMZXc0WTh

YV1ZpMjJUTDJFZ

z09 

Meeting ID: 

962 3908 1365 

Passcode: 

123456789 

9 
Tiếng anh 11 Global 

Success 
14h00-14h30 

http://taphuan.nxb

gd.vn/nha-xuat-

ban/tap-huan/lop-

15/bo-sach-

2059/khoa-tap-

huan-1697 

2.3. Thành phần tham gia 

- Điểm cầu tại Sở GD&ĐT: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng 

GDTrH. 

- Điểm cầu tại các cơ sở giáo dục: Lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng, giáo viên các 

môn học tương ứng. Đối với môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, thành phần 

http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1634
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
http://taphuan.nxbgd.vn/nha-xuat-ban/tap-huan/lop-15/bo-sach-2059/khoa-tap-huan-1697
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tham dự là Lãnh đạo nhà trường, các Tổ trưởng, GV được phân công dạy môn 

HĐTN&HN. 

3. 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 2023. 

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 8, lớp 11 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 , lớp 11 và báo cáo 

Bộ GD&ĐT. 

2. Các Công ty, Nhà xuất bản có SGK lớp 8, lớp 11 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 8, 11.  

- 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 8 đạt kết quả tốt. 

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

- Ở từng Hội thảo, chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS, bố trí 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. 

- Chỉ đạo các nhà trường có phương án bố trí cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các 

Hội thảo theo khung giờ, đảm bảo 100% giáo viên được tham gia Hội thảo Sách giáo 

khoa theo môn học. 

- Đối với các Bộ sách chưa được Công ty, NXB giới thiệu trong Kế hoạch này, chỉ 

đạo các nhà trường, GV nghiên cứu Bộ sách điện tử theo đường link. 
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- Chậm nhất 16 giờ ngày 10/02/2023: 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 1 đính kèm và gửi về Sở GD&ĐT (qua email 

trunghoc@binhphuoc.edu.vn). 

- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 8 tại các trường trực thuộc (theo đề 

cương tại Phụ lục 2 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên) chậm nhất ngày 

01/3/2023. 

4. Các trường THCS&THPT, THPT, TTGDNN-GDTX 

- 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 8, lớp 11 

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.  

- Có phương án bố trí bố trí cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các Hội thảo theo 

khung giờ, đảm bảo 100% giáo viên được tham gia Hội thảo Sách giáo khoa theo môn 

học. 

- Đối với các Bộ sách chưa được Công ty, NXB giới thiệu trong Kế hoạch này, chỉ 

đạo GV nghiên cứu Bộ sách điện tử theo đường link. 

- Ở từng Hội thảo, bố trí 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. 

- Chậm nhất 11 giờ ngày 10/02/2023: 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 1 đính kèm và 

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

- Tổng hợp kết quả tổ chức giới thiệu SGK lớp 8, lớp 11 tại các trường (theo đề 

cương tại Phụ lục 2 đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua email trên) chậm nhất ngày 

01/3/2022.  

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 8 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. 

- Có phương án bố trí bố trí cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các Hội thảo theo 

khung giờ, đảm bảo 100% giáo viên được tham gia Hội thảo Sách giáo khoa theo môn 

học. 

- Đối với các Bộ sách chưa được Công ty, NXB giới thiệu trong Kế hoạch này, chỉ 

đạo GV nghiên cứu Bộ sách điện tử theo đường link.  

- Chậm nhất 11 giờ ngày 10/02/2023: Tổng hợp danh sách, thông tin CB/GV phụ 

trách kỹ thuật tại điểm cầu của của trường theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm và gửi về 

Phòng GD&ĐT trên địa bàn. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức giới thiệu SGK lớp 8, lớp 11 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 0213.879.107) 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, THPT (để t/h); 

- Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX (để t/h); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

                      

GIÁM ĐỐC  
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