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QUYET DNH 
Ban hành Quy djnh v tiêu chuãn, quy trInh biên sotn, 

thm djnh, chnh sfra tài lieu giáo diic da phuo'ng 1mb Quãng TrI 
trong Chu'oiig trjnh giáo diic phô thông 

UY BAN NIIAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cü Lut I'd chüv chInh quyn d/a phuvng ngày 19/6/2015, 

Can c& Thông tu sd 14/201 7/]7'-BGDDT ngây 06/6/2017 cza Bç5 Giáo dyc và 
Dào tgo Ban hành quy dfnh tiêu chuán, quy trinh xáy dyng, chinh tha chuting trInh 
giáo dyc phO thông; to chic và hoat dng cüa Hi dOng quOc gia thám djnh chuong 
trInh giáo dyc phô thOng, 

Cãnth Thông tu sd 33/201 7/77'-BGDDT ngày 22/12/2017 cza B5 GiOo dyc và 
Dào tao ye vic Ban hành quy dinh ye tiêu chuán, quy trInh biên sogn, chinh tha sách 
giáo khoa; tiêu chuân tO chtc, cá nhán biên sogn sách giOo khoa, tO chic và hoat 
d5ng cüa H5i dông quOc gia thám djnh sOc/i giOo khoa, 

Can ci2 Thông tu sO' 32/2018/TT-BGDDT ngOy 26/12/2018 cia Bó GiOo dyc và 
DOo tqo Ban hành Chuvng trInh giOo dyc phô thông; 

Xét d nghj cüa Sà GiOo dyc và Dào tgo tgi T& trInh sO' 613/TTr-SGDDT ngOy 
20/4/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v tiêu chun, quy trInh 
biên son, thârn djnh, chinh si:ra tài 1iu giáo dic dja phi.rng tinh Quáng Trj trong 
chiing trmnh giáo dçic phô thông. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giárn dôc S& Giáo dic và Dào t?o,  Chü tjch 
UBND các huyn, thj xã, thành phô; Thu tnr?ing các Ca quan, dan vi và các cá nhân 
lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet djnh nãy./._ 

Noi ,zhin: 
- Nlnr Diêu 2; 
- B Giáo duc và Dào tao; 
- BTV Tnh u, TT/HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Tuyen giáo Tinh ui'; 
- TV BCD Bién so?n ni dung GD dia phumg; 
- Ltru: VT, VX. 



U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOT  CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hnh phác 

QUY DINT! 
Tiêu chun, quy trInh biên soin, thãm dlnh,  chinh süa tài 1iu giáo diic d!a 

phu'ong tinh Quãng Tr! trong chiro'ng trInh giáo diic phô thông 2018 

(Ban hành kern theo  Qza?nhs;#1242/QD-UBND 
ngàyl5/572020  ciia UBND tinh Quàig Tn) 

Chu'ong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Ph,m vi diu chinh và dôi ttrqng áp diing 

1. Van bàn nay quy djnh tiêu chun, quy trInh biên soan, thm djnh, chinh süa 
chucing trInh, tài 1iu giáo dijc dja phtxong. 

2. Quy djnh nay áp di7ing di vói vic xây dirng chuong trInh giáo diic dja 
phucmg, biên soan tài 1iu giáo diic dja phwng, Hi dông thâm djnh tài lieu giáo diic 
dja phucrng và các to chüc, cá nhân lien quan. 

Diu 2. Giãi thIch tu ngIi 

Trong van bàn nay, cáe tr ngr dwi day ducic hiêu nhu sau: 

1. Chuo'ng trInh giáo diic dja phrcrng (sau day gi tt là chwng trInh) là van bàn 
quy djnh nhQng van dê chung nhât, có tinh chat djnh hithng, bao gôm: can cir xây dimg 
chi.rang trInh, quan diem xây dimg chuang trInh, miic tiêu chixmig trInh, yêu câu can 
dat ye phâm chat và näng hrc chüyêu cüa h9c sinh, ni dung giáo diic, djnh hi.ióng ye 
phiwng pháp giáo dic, dánh giá kêt qua giáo dic, th&i krng thirc hin chuong trInh. 

2. Tài lieu giáo diic dja phuong là xut bàn phrn ciii th hóa các yêu cAu cüa 
chinmg trInh giáo dc dja phucmg. 

3. Bàn mu tài Iiu giao diic dja phuung là bàn thão tài 1iu giáo dc dja phucmg 
hoãn chinh dä biên tip, chê bàn và in di.rài dang sách, trên bIa 1 và bIa phi (trang ghi 
ten sách) có cim t1r bàn mâu. 

Diu 3. Nguyen tc xãy dyng chtrong trInh giáo dtic dja phuo'ng 

1. Quán trit durng li, quan dim cüa Dãng và tuân thu Hin pháp, pháp lut; 
bão dam tInh dông b giüa miic tiêu, ni dung, phuong pháp giáo diic vâ dánh giá két 
qua giáo diic cUa chuong trInh. 

2. Bão dam tInh tip ni, lien thông, phát trin giüa các cp h9c, lap hçc. 

3. Bão dam yêu cu tinh giãn, thit thuc, cp nht vâi xu th giáo dic hin dai 
trên the giâi; gän v&i chixcng trInh bôi duôi-ig, nâng cao näng hrc di ngü giáo viên vã 
tang cu&ng co sa vat chat, thiêt bj giáo diic cüa nhà truông. 
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4. K thira tru dim cüa chuong trInh hin hành dng th?i tham khão tip thu có 
chçn 1c kinh nghirn cüa các nr&c có nén giáo diic phát triên; dáp irng yêu câu chU 
dng hi thp quôc tê. 

5. Phü hçip vci quy dlnh  nhüng yêu cAu v phm chit va nang I%rc cüa h9c sinh 
can dt thrqc sau m6i cap hçc; ni dung phü hçp gôm nhUng van dé cc ban hoc th&i 
su ye van hóa, ljch sir, truyên thông, dja 11, kinh te, hithng nghip, chInh trj, xä hi, môi 
trithng cüa tinh Quâng Trj bô sung cho ni dung giáo dic bat buc theo hung dan cüa 
Bô Giáo dic và Dào tio; bão dam tInh mô, !inh hot, thun Içii cho cci so' giáo dc chü 
dng xây dirng và triên khai thirc hin kê hoach giáo diic phü hçp vo'i diêu kin cij the 
cüa nba tnrmg. 

Diêu 4. Nguyen tc biên so1n tài 1iu giáo dic dja phuong 

1. Phü hcip vói quan diem, duo'ng lôi cüa Dãng Cong san Vit Nam; tuân thu 
Hiên pháp, pháp 1ut Vit Nam. 

2. Ci the hóa miic tiêu, ni dung, phi.rang pháp giáo dc và dánh giá k& qua 
giáo dic cüa chuang trInh giáo diic dja phi.rang; bão dam tInh lien thông giüa các cp 
hçc, l&p hçc. 

3. Gn v&i diêu kin ci th cüa tinh Quãng Trj, phü hçp vOi Chuang trInh giáo 
dc phô thông 2018 và phü hçp v&i xu the giáo dic tiên tiên trên the gio'i, báo dam 
tot nhat Içi Ich cüa ngithi h9c. 

Chu'ong II 
TIEU CHUAN, QUY TRINH XAY DVNG,  CHINH SUA 

CHIXONG TRINH GIAO DVC D!A PHTJcNG 

Diêu 5. Tiêu chun chu'ong trInh giáo dic dja phuoiig 

1. Tiêu chI 1: Ni dung chi.rang trInh phü hp vâi quy dlnh  cUa pháp 1ut; 
không có djnh kiên xã hi ye giài, sac tc, ton giáo, nghê nghip, dja vj. 

2. Tiêu ch12: Miic tiêu cüa chixcing trInh cii th hóa dirgc mic tiêu cOa chwmg 
trInh giáo dic phô thông, phü hgp vài dc thu mon h9c; xác djnh di.rqc yêu câu ye các 
phâm chat chü yêu và näng hrc cot lOi, nãng lirc dc thu ma h9c sinh can dat. 

3. Tiéu chI 3: Yéu cu cn dtt v kin tho'c, k nãng cia chixong trInh phãn ánh 
dtxçc yêu câu can dt ye phâm chat chü yêu và näng hrc cot löi cüa hc sinh & mi 
cap h9c; to ca hi phát triên các phâm chat và näng 1irc dc thu mon hçc; là c so' 
dánh giá kêt qua giáo diic hçc sinh. 

4. Tiêu chI 4: Ni dung giáo diic, k hoach dy h9c dáp rng miic tiêu chucing 
trInh; báo dam co bàn, hin di, thiêt thirc, phü hçip vâi lüa tuôi, trInh dt và djnh 
hithng nghê nghip cüa h9c sinh. 

5. Tiéu chI 5: Phi.rang pháp, hInh thrc t chc dy h9c, each thrc dãnh giá kin 
thüc, k näng và näng hrc h9c sinh, phuang tin dy h9c ducic djnh hithng, giái thIch, 
huâng d.n, minh h9a nh&rn h trçY hoat dng day, hoat dng h9c theo djnh hisàng 
hInh thành và phát triên phâm chat, nAng hrc cüa h9c sinh. 
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6. Tiêu chI 6: Các th4t  ng€t chInh duqc giái thIch; th thüc, k thu.t trInh bay 
bão dam quy djnh hin hành. 

Diu 6. Quy trInh xãy dyng chu'o'ng trInh giáo diic dla  phirong 

1. Si Giáo diic vâ Dào tao  chü trI, t chüc xây drng Di,r thão chung trinh, t 
chrc lay kiên gop Dir thâo và hoàn thin chuong trInh giáo dic dja phuang. 
Thành viên Ban xây dirng chi.rang trInh gôm tp hçip các chuyên gia, nhà khoa h9c, 
nhâ giáo, can b quãn 1 giáo dic Co kinh nghim, uy tin ye giáo dc, giáo viên có uy 
tin ye chuyên mon theo tirng lTnh virc chuyên mOn phü hqp. 

2. To chrc lay ' kin cüa Hi dông b mOn van hoá gop ' Di.r tháo Chi.rcmg 
trinh giáo diic dja phuong. 

3. Các thành viên ban chi dao  gop Dir thão Chuang trInh giáo dc dja 
phi.rang. 

4. Sâ Giáo diic và Dào tao  chü tn, t chic hoàn thin Chrang trInh giáo dic 
dja phucing sau khi nhn duçc gop cüa Ban chi dao  và trInh Uy ban nhán dan tinh 
phê duyt chuang trInh giáo dc dja phucng. 

Diu 7. Quy trInh chinh sü'a chirong trInh giáo diic dla  phtrong 

1. Trong qua trInh thirc hin, Chwmg trInh giáo diic dja phucmg co th dtrqc 
chinh süa. 

2. Quy trInh chinh sCra Chi.rang trmnh giáo diic dja phi.rcing thtrc hin nhis quy 
trInh xây dirng Chuung trIrth giáo dc dja phixong. 

Chu'ong III 
TIEU CHUAN, QUY TRINH BIEN SOJN, CHNH SU'A 

TAI LIEU GIAO DUC IMA PHU'ONG 

Diêu 8. Diu kiin tiên quyt cüa tài Jiu giáo dyc dja phiro'ng 

1. Ni dung và hInh thirc tãi 
lieu 

giáo diic dja phiiong không trái vâi quy djnh 
cUa pháp 1ut Vit Nam và phü hçp vOi tiêu chuân quôc gia ye xuât ban phâm. 

2. Ni dung và hInh thrc tài lieu giáo diic dja phwing không mang djnh kin 
ye sac tc, ton giáo, nghê nghip, giói, 1iia tuôi và dja v xã hi. 

• A AS St. Dieu 9. Nçi dung tai hçu glao dye da phtro'ng 

1. Ni dung tài lieu giáo diic dja phi..rang th hin dOng và dy dO ni dung cOa 
chi.rcng trmnh giáo diic dja phixang; bão dam tinh Co ban, khoa h9c, thiêt thirc, phO 
hçrp vOi thirc tiên tinh Quáng Trj. 

2. Các thut ngtt, khái nim, djnh nghia, s 1iu, sr kin, hInh ãnh bâo dam 
chInh xác, khách quan, nhât quán và phO hçp vói trInh d h9c sinh; các sO lieu, 

sir 
kin, hinh anTi có nguôn gôc rO rang. 

3. Các thành tçru khoa h9c mOi cUa dja phi.rang lien quan den chuong trmnh mon 
hQc, hot dng giáo diic dixçic c.p nht, dáp 1rng yêu câu hi nhp quOc tê vã phO hçrp 
v&i miic tiêu cOa chuong trInh giáo d%lc dja phucing. 
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4. Nhctng nôi dung giáo diic v chU quyên quôc gia, quyén con nguii, quyên 
tré em, bmnh dAng gith, phát triên ben vüng, bâo v môi trnèng, thIch rng vOi biên doi 
khI hu duçic the hin hçip 1. 

Diu 10. Phuo'ng pháp giáo dtic vã dánh giá kt qua giáo dic trong tài Iiu 
giáo dtic dja phu0ng 

1. Các bài hçc trong tài 1iu giáo diic dja phirnng t?o  diu kin cho giáo viên 
4n ding sang tao  các phrcing pháp và hinh thirc to chirc dy hçc lay hoat  dng h9c 
cUa hçc sinh lam trung tam; tao  co hi và khuyên khIch h9c sinh tIch circ, chü dng, 
sang tao  trong h9c tap, phát huy tiêm nãng cüa mOi h9c sinh. 

2. Các bai h9c trong tài 1iu giáo diic dja phixang th hin dung, dü, rä müc d 
dáp rng yêu câu can dat  ye phâm chat, näng hrc cUa h9c sinh và yêu câu ye dánh giá 
kêt qua giáo diic duçc quy djnh trong chucing trinh giáo diic dja phi.rang, lam cci sâ 
cho vic dánh giá chInh xác két qua giáo dc. 

Diu 11. Cu triic tài 1iu giáo diic dja phu'o'ng 

1. Tài lieu giáo diic dja phixcing biên soan theo các chü d theo quy djnh tai 
chi.rcing trInh giáo diic dja phuang dã ducic phê duyt; có giái thIch thutt ng€t; miic 
liic. 

2. Cu tri1c chü d (bài hQc) trong tai lieu giáo diic da phucmg bao gm cac 
thành phân cci bàn sau: Giri thiu - TIm hiêu - Nh.n biêt - Trài nghim. 

3. Tài lieu giáo diic dja phucing di.rçic biên soan theo l&p (tr Rrp 1 den lOp 12), 
môi lOp có 02 quyên (01 quyên dành cho giáo viên vâ h9c sinh, 01 quyên hrOng dn 
day hçc dành cho giáo viên) gôm các llnh virc Co lien quan. 

Diu 12. Ngôn ngü sfr dyng trong tài 1iu giáo dye dla  phLrong và hInh 
thfrc trInh bay tài lieu giáo dyc dla  phwo'ng 

1. Ngôn ngQ' sCr ding trong tài lieu giáo diic dja phircing là ting Vit, bão dam 
các quy djnh ye chInh tá và ng pháp, các ch& viêt tat, các k hiu, phiên am, dan vj 
do theo quy djnh hin hành; din dat  trong sang, dê hiêu, the hin chInh xác ni dung 
can trInh bay, phü hp vOi lüa tuôi hçc sinh. 

2. HInh thOc trInh bay tài lieu giáo dic dja phi.rang can di, hài hOa giüa kênh 
chtr và kenh hInh, h thông k hiu, biêu tuçYng, kiêu chi, c ch&. 

3. Tranh, ãnh, bang biu, d thj, bàn d& hInh ye trong tài lieu giáo diic dja 
phi.rcing rO rang, chInh xác, cp nh.t, có tInh tham ml, phU hqp vOi ni dung bài h9c, 
lüa tuôi h9c sinh và chi rô nguôn trIch dan. 

Diu 13. Quy trInh biên soin, chinh süa tài lieu giáo dye dla  phuong 

1. Quy trInh, t chüc biên soan tài lieu giáo diic dja phi.xang 

a) Uy ban nhân dan tinh thãrih 1p Ban Biên soan tài 1iu giáo dc dja phucing 
thông nhât trong toàn tinh. Ban bien soan can cO Chiscing trInh giáo diic dja phucing 
và các van bàn quy djnh ye biên soan ni dung giáo dic cüa da phiiong dê son tài 

lieu giáo diic dja phucing theo các lOp. 
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b) Sà Giáo diic vã Dào tao  chU trI t chirc biên soan,  biên tip, hoàn thành bàn 
mu tài 1iu giáo dc dja phi.rcng; phôi hç'p vói to chüc, cá nhân biên soan tài 1iu 
giáo d%lc dja phixong to chüc thirc nghim tài 1iu giáo diic dja phi.wng. 

c) U' ban nhân dan tinh t chüc thm djnh bàn mu tài 1iu giáo diic dja 
phi.rcng theo quy djnh tai  Chucrng V cüa Quy djnh nay. 

d) S& Giáo diic và Dào tao  phi hçip vi t chirc, Ca nhân biên soan tài 1iu giáo 
diic dja phucrng hoàn thin bàn mâu tài lieu giáo diic dja phuang sau thâm djnh. 

d) Uy ban nhân dan tinh phé duyt tài 1iu giáo dic dja phi.rang cp tiu hc và 
báo cáo B Giáo diic và Dào tao  ye tài 1iu dã duc phê duyt. 

e) U ban nhân dan tinh trInh tài 1iu giáo diic dja phixang cp trung hçc và các 
ho sci lien quan theo quy djnh cho Bô Giáo dic và Dào t?o  phê duyt. 

2. Quy trInh chinh sra tài 1iu giáo diic dja phucing 

a) Trong qua trInh sir diing, tài 1iu giáo diic dja phixang có th dixcic chinh s1ra; 

b) Quy trmnh chinh sira tài lieu giáo diic dla  phwmg thrc hin nhi.r quy trInh 
biên soan  tài Iiu giáo diic dja phuang di.rçic quy djnh tai  Khoán 1 Diêu nay tth quy 
djnh ye thirc nghim tài lieu giáo diic dja phtxcmg. Trung hqp phài to chüc thirc 
nghim tài 1iu giáo diic dja phuang chinh süa do Uy ban nhân dan tinh hoc Bô Giáo 
due và Dào tao  quyêt djnh. 

Chirong IV 
TO CHIC VA HOAT DQNG CUA BAN BIEN SO1LN 

TAI LIEU GIAO DIJC DIA  PHUNG 

Diu 14. Ban biên son tài Jiu giáo diic dja phuong 

1. Ban Biên soan tài 1iu giáo diic dja phuang (sau day gçi tt là Ban biên 
soan) là tO chuic gi1ip Uy ban nhan dan tinh biên soan tài lieu giáo dc dja phung; 
chju trách nhim ye ni dung và chat luçmg biên soan. 

2. Ban biên soan  bao gôm tp hcip cac chuyên gia, can b khoa h9c, can b 
quàn 1 giáo diic có kinh nghirn, nhà giáo cOt can, các nhà hoat dng van boa, ngh 
si và ngh nhân tiêu biêu, am hiêu ye dja phucing có lTnh virc chuyên mon phü hçp và 
dai din các tO chirc có lien quan. 

3. Ca cAu Ban biên soan gm: Tnr&ng ban, Phó Truâng ban, Thu k)2 và các üy 
v jell. 

4. Üy ban nhân dan tinh quyt djnh thành 1p Ban biên soan. 

5. Ban biên soan  tir giài th sau khi hoàn thành nhim vui. 

Diu 15. Tiêu chun các thãnh viên biên soan tài 1iu giáo dyc dla  phirong 

1. Co trInh d duqc dào tao  tü  dai  h9c tr& len, am hiêu ye khoa h9c giáo dc, 
có chuyên mon phü hp vói ni dung duxqc biên soan. 

2. Co dy dü quyn cong dan, phâm chat dao  dirc, tu tt.r&ng tot. 
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3. Dã tham gia mOt  trong các cong vic sau: xây drng chi.rcing trmnh giáo diic 
ph thông, thm djnh chixong trInh giáo diic phô thông, biên soan sách giáo khoa, 
thâm djnh sách giáo khoa; hotc biên soan tài 1iu giáo diic dja phrnmg, thâm djnh tài 
1iu giáo diic dja phiicing; hoc tham gia xây di.rng Chuong trInh giáo dc dja phuong, 
hotc thâm djnh cht.rong trInh giáo dc dja phrong; ho.c có It nhât 5 (nAm) näm tr1rc 
tiêp giâng dy co sâ giáo dc phô thông, dâ dat  giáo viên dy giôi cap tinh, d tham 
gia t.p huán ye Chuong trmnh giáo dic phô thông 2018. 

Diu 16. Nhim vii và quyn hn cüa Ban biên son 

1. Nhim vu cüa Ban biên soan 

a) Biên soan tài 1iu giáo diic dja phuong cüa các 16p theo Chuong trInh giáo 
diic dja phwing dã dixcc phê duyt và các khoãn quy djnh tai  Diêu 8, Dieu 9, Diêu 
10, Diêu 11 và Diêu 12 Quy djnh nay. 

b) T chàc chinh si'ra tài 1iu giáo diic dja phuong theo kt 1un cüa Hi dng 
thâm djnh tai  1iu giáo diic dja phuong. 

2. Nhim vi và quyn han  cüa Trithng ban biên soan 

a) Chju trách nhim truâc i.1Jy ban nhãn dan tinh v hot dng cüa Ban biên soan. 

b) Lp và thçrc hin k hoach  lam vic cüa Ban biên soan  theo tin d quy 
djnh. 

c) Phân cong nhim vv cii th cho các thành viên Ban biên soan. 

d) Diêu hành các cuc h9p cüa Ban biên soan; chü tn thông qua biên ban lam 
vic sau mOi phiên h9p cüa Ban biên soan. 

d) Chju trách nhim lien h Cong tác vi don vl thu trI t chàc thm djnh. 

e) Kiên nghj thay di thành viên cüa Ban biên son. 

g) Uy quyn Phó Trithng Ban biên soan  mt so ni dung cong vic ci th. Ni 
dung ày quyên duc the hin bang van ban và ducic liru trong ho so lam vic cüa Ban 
biên son. 

h) Báo cáo va pMi hcip vâi don vj chü trl t chàc thm djnh d xà l các tInh 
huông phát sinh bat thuông trong qua trInh biên soan. 

3. Nhim vi và quyn han  cUa Phó Tnrmg Ban biên soan 

a) Chiu trách nhirn ye các ni dung cong vic do Truâng Ban biên son giao hoc 
ày quyén. 

b) Thirc hin các nhim vi1 do Tnthng ban biên soan  giao. 

4. Nhim viii và quyn han  cüa Thu k Ban biên soan 

a) Giüp Tru&ng ban và Phó trithng Ban biên soan chun bj ni dung, chuong 
trInh lam vic và th chrc các phiên h9p cüa Ban biên soan. 

b) Lp bien bàn, báo cáo tong hqp các kin, kin nghj trong các phiên h9p 
cüa Ban biên soan; chju trách nhim y tInh day du, trung thuc y nôj dung bien ban 
các cuc hp cüa Ban biên soan. 
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c) Thrc hin các nhim vii do Tru&ng ban, Phó Trueing ban biên soan giao. 

5. Nhim viii và quyn hn cüa Uy viên Ban biên son 

a) Duqc quyn yêu cu cung cp dy dü các tài 1iu và chü dng tim kim các 
tài Iiu lien quan dé phc vti cong tác biên son dam báo dung quy djnh. 

b) Nghiên ciru Chuang trinh giáo ditc dja phucmg, các tài 1iu lien quan d xây 
drng dê cucing chi tiêt tài lieu giáo diic dja phucing; tham gia biên soon. 

c) Chju trách nhim v các ni dung ducc phân cong biên soan. 

d) Tham gia d.y dü các cuc h9p cüa Ban biên son; trung hçip không tham 
gia cuc h9p cüa Ban biên son thI phãi báo cáo Tnràng ban Va gui kiên bang van 
bàn hoc giri qua thu din tu cho ngui chü trI truórc thvi diem tO chüc cuc hpp. 

e) Thirc hin các nhim vii do Trung ban, Phó Truâng ban biên soan giao. 

Diu 17. Nguyen tc lam vic cüa Ban biên son 

1. Ban biên soan  lam vic theo nguyen t.c tp trung, dan chü, khách quan, 
trung thirc. 

2. Cuc hQp cüa Ban biên so?.n dirge coi là hçp I khi Co Tru&ng ban hoc Phó 
Truâng ban (trong truông hçip Tri.r&ng ban yang mat), Thu k)" Va It nhât 2/3 (hai phân 
ba) tOng sO thành viên Ban biên soan  tham gia, các thânh viên yang mt dâ gri kiên 
bang van bàn hoc g1ri qua thu din tü cho ngithi chñ tn cuc h9p. 

3. Kt qua mi cuc h9p cüa Ban bién soan  phãi duqc ghi thành biên bàn cuc 
h9p. Biên bàn cuc hçp phái có chü k cüa ngithi chü tn cuc hçp, Thu k Ban biên 
soan. 

4. Trong qua trinh biên soan, Ban biên son d xuât vói dan vl duqc giao chü 
trI to chirc biên soan xin kiên chuyên mon cüa các co quan, tO chrc, cá nhân có lien 
quanneucânthiêt. 

Diu 18. Don v to chtrc biên son tài liu giáo dye dla  phirong 

Sâ Giáo dic và Dào t?o  chü tn, phi hqp vâi các dan vj lien quan giüp Uy ban 
nhân dan tinh to chirc biên so?n tài Iiu giáo dic dja phuong và thirc hin các nhim 
vu saw 

1. D xuAt danh sách các thành viên cüa Ban biên soan. 

2. Chun bj các diu kin v kinh phi, co sâ vt chat phiic v.i các ho?t dng cüa 
Ban biên soan. 

3. Hung din Ban biên soin thrc hin mic dich và yêu cAu cüa vic biên soan. 

4. Chü trI t chuc biên sotn, biên tip, hoàn thành bàn mu tài lieu giáo diic dja 
phuang; phôi hcip vOi tO chüc, cá nhân biên soan tài lieu giáo diic dja phuong tO chuc 
thirc nghim tài 1iu giáo dic da phi.rang. 

5. Tiêp nhn vàcac d xut, kin nghj cüa Ban bién sotn d trInh Uy ban nhãn 
dan tinh xem xét, quyêt djnh. 

6. Trinh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh vic thâm djnh chuang trInh. 
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7. Luu giQ dir thão, biên bàn các cuc hop cüa Ban biên soan  và các tãi 1iu lien 
quan trong qua trInh to chrc biên son và bàn giao cho b phn 1uu tr€ cüa Uy ban nhân 
dan tinh sau khi Ban biên son hoàn thành nhim vii dé hxu trEk theo quy djnh. 

ChtrongV 
TO CHIYC vA HOiST BONG  CUA HQI BONG cAp TiNH 

THAM BINH TA! LIEU GIAO DUC B!A PHU'5NG 

Biêu 19. Hi dung cp tinh thâm djnh tài lieu giáo dyc d!a  phtro'ng 

1. Hi dung dtp tinh thm djnh tài lieu giáo diic dja phung (sau day gçi tt là 
Hi dong) là to chüc giüp Uy ban nhân dan tinh thâm djnh tài lieu giáo dçic dja 
phumg; chju trách nhim ye ni dung và chat h.rçmg thâm djnh. 

2. Hi dông bao gôm tp hçp các chuyên gia, can b khoa hçc, can b quãn l2 
giáo diic có kinh nghim, nhà giao cot can, các nhà boat dng van hoá, ngh si và 
ngh nhân tiêu biêu, am hiêu ye dja phuang có chuyên mon phü hçp và dai  din các 
tO chüc có lien quan. Hi dông phài Co Itnhât 1/3 (mt phân ba) thng so thành viên là 
nba giáo dy tai CC Co s& giáo ditc phô thông cOa tinh Quãng Trj, sO luçng thành 
viên Hi dOng phãi là sO lé, tôi thiêu là 07 (bay) ngui. 

3. Ca cu Hi dung gm: Chü tjch, Phó ChU tjch, Thu k và các üy viên. 

4. Uy ban nhân dan tinh quyt djnh thành !p Hi dung. 

5. Hi dng tir giãi th sau khi hoàn thành nhim vii. 

Biu 20. Tiêu chulin thành viên Hi dung 

1. Thành viên Hi dung có các tiêu chuân sau day: 

a) Co phtm chit chInh trj, dao  dixc tt; CO dO sirc khOe và thi gian tham gia 
thâm djnh tài lieu giáo d%lc dja phucing. 

b) Co trInh d tiir di hc tri len, am hiu v khoa hc giáo diic, có chuyên mon 
phO hçp vci tài lieu giáo dic dja phucing ducc thâm djnh. 

c) Dà tham gia mt trong các cOng vic sau: xây drng chuang trInh giáo dic 
phô thông, thâm djnh chuang trInh giáo diic phO thOng, biên soan sách giáo khoa, 
tham djnh sách giáo khoa; hotc biên soan tài lieu giáo diic dja phixang, thâm djnh tài 
1iu giáo dic dja phiscing; hoc có hoat dng lien quan, dóng gop cho vic xây d%rng 
hoc thâm djnh chi.rang trInh giáo dic dja phuang; hoc có It nhât 3 (ba) nãm trirc 
tiêp day  hc a cap hc Co tài lieu giao diic dja phuang dugc thâm djnh; hoc CO it 
nhât 5 (nàm) näm trrc tiép giãng dy &ca sà giao diic phô thông, dâ dat  giáo vién 
day giOi cap tinh, dã tham gia tp huân ye Chuang trInh giáo diic phô thông 2018. 

2. NguO'i tharn gia biên soan  tài 1iu giáo diic dja phung thI không tham gia 
thm djnh tài lieu giáo dc dla phuang. 

Biu 21. Nhim vçi Va quyn hn cOa Hi dung 

1. Nhim vi cOa Hi dng: ThAm djnhtài lieu giao dic dja phuang cOa cac lap 
theo quy djnh tai  Diêu 8, Diéu 9, Diéu 10, Diêu 11 và Diêu 12 Quy djnh nay. 
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2. Nhim vii và quyn hn cüa Chü tjch Hi dng 

a) Chju trách nhim tri.rc Uy ban nhân dan tinh v hoat dng cüa Hi dng. 

b) Lp vã thirc hin k hoach  lam vic cüa Hi dng theo tin d quy djnh. 

c) Phân cong nhim v1i cit th cho các thành viên Hi dng. 

d) Diu hành các cuc h9p cüa Hi dng; chU trI thông qua biên ban lam vic 
sau môi phiên hop cüa Hi dông. 

d) Chju trách nhim lien h cong tác vâi dun vj chü trI t chüc thm dinh. 

e) Kin nghj thay di thành viên cüa Hi dng. 

g) Uy quyn cho Phó Chci tjch Hi dng mt s ni dung cOng vic cii th. Ni 
dung üy quyén di.rc the hin bang van ban và dugc lisu trong ho so lam vic cüa Hi 
dOng. 

h) Báo cáo vá phi hçip vi don vj chU trl t chüc thâm djnh d xCr l các tInh 
huông phát sinh bat thuing trong qua trInh thâm djnh. 

i) Thirc hin nhim v1i và quyn han  khác theo quy djnh t?i  khoán 5 Diu nay. 

3. Nhim vii vá quyn han  cüa Phó Chü tjch Hi dông 

a) Chju trách nhim v các ni dung cong vic do Chü tjch Hi dng giao hoc 
üy quyên; 

b) Thirc hin nhim vii và quyn han  khác theo quy djnh tti khoán 5 Diu nay. 

4. Nhim vi và quyn han  cüa Tht.r k Hi dng 

a) Giüp Chü tjch và Phó Chü tjch Hi dng chuân bj ni dung, chi.rung trInh 
lam vic và to chirc các phiên hop  cüa Hi dOng. 

b) L4p  biên ban, báo cáo tng hçp các kin, kin nghj trong các phiên hop 
cüa Hi dông; chjutrách nhim ye tInh day dü, trung thirc ye ni dung biên ban các 
cuc hop cüa Hôi dông. 

c) Trong thii han  khOng qua 5 (näm) ngày lam vic sau khi Hi dng có báo 
cáo két lun phái t.p hçp và chuyên toán b ho so lien quan cho don vj chü trI to 
chirc thâm dirih. 

d) Thirc hin các nhim vii khác theo quy djnh tai  khoán 5 Diu nay. 

5. Nhim vçi và quy&n han  cüa Uy viên Hi dng 

a) Nghiên ctru ban mu tài 1iu giáo d'çic dja phuung, các tài lieu lien quan do 
dun v chü trI tO chirc thâm djnh cung cap. 

b) Thirc hin nhim vi thm djnh tái 1iu giáo diic dja phuung quy djnh tai 
Diêu 23 Quy djnh nay và các nhim v khác theo phân cong cüa Chü tjch Hi dông 
thm djnh; 

c) Tham gia dy dü các cuc hp cüa Hi dng; trInh bay kin nhn xét, dánh 
giá ye dir tháo chuong trInh trong các cuc hp cüa Hi dông; viêt danh giá, nhn xét 
ye ban mu tài lieu giáo diic dja phuong theo các mâu cüa Hi dông. Trung hp 
không tham gia cuc hop cüa Hi dông thI phái báo cáo Chü tjch Hi dOng và gri ' 
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kin nhn xét, dánh giá bang van bàn dirng trong phong bI ducic niêm phong hoc g1ri 
qua thu din tü cho ngui chü trI truâc thi diem to chirc cuc h9p. 

d) Chju trách nhim v các kin nhn xét, dánh giá trong qua trmnh thm djnh 
tài 1iu giáo dc dja phucing. 

d) Duçic quyn bào h.ru các kin cá nhân; duçic giri các kin cá nhân tâi don 
vj chü trI to chirc thâm dnh bang van bàn. 

e) Dugc quyn yêu cu cung cp dy dü các tài 1iu lien quan d phc v11 cong 
tác thâm djnh tài 1iu giáo diic dja phuong. 

Diu 22. Nguyen tc lam vic cüa Hi ding 

1. Hi dng lam vic theo nguyen tc tp trung, dan chü, khách quan, trung thrc. 

2. Cuc h9p cüa Hi dng duçic coi là hçip 1 khi có Chü tjch hotc PhO Chi 
tjch (trong trithng h?p  Chü tjch yang mat), Thu k và It nhât 2/3 (hai phân ba) tong 
so thành viên Hi dOng tham gia; các thành vién yang mt dà gfri bàn nhn xét, dánh 
giá bàn mâu tài lieu giáo diic dia  phuong bang vAn bàn dmg trong phong bI duçic 
niêm phong hoc gtri qua thu din tir cho ngi.thi chü trI truôc thii diem tO chirc cuc 
h9p. Trong các cuc h9p cüa HOi  dOng phài có di din don vj chü trI tO chirc thâm 
ctjnh. 

3. Ni dung ciia mi cuc h9p cüa Hi dông phãi duçic ghi thành biên bàn cuc 
h9p. Biên bàn cuc h9pphái Co chQ k cüa ngu1i chO tn cuc hçp, Thu k Hi dông, 
dai diên don vi chü trI tO ch0c thâm dinh. 

4. Trong qua trInh thm djnh, Hi dng cO th d xut vOi don vi t chirc thm 
djnh xin kiên chuyên mOn cOa các cci quan, tO chirc, cá nhân cO lien quan nu cn 
thiét. 

Diu 23. Quy trInh thâm dnh tãi lieu giáo dyc dla  phuong 

1. Thành viên Hôi dngd9c thm djnh: Chm nhAt 15 (miRi lAm) ngày truâc 
phien h9p dâu tiên cüa Hi dOng, bàn mâu tài lieu giáo dc dja phuung &rçYc gui 
cho các thành viên Hi dông; Thành viên Hi dông d9c, nghiên cOu bàn mâu tài 
lieu giao duc dia phi.wng va ghi nhân xet ye ban mâu tai lieu giao duc dia phuang 
theo tiêu chuân quy djnh tai  Diêu 8, Diêu 9 , Diêu 10, Diêu 11 và Diêu 12 Quy djnh 
nay. 

2. Hi dOng hop, thão 1un chung v bàn m.0 tài lieu giáo diic dja phuong theo 
ni dung trng khoàn quy djnh tai  Dieu 8 , Dieu 9 , Diêu 10 , Diêu 11 và Diêu 12 Quy 
djnh nay. 

3. Thành vien Hi dng dành giá và xp loai  bàn mu tài lieu giáo diic dja phucmg 

a) Dánh giá vâ xp loai bàn rnu tài lieu giáo diic dja phuung theo ni dung 
t'mg Khoán quy djnh tai  Diéu 8 , Diêu 9 , Dje 10 , Diêu 11 và Diêu 12 Quy djnh nay 
vào mt trong ba Ioai: "Dat", "Dat nhung cAn sCra chüa", "Chua dat"; 

b) Dánh giá chung và xp Ioti bàn mAu tài Iiu giáo diic dja phixang vao mt 
trong ba loai: "Dat", "Dat nhung can sua chüa", "Chua dat": 
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- Bàn mu tài 1iu giáo dc dja phuong duçc xp lo.i "Dat" nu kt qua xp 
loai theo tat cá các ni dung tt1ng khoàn quy djnh tti Diêu 8 , Diêu 9 , Diêu 10, Diêu 
11 và Diêu 12 Quy djnh nay là loai "Dat"; 

- Bàn mu tài 1iu giáo dic dja phuong xp loai "Bat nhixngcân süa chüa" nu 
toàn b kêt qua xêp loui theo ni dung trng khoãn quy djnh tai  Diêu 8, Diêu 9 , Diêu 
10 , Diêu 11 và Diêu 12 Quy djnh nay là loai  "Dat" và l°aj  "Dat nhung can sua 
chCra", trong do bat butc các ni dung quy djnh tai Diêu 8 Quy djnh nay phài duçc 
xép loai "Dat"; 

- Bàn mu tài lieu giáo dic dja phuong duqc xp i°ai  "Chi.ra dat"  trong các 

truèng hçip cèn lai. 

4. Hi dng dánh giá bàn mu tài lieu giáo diic dja phixong 

a) Hi dng xp l°ai  "Dat" di vOi bàn mu tài lieu giáo diic dja phixang dixqc 
It nhât 3/4 (ba phân ti!) tong so thành viên Hi dông xêp loai  "Dat"; 

b) Hi dng xp loai"Dat nhi.rng c.n sCra chüa" dôi v&i bàn mâu tài lieu giáo 
dic dja phuong dugc it nhât 3/4 (ba phân tu) tong so thành viên Hi dng xp loai 
"Dat" và l°ai  "Dat nhixng can scra cha" hoc It thAt 3/4 (ba phAn tu) thng s thành 
viên Hi dông xêp loai  "Dat nlurng can sàa cha"; 

c) Hi dng xp loai  "Chua  dat"  trong các trix&ng hp cOn li. 

ChuongV 
HO S, TRINH T1, THU TVC  BE NGH! THAM D!NH, PilE DUYT, 

CHO PHEP sU' DJNG TAT LIEU GIAO D1JC DA PHUNG 

A A A Bieu 24. Ho scr de ngh tham d!nh  tai hçu giao diic d!a  phuong 

1. H so d nghj thâm djnh tài lieu 
giáo diic dja phucing (sau day gci tAt là h 

so) lan dâu di.rqc 1p thành mt b, bao gôm: 

a) Don d nghj thAm djnh tài 1iu giáo diic dja phuong. 

b) Bàn mu tài lieu giáo diic dja phuong d nghj thAm djnh. 

c) Thuy& rninh v bàn mu tài lieu giáo diic dja phuong d nghj thAm djnh, 
bao gôm: ten tài !iu giáo dc dja phuong; ten tác giá, chü biên, tong chü biên (nêu 
sách cO chü biên, tong chü bien); miic dIch biên soan, dôi tuqng và phm vi si.r diing; 
cau trüc, ni dung; qua trInh và kêt qua thuc nghim; các thông tin lien quan khác 
(neu co). 

d) L ljch khoa h9c cüa các tác già, chü biên, tng chü biên (nu sách Co chCt 
biên, tong chü biCn) và ngithi biCn tip. 

2. H so d nghj thâm djnh Iai  bao gm: 

a) Bàn mu tài lieu giáo dc dja phi.rang dà chinh süa, b sung. 

b) Báo cáo tong hgp ni dung tip thu hoc giài trInh ni dung không tip thu 
kêt 1un cüa Hi dông thâm dlnh. 
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Diu 25. Don v to chü'c thâm dnh tài Iiu giáo diic dla  phtro'ng 

1. So Giáo diic và Dào tao là don vl t chüc thm djnh tài 1iu giáo dic dja 
phixcing. 

2. Dan vj t chirc th.m djnh tài 1iu giáo dijc dja phixcing chü trI, phi hçip vOi 
các dun vj lien quan giüp Uy ban nhân dan tinh to chirc thâm djnh tài 1iu giáo dic 
dla phuang, bao gôm các nhim vii sau: 

a) D xut danh sách các thành viên cOa Hi dông. 

b) Chun bj các diu kin v kinh phi, Co sO v.t chit phiic vt các ho?t dng 
cüa Hi dông. 

c) Tip nhn và chuyn bàn mu tài 1iu giáo dic dja phung dn timg thành 
viên cUa Hi dông; tiêp nhn ho so và cac van bàn báo cáo, dê xuât, kiên nghj c1ia 
Hi dOng dê trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

d) TrInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh vic phê duyt tài lieu giáo 
diic dja phuong cap tiêu h9c; tham mi.ru các van ban, ho so dé U ban nhân dan tinh 
trInh Bô Giáo dic và Dào to phê duyt tài lieu 

giáo diic dja phirong cap trung hc co 
sO, trung h9c phô thông. 

d) Li.ru giU bàn mu tài 1iu giáo dçic dja phi.rung, biên bàn các cucc hpp ci'ia 
Hi dông và các tài 1iu lien quan trong qua trInh to chi.rc thâm djnh và bàn giao cho 
bô phn h.ru tr€r cüa Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh. 

.... A A • A . ••A 

Dieu 26. Trinh tir gia quyet ho so de ngh tham d!nh  tai hçu giao dtic d!a  phirnng 

1. Don vj d nghj thm dnh tài 1iu giáo diic dja phuong gCri h so dn Uy ban 
nhân dan tinh. 

2. Uy ban nhân dan tinh tip nhn h so', kim tra v tInh dy dü và hçp 1 cüa 
ho so. TrirOng hçip ho so chua dáp irng các quy djnh ti Diêu 24 Quy djnh nay thi ho 
so duçc gOi trà lai  don vj dê nghj thâm djnh tài 1iu giáo diic dja phuong trong thOi 
hn 10 (mi.rOi) ngày lam vic kê tir ngày nhn duqc ho so. 

3. Trong thai hn không qua 10 (rnuOi) ngày lam vic k tü ngày nhn dü h 
so hçp l, dun vj to chOc thâm djnh dir kiên danh sách thành viên Hi dông, trInh Uy 
ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh thành 1p Hi dông. 

4. Uy ban nhân dan tinh triu tp cuc h9p du tiên cüa Hi dng. Chü tjch Hôi 
dông diêu hành các hoit dng cña Hi dông theo quy djnh ti Quy djnh nay. 

5. Chü tjch Hi dng thm djnh gOi don vj t chirc thm djnh tài 1iu giáo diic 
dja phi.rang van bàn báo cáo két qua thâm djnh bàn mâu tâi 1iu giáo diic dla  phuong 
cüa Hi dông thâm djnh. 

6. Don vj t chirc thm djnh tâi lieu 
giáo diic dja phi.rong xO l theo kt qua th.m 

dinh: 

a) Trtr&ng hcip ban mu tài 1iu giáo diic dja phuong dugc Hi dng dánh giá 
"Dat", dun vj to chirc thâm djnh hoàn thin ho so, 1.p báo cáo thâm djnh, dr thão 
quyêt djnh trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh vic phê duyt, cho phép 
sO diing. 
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b) Tri.r&ng hçip bàn mu sách tài Iiu giáo diic dja phuong dixqc Hi dng dánh 
giá "Dat nhung can s1ra cha" thI don v to chirc thâm dnh trInh Uy ban nhân dan 
tinh van bàn thông báo cho don vjdé nghj thâm djnh tài Iiu giáo diic dja phuang 
thirc hin vic chinh sra, bô suns ho so g1ri Uy ban nhân dan tinh dê nghj thâm djnh 
1i theo quy djnh tai  Khoàn 2, Diéu 26 Quy djnh nay. 

c) Tnrng hp bàn mu tài 1iu giáo diic dja phuong &rc Hi dng thm djnh 
dánh giá"Không dat"  thI don vl to chüc thâm djnh thông báo kêt qua thâm djnh cho 
don vi dé nghi thâm dinh tai lieu giao duc dia phuong Don vi dê nghi thâm dinh tai 
lieu giao diic dja phi.rang xay dirng Iai  bàn mâu dê to chirc thâm djnh, nhu thâm djnh 
lândâu. 

Diêu 27. Thãm dlnh,  phê duyt tài lieu giáo dtic da phuo'ng 

1. Uy ban nhân dan tInh chü trI thm ctjnh tài 1iu giáo dc dja phuo'ng. 

2. Phê duyt tài lieu giáo diic dja phuo'ng 

a) DM vôi Tâi 1iu giáo diic dja phrnng cp tiu h9c: Bàn idu tài 1iu giáo diic 
dja phuong sau khi dtrcc Hi dông xêp Ioai "Dat" thI Bàn rnu tài lieu giáo dic dja 
phixong duqc chuyên cho S Giáo diic và Dào tao  trInh Uy ban nhân dan tinh phé 
duyt. Ho so trInh phé duyt tài lieu giáo diic dja phuong gOm có: Cong van cüa S& 
Giáo diic và Dào t?o  dê nghj Uy ban nhân dan tinh phê duyt tài lieu ni dung giáo 
dc dja phixong cap tiêu h9c; Quyêt djnh thành 1p Ban Biên soan, Hi dông thâm 
djnh tâi lieu giáo diic dja phu'ong; Tài 1iu giáo diic dja phuong cap tiêu hQc dã thâm 
djnh; Bin bàn Hi dông thâm djnh ttrng tài 1iu. 

b) Di vi Tài lieu giáo diic dja phi.rong cp THCS, THPT: Bàn mu tâi lieu 
giáo diic dja phixong sau khi di.rçic Hi dông xêp loai  "Dat" thI Bàn rnâu tài lieu giáo 
diic dja phuong dugc chuyên cho Sâ Giáo diic và Dào tao  tham mi.ru Uy ban nhân dan 
tinh dê trInh B Giáo diic và Dào tao  phê duyt. Ho so trInh B Giáo dc và Dào tao 
gôm có: Cong van cüa Uy ban nhân dan dê nghj B Giáo dic vâ Dào tao  phê duyt 
tài lieu ni dung giáo dic dja phixong; Quyêt djnh thành 1p Ban Biên soan, Hi dOng 
thâm djnh tài 1iu giáo diic dja phuong; Tài lieu giáo dc dja phisang dâ thâm djnh; 
Biên bàn Hôi dông thâm djnh trng tài lieu. 

Chirong VI 
LQ TRINH THIIC  HIN, XUAT BAN VA PHAT HANH 

TA! LIU GIAO DIJC DIA PHIX€NG 

Diu 28. Lô trInh thtrc hiên 

- TnrOc tháng 8/2020: Hoàn thânh tài 1iu giáo diic dja phuong lirp 1. 

- Trixâc tháng 5/2021: Hoàn thành tâi 1iu giáo diic da phuong Rip 2 và Rip 6. 

- Truóc tháng 5/2022: Hoàn thành tài 1iu giáo diic dja phuong các Rip 3, 7, 10. 

- Tru&c tháng 5/2023: Hoàn thành tãi lieu giáo dc dja phucrng các 1&p 4, 8, 11. 

- Tnn9c tháng 5/2024: Hoàn thãnh tâi lieu giáo diic dja phuong các lap 5, 9, 12. 
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Diu 29. Xut ban tài lieu giáo dic da phturng 

Sâ Giáo diic vá Dào chU trI, ph& hçip vâi Nhà xut ban có uytInvà phü hcp 
th?c hin các thu tiic pháp 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hânh dê tiên hành xuât 
ban, in an, phát hành tâi 1iu. 

Diu 30. Phát hành tãi 1iu giáo dtic da phwrng 

Sâ Giáo diic và Dào to chü trj, phM hçip vâi các dan vj có lien quan t chi'rc 
phát hành theo 1 trmnh thirc hin chi.rang trInh, sách giáo khoa giáo diic phô thông 
ban hành kern theo Thông tir so 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 cüa B 
truàng Bô Giáo diic và Dào taoJ.j. 
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