UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 761/SGDĐT-GDTrH

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 5 năm 2021

V/v thông báo danh mục sách giáo
khoa lớp 2 và lớp 6 được UBND tỉnh
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục
phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở có cấp THCS.
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ
thông; căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc phê duyệt Danh mục
sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và
Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa
lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của UBND tỉnh
Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng GDĐT, các đơn vị trực
thuộc có cấp THCS thực hiện một số nội dung như sau:
1. Phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên
địa bàn thông báo danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo
Quyết định số 1083/QĐ-UBND và Quyết định số 1091/QĐ-UBND đến giáo viên, học
sinh, cha mẹ học sinh.
2. Các cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê
duyệt để chọn SGK sử dụng tại đơn vị trong năm học 2021 - 2022 đảm bảo đủ SGK cho
mỗi môn học; thông báo danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt và danh mục
SGK được cơ sở giáo dục lựa chọn đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
3. Các Phòng GDĐT tổng hợp số lượng đăng ký SGK lớp 2 và lớp 6 của các trường
trên địa bàn báo cáo về Sở GDĐT (văn bản dấu đỏ) trước ngày 10/5/2021. Đồng thời, rà
soát, bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022 để chủ động
lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa khi có thông báo của
Sở GDĐT (dự kiến trong tháng 7/2021).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo
về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học đối với cấp Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung
học đối với cấp THCS) để kịp thời giải quyết ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.
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