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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v công bố Danh mục SGK lớp 3, năm học
2022-2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 418/QĐ-UBND và hướng dẫn
sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các trường có cấp tiểu học trực thuộc Phòng

Căn cứ Thông tư s 25/2020 TTT ng 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục v
o tạo qu định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ
thông;
Căn cứ Quyết định s 418 Q -UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai,
Thực hiện công văn số 1616/SGDĐT-GDMNTH ngày 24/6/2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Gia Lai về việc công bố Danh mục SGK lớp 3, năm học
2022-2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-UBND và
hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
tỉnh Gia Lai, Phòng GDĐT Kông Chro yêu cầu các trường thực hiện một số nội
dung sau:
1. Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 được
UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa
bàn tỉnh Gia Lai
- Các trường thông báo Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, năm học
2022-2023 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và hướng dẫn sử dụng SGK
theo đúng quy định của pháp luật.
- Các trường phải đăng tải Danh mục SGK lớp 3 năm học 2022-2023 được
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt sử dụng trong các CSGDPT trên địa
bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 trên website
của đơn vị (kèm theo Q 418 Q -UBND).
- Thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học
sinh về Danh mục SGK lớp 3 được sử dụng tại nhà trường trong năm học 20222023 là danh mục SGK do nhà trường đề xuất lựa chọn và đã được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-UBND, tuyệt đối không được thông báo và sử dụng
danh mục khác với danh mục nhà trường đã đề xuất lựa chọn. Đồng thời thông báo
giá bìa SGK theo thông tin của các nhà xuất bản để thuận tiện trong việc mua sắm
và hỗ trợ SGK.

2. Hướng dẫn sử dụng SGK lớp 3
- Các trường đã lựa chọn SGK cần công khai, minh bạch các thông tin lựa
chọn SGK lớp 3 và chịu trách nhiệm giải trình trước dư luận về quyết định lựa
chọn SGK của đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng SGK theo Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT
ngày 10/6/2022 của Bộ GDĐT về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các
CSGDPT; Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 14/6/2022 của Sở
GDĐT về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Chủ động xây dựng kế hoạch kêu gọi xã hội hóa, vận động tài trợ cho học
sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo học sinh không thiếu SGK vào đầu năm học
mới.
Yêu cầu các trường khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc, đề
xuất, liên hệ Phòng GDĐT (qua bộ phận Chuyên môn, s điện thoại: 0986 352
196) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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