
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v Thông báo Danh mục sách giáo 

khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm 

học 2022-2023 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

           Đắk Nông, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện; 

- Trường THCS&THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký. 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 

10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các đơn vị thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh và 

cha mẹ học sinh (Danh mục kèm theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022 đính kèm); Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 7, lớp 10 

sử dụng trong năm học 2022-2023. 

2. Niêm yết công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông tại bảng thông báo, trên website của nhà trường; phối hợp với đài phát 

thanh xã, phường, thị trấn để thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 

và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trong các 

buổi phát thanh của địa phương. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Phòng GDTH-GDMN; 

- Các NXB liên quan; 

- CTCP Sách&TB trường học Đắk Nông; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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