UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1013/SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

V/v giá sách giáo khoa và tổ chức đề
xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7,
lớp10 năm học 2022- 2023 trong các cơ
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Gia Lai

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở.
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngà 26/8/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Qu định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK)
trong cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 25);
Căn cứ Qu ết định số 08/2021/QĐ-UBND ngà 20/4/2021 của Ủ ban
nhân dân tỉnh Gia Lai Qu định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Tiếp theo Công văn số 759/SGDĐT-GDTrHCTTX ngà 31/3/2022 của Sở
GDĐT về việc tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 7, lớp 10 năm học 2022- 2023
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Công văn số
865/SGDĐT-GDTrHCTTX ngà 14/4/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai
một số nội dung liên quan tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở GDĐT thông báo giá SGK và triển khai tổ chức đề xuất lựa chọn SGK
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
1. Thông báo giá SGK
- Thông báo số 789/TB-NXBGDVN ngày 13/4/2022 của Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam cho 02 bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (đính
kèm).
- Thông báo số 253/VEPIC ngày 15/4/2022 về việc giá SGK Cánh Diều
lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo CT GDPT 2018 phục vụ năm học 2022-2023 của Công
t Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (đính kèm).
2. Triển khai tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 7, lớp 10 năm học
2022- 2023
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Tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 759/SGDĐTGDTrHCTTX và Quy trình lựa chọn SGK được qu định tại Điều 8, Thông tư
số 25/2020/TT-BGDĐT và tiêu chí lựa chọn SGK được qu định tại Điều 2,
Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND.
3. Đối với môn Tiếng Anh: Các đơn vị chưa tổ chức đề xuất lựa chọn, chờ
thông báo giá SGK.
Các đơn vị gửi kết quả tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 7, lớp 10 năm
học 2022-2023 về Sở GDĐT trước ngày 05/5/2022 (qua Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xu ên; địa chỉ Email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com theo đúng qu định tại Công văn số
759/SGDĐT-GDTrHCTTX).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo
kết quả đúng thời gian qu định./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các hu ện, TX, TP (để biết);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CM NV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

