
  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /SGDĐT-NVDH 

V/v triển khai Quyết định số 173/QĐ-

UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2021. 

  Kính gửi: 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

    - Báo Ninh Thuận; 

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

    - Các đơn vị trực thuộc có cấp Tiểu học, THCS. 

 

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT 

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, 

Sở GDĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:  

Đăng tải, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng Danh mục sách 

giáo khoa đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

173/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 

2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi 

tắt là Quyết định số 173). 

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực 

thuộc Sở có cấp Tiểu học, THCS: 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lý thông báo 

Danh mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 173 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn việc mua sắm, 

trang bị sách giáo khoa trong nhà trường theo danh mục sách được chọn. 

- Đối với những môn học có 02 sách giáo khoa được chọn, chỉ đạo các cơ 

sở giáo dục phổ thông chọn lại một sách giáo khoa chính thức trong 02 sách giáo 

khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt để sử dụng trong nhà trường, kết quả báo 

cáo về Sở GDĐT trước ngày 29/4/2021. 

- Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật. 

- Qua năm học 2021-2022, tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa (nếu có), 

báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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- Phối hợp tổ chức tập huấn sách giáo khoa mới cho giáo viên, đặc biệt là 

giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông khai thác bản mềm, sách điện tử, 

học liệu điện tử... phù hợp, đáp ứng nâng cao chất lượng dạy học sách giáo khoa 

mới. 

Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông triển 

khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Sở GDĐT (Phòng Nghiệp vụ dạy học) để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GDĐT./. 

(Ghi chú: Gửi kèm Quyết định số 173). 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- WebSite Sở GDĐT; 

- Lưu: VP, NVDH (GDTH, TrH, TX). 

 

 Nguyễn Anh Linh 


		anhlinh@ninhthuan.gov.vn
	2021-04-19T15:31:22+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-04-19T16:03:28+0700


		2021-04-19T16:03:43+0700




