
 

 

UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:55/PGDĐT-TH 

V/v triển khai thực hiện  

danh mục sách giáo khoa lớp 3 

 theo Quyết định số 838/QĐ-UBND 

 

Đại Lộc, ngày 01 tháng 04 năm 2022 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS trong toàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-GDTH ngày 31/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện danh mục 

sách giáo khoa lớp 3 theo Quyết định số 838/QĐ-UBND, Phòng GDĐT Đại Lộc 

yêu cầu các trường TH, TH&THCS trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Thông báo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt đến giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong quá trình 

dạy và học theo quy định của pháp luật (QĐ phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

lớp 3 đính kèm theo Công văn này).  

2. Đối với sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3: Các trường chọn 01 quyển 

sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 trong Danh mục sách giáo khoa môn Tiếng 

Anh lớp 3 đã được UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo về Phòng GDĐT (theo mẫu 

đính kèm) trước ngày 18/4/2022 để Phòng GDĐT tổng hợp và báo cáo về Sở 

GDĐT Quảng Nam. Trong trường hợp trường có nhu cầu chọn đầu sách sử dụng 

(trong danh mục sách đã được UBND tỉnh phê duyệt) khác với đầu sách đề xuất lựa 

chọn của đơn vị trước đây, thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải lấy ý kiến của cán 

bộ quản lý và giáo viên môn Tiếng Anh của nhà trường.   

3. Các trường chủ động phối hợp các nhà xuất bản, các đơn vị cung ứng sách 

để có kế hoạch cung ứng đầy đủ và kịp thời sách giáo khoa đến phụ huynh học 

sinh trước ngày 15/8/2022 để sử dụng cho năm học 2022-2023. 

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Phòng GDĐT yêu cầu các trường tiểu học, 

TH&THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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