UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1805/SGDĐT-GDTrHTX
V/v: cung cấp số liệu về sách giáo khóa
chương trình GDPT 2018 cho học sinh
lớp 6.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 về việc sử dụng sách
giáo khoa và sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo
các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đến quý phụ huynh học
sinh, vận động học sinh giữ gìn sách giáo khoa sạch, đẹp, quyên góp sách giáo khoa đã dùng
để tặng học sinh lớp dưới, thư viện nhà trường hoặc tủ sách dùng chung để giúp các em học
sinh nghèo, gia đình gặp khó khăn về kinh tế có thể mượn sách và sử dụng trong các năm học
tiếp theo, giúp các em có điều kiện đến trường.
2. Tổng hợp số lượng bộ sách giáo khoa lớp 6 đã thực hiện quyên góp và số sách giáo
khoa đã có của thư viện; tổng số học sinh lớp 6 dự kiến của năm học 2022-2023. Các đơn vị
tổng hợp báo cáo về phòng GDĐT; phòng GDĐT tổng hợp số lượng trên toàn địa bàn (số liệu
theo từng đơn vị) và báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 7/7/2022 qua địa chỉ mail
trunghocbrvt@gmail.com.
Nhận được Công văn, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng, ban thuộc sở (để thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, PC, GDTrHTX-HungVT.
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