
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TUY ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /UBND-GD Tuy Đức, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về danh mục sách giáo 

khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và chấn chỉnh tình trạng giới 

thiệu sách tham khảo trái quy định 

 

    Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 4433/UBND-KGVX ngày 04/8/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về danh mục 

sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giao dục phổ thông và chấn chỉnh tình 

trạng giới thiệu sách tham khảo trái quy định, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vi như sau: 

1. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường TH, TH&THCS, 

THCS trực thuộc:   

- Thông báo về Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được 

lựa chọn đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; niêm yết công khai Danh 

mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 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. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham 

khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Quán triệt, triển khai thực hiện Thông 

tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở 

giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó lưu ý 

về trách nhiệm của thủ trưởng và giáo viên các cơ sở giáo dục quy định tại 

khoản 4 Điều 5, cụ thể: “Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp không 

được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện 

việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua 

xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào”. 

- Thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh biết về chính sách hỗ 

trợ sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 của HĐND tỉnh Đắk 

Nông đã hết hiệu lực thi hành. Do đó, bắt đầu từ năm học 2022-2023, phụ huynh 

học sinh cần chủ động trong việc mua sắm sách giáo khoa phục vụ học tập cho 

con em mình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của 

Trung ương, trong đó có chính sách hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh 
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thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 9 

tháng/1 năm học) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh đã được các cơ sở 

giáo dục lựa chọn (đối với sách giáo khoa lớp 1) và Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt trong các buổi phát thanh của địa phương.  

3. Giao UBND các xã: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 

để kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng sách giáo khoa, xuất bản 

phẩm, đồ dùng học tập không đảm bảo chất lượng, sách giáo khoa in lậu. Kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các cơ sở kinh doanh mặt hàng sách giáo khoa, xuất bản phẩm, đồ dùng học tập 

trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh 

doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. 

Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, GD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Phạm Thị Phượng 
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