
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v thông báo danh mục sách giáo khoa 

lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

từ năm học 2022-2023. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 

học 2022-2023. 

Thực hiện Văn bản số 1009/SGD&ĐT-TrH ngày 22/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 

2022-2023. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học 

và Trung học cơ sở trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới cán bộ quản lý, giáo viên, 

học sinh và phụ huynh học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2022-2023 

kèm theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình (đính kèm Văn bản này). 

2. Định hướng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học 

sinh về việc chỉ chọn và sử dụng 01 bộ sách giáo khoa Tiếng Anh (theo Danh 

mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2022-2023 kèm theo Quyết định số 787/QĐ-

UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) trong 01 đơn vị 

trường. 

Văn bản này thay thế Văn bản số 333/GD&ĐT ngày 19/4/2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2022-

2023. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vường mắc các nhà 

trường liên hệ đồng chí Vũ ThànhVăn, cán bộ phụ trách Chuyên môn cấp Trung 

học cơ sở, số điện thoại 0868 318 238 để được hướng dẫn giải quyết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học 

và Trung học cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- Chuyên môn THCS; 

- Website Phòng GD; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
Nguyễn Đức Toàn 
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