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V/v thông báo giá các sách giáo khoa
môn Tiếng Anh lớp 3 và tiếp tục tổ chức
lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng
Anh, lớp 3 năm học 2022-2023

Kính gửi:

Các trường có cấp tiểu học trực thuộc Phòng

Căn cứ Thông tư số 25/2020 TT- GDĐT ng 26/8/2020 của ộ trưởng
ộ Giáo dục v Đ o tạo (GDĐT) Qu định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK)
trong cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt l Thông tư 25/2020/TT- GDĐT),
Căn cứ Qu ết định số 08 2021 QĐ-U ND ng 20 4 2021 của Ủ ban
nhân dân tỉnh Gia Lai Qu định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa b n tỉnh Gia Lai,
Thực hiện Công văn số 1299 SGDĐT-GDMNTH ngày 25/5/2022 của Sở
GDĐT Gia Lai về việc thông báo giá các SGK môn Tiếng Anh lớp 3 và tiếp tục
triển khai tổ chức đề xuất lựa chọn SGK môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 20222023, Phòng GDĐT thông báo giá các SGK môn Tiếng Anh lớp 3 và tiếp tục
triển khai tổ chức đề xuất lựa chọn SGK môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 20222023 như sau:
1. Thông báo giá SGK
- Thông báo số 155/DEIDCO ngày 18/5/2022 của Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam về việc thông báo giá bìa sách Tiếng Anh lớp 3, 7, 10 - Global
Success, Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam.
- Thông báo số 50/2022/CV-ESVN ngày 18/5/2022 về việc thông báo giá
bán các tựa sách giáo khoa năm học 2022-2023 của Công ty TNHH Education
Solutions - Tập đo n Giáo dục Đại Trường Phát.
- Thông báo giá sách Tiếng Anh 3 Phonics Smart của Công ty Cổ phần
Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX.
- Thông báo số 30/2022/CV-ZB ngày 23/5/2022 về việc thông báo giá bán
các tựa sách giáo khoa năm học 2022-2023 của Công ty Cổ phần ZenBooks.
- Thông báo số 407/SEDIDCO ngày 24/5/2022 về việc thông báo giá sách
Tiếng Anh lớp 3, lớp 7, lớp 10 (Friends Series) của Công t CP Đầu tư v Phát
triển Giáo dục Phương Nam.
(đính kèm các văn bản thông báo giá các sách giáo khoa).
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2. Tiếp tục triển khai tổ chức lựa chọn SGK môn Tiếng Anh lớp 3 năm
học 2022- 2023
Tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 750 SGDĐTGDMNTH ngày 30/3/2022 và Quy trình lựa chọn SGK được qu định tại Điều
8, Thông tư số 25/2020/TT- GDĐT v tiêu chí lựa chọn SGK được qu định tại
Điều 2, Quyết định số 08 2021 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Các trường hoàn tất việc đề xuất lựa chọn sách Tiếng Anh và gửi báo cáo về
Phòng GDĐT chậm nhất đến 13h30 ngày 27/5/2022 qua Bộ phận Chuyên môn
Phòng, email: hng.nguyn@gmail.com (nội dung báo cáo, biểu mẫu theo hướng
dẫn tại Công văn số 750/SGDĐT-GDMNTH ngày 30/3/2022).
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện. Trong quá trình triển
khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các trường báo cáo kịp thời về
Phòng GDĐT (Gặp Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Điện thoại: 0986 352 196) để được
hướng dẫn./.
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