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   Số:         /SGDĐT-GDPT 
V/v thông báo danh mục sách giáo 

khoa lớp 2, lớp 6 đã được UBND 

thành phố Hà Nội phê duyệt 

 

             Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông;  

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về 

việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về việc phê 

duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.   

Sở GDĐT đề nghị các ông, bà Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các cơ sở 

giáo dục thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 (ban hành theo Quyết 

định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội) đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDPT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- - Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc Sở. 
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