UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1094 /PGD&ĐT-GDTHCS

Diên Khánh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

V/v triển khai tổ chức nghiên cứu, góp ý
các bản mẫu sách giáo khoa lớp 7.

Kính gửi:
- Các trường THCS thuộc huyện;
- Các trường tiểu học và THCS.
Thực hiện Công văn số 3271/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13 tháng 12 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chứcnghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách
giáo khoa (SGK) lớp 7, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai và yêu cầu các trường,
các giáo viên được chọn tham gia góp ý các bản mẫu SGK thực hiện một số nội dung
sau đây:
1. Các trường nhắc nhở, tạo điều kiện để giáo viên được chọn tham gia góp ý
bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 (theo danh sách đính kèm) thực hiện tốt nhiệm vụ;
Cung cấp thông tin tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website
của các nhà xuất bản (Phòng GD&ĐT sẽ gửi sau);
2. Giáo viên nghiên cứu, thực hiện góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 từ
ngày 10-20/12/2021 (mẫu phiếu góp ý tại phụ lục 2);
Gửi phiếu ý kiến góp ý đối với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 7, gửi bản mềm
định dạng word về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ Email:
ltnghia.dk@khanhhoa.edu.vn trước 09 giờ 00, ngày 19/12/2021.
Nhận được Văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các
đơn vị, cá nhân kịp thời liên hệ với Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn GDTHCS) để
trao đổi, thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT, để thực hiện);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (VBĐT);
- Ch/viên: GDTX, THTĐ PGD&ĐT (VBĐT);
- Các cá nhân theo danh sách kèm VB;
- Lưu: VT, GDTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Trung Nghĩa
.

PHỤ LỤC 2.
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
MÔN .........................................................................
Người góp ý: ………………………………………..
Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện Đề nghị chỉnh
Lí do đề xuất
tại
sửa

