
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

       Số:          /SGDĐT-GDTrH                    Long An, ngày      tháng 5 năm 2022
V/v giới thiệu sách danh mục sách 

dùng cho học sinh năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm GDTX&KTTH;
- Hiệu trưởng trường Thể dục Thể thao tỉnh.

Nhằm giúp giáo viên, học sinh có sách, tài liệu tham khảo, nghiên cứu khi 
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023, Sở Giáo dục 
và Đào tạo giới thiệu đến Thủ trưởng các đơn vị Danh mục sách dùng cho học sinh 
năm học 2022-2023 của Nhà Xuất Bản Đại học Sư phạm

 (Đính kèm công văn số 17/NXBĐHSP-PKD ngày 18/3/2022 của Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm về việc giới thiệu Danh mục sách dùng cho học sinh năm 

học 2022-2023)
Thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, chọn sách cần thiết 

trang cấp cho thư viện để giáo viên và học sinh nghiên cứu, tham khảo. Nếu có nhu 
cầu Thủ trưởng đơn vị liên hệ trực tiếp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (theo 
công văn số 17/NXBĐHSP-PKD (gửi kèm công văn).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các P.GĐ;
- Phòng GDMN-GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

      Phan Thị Dạ Thảo
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