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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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       Số:             /TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Long An, ngày        tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021 – 2022

trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông (Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT);

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông (Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT);

Căn cứ Báo cáo số 1727 /BC-SGDĐT ngày 02/6/2020 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 năm học 2020 –2021; 

Căn cứ Báo cáo số 791/BC-SGDĐT ngày 01/4/2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 
Long An về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh mục bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 
sử dụng năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

1. Đối với sách giáo khoa lớp 1: Các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện theo bộ 
sách giáo khoa năm học 2020-2021 mà Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của 
trường lựa chọn theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT.

2. Đối với sách giáo khoa lớp 2: Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa 
được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 
05/4/2021 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 
lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An.

Riêng sách giáo khoa tiếng Anh theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Long An có 02 sách được phê duyệt thì dạy học 
theo sách tiếng Anh mà các cơ sở giáo dục đề xuất lựa chọn một trong hai danh 
mục sách giáo khoa tiếng Anh đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 
thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Đính kèm các văn bản có liên quan)



3. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục cấp tiểu học và Thủ 
trưởng các trường trực thuộc có cấp tiểu học tổ chức công bố danh mục bộ sách 
giáo khoa lớp 1, 2 sử dụng năm học 2021 – 2022 trước ngày 20/6/2021 và đồng 
thời thông báo cho phụ huynh học sinh biết để phối hợp thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có cấp tiểu học và Trưởng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát việc tổ chức công 
bố danh mục sách giáo khoa lớp 1,2 tại các cơ sở giáo dục và phối hợp với các 
Nhà xuất bản, Công ty Sách để chuẩn bị và cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho 
học sinh trước ngày khai giảng năm học 2021-2022./.

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTH);
- TT TU; 
- UBND tỉnh;
- Ban TGTU;
- Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH;
- Sở TT&TT;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- UBND huyện, TX, TP;
- PGD&ĐT các huyện, TX, TP;
- Trường NDTKT tỉnh;
- Trường TH, THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy;
- Trường TH, THCS&THPT iSCHOOL Long An;
- Trường TH, THCS&THPT Hà Long;
- Đài PT & TH Long An;
- Báo Long An;                                                      
- Lưu: VT, P.GDMN-GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê  Thị Song An
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