
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Đắk Lắk, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 

 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 

2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

743/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 

6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đăng tải danh mục sách 

giáo khoa được phê duyệt tại Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; đồng thời, thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện 

theo đúng quy định của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (N-5bH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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