
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v thực hiện Chỉ thị của Bộ 
GD&ĐT về việc sử dụng sách giáo 

khoa và sách tham khảo. 

Lào Cai, ngày          tháng       năm 2022 

 

    Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Ngày 10/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 643/CT-
BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông; Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh khẩn 

trương triển khai thực hiện Chỉ thị; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ 
chức thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, 

xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định (nếu có). 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT Ngày 10/6/2022 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT3; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, TT&TT;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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