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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 và Luật Giáo 

dục 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 

1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục 

địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 33/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; 

Công văn số 873/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2021 gửi các Sở GDĐT về việc tổ 

chức lựa chọn sách giáo khoa, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương và xây dựng 

kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2021 (theo thời 

hạn tại Công văn số 873), Bộ GDĐT mới nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt tài 

liệu của một số địa phương.  

Để kịp thời phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương đáp ứng yêu cầu triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021- 

2022, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương hoàn thành việc biên soạn, thẩm định tài liệu và hồ sơ đề nghị 

phê duyệt tài liệu theo quy định tại Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT; gửi hồ sơ đề 

nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6 về Bộ GDĐT trước 

ngày 15/6/2021.  

Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện đúng thời gian nêu trên; chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ 

của tài liệu do địa phương biên soạn, thẩm định; bảo đảm kịp thời tổ chức in ấn, 

phát hành, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai năm học 2021 - 2022. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Độ 
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