
so,/fl"W ruBND-KGVx
V/v tri6n khai Quy6t dfnh s6 718iQD-

BGDET ngiry 0910212021 c:0ra

BQ trucrng BQ Gi6o dpc vd Edo t4o.

Khdnh Hda, nsdy{thdngLLndm 2021

Kinh gui: So GiSo duc vd Edo tpo.

Uy ban nhan den tinh nhAn dugc Quy6t dinh s6 7l8/QD-BGDET ngey

09102/2021 cfia BQ trunng B0 Gi6o dpc vd Ddo tao vO viQc ph6 duyQt Danh mpc

s6ch giSo khoa lop 6 sri dpng trong ccv sd gi6o dpc pho thong. VC v6n dA ndy, Uy
ban nh6n dan tinh c6;i ki6n nhu sau:

Giao S0 Gi6o dpc vd Ddo tpo pfrO Uitin nQi dung Quyi5t dinh sO 718/QE-

BGDDT ngey 09/0212021 ctra BQ trucrng BO Gi6o dgc vd Ddo tpo di5n c6c tO

chirc, cd nhdn ti6n quan bi6t, thuc hiQn; chri tri, pfrOi hqi,p vli cdc dcm vi, dia

phucmg c6 li6n quan trii5n khai thUc hiQn Quy6t Oinf, 
"O 

I|8IQE-BGDET ngdy

O9lOZl2O21 cria BO trucrng BO Gi6o dpc vd Edo tpo tr6n dia bdn tinh; nghiOn

criu, tham mlru, tl6 xu6t ntrftng nQi dung thuQc thAm quyAn cria Uy ban nhen dan

tinh tru6c ngey 151312021.1 .

(Sao gut kdm Quydt dlnh sr5 ZrctgO-BGDDT ngdy 09/02/2021 cfia B0

Gido dqc vd Ddo tqo).
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Try BAN NHAN DAN
riNn rnANn Hoa

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- C6c s&, ban, ngdnh (VBET);
- UBND c6c huyQn, thixe, thdnh ph5 CVBDT);
- Luu: VT, NL, HN.-t

CQNG HOA XA UQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phflc
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